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 ممخص الدراسة:
لتي يقدميا اإلشيار عف طريؽ ه الدراسة إلى تبياف اإلسيامات كاإلضافات اذتيدؼ ى 

االنترنت في مجاؿ التسكيؽ، خاصة في ظؿ فضاء رقمي مزدىر حيث أصبح كؿ طرؼ 
يسعى لتصريؼ ما بحكزتو مف سمع كخدمات عف طريؽ المكاقع االلكتركنية، كاستخداـ شتى 

الزبائف كالمستيمكيف، كقد أصبح اإلشيار االلكتركني أحد أىـ األنشطة الرئيسية  بذطرؽ ج
ا كسيمة مف كسائؿ ذفي مجاؿ تسكيؽ المنتجات كالخدمات لمعديد مف المؤسسات، كك

االتصاؿ مع األفراد كالمستيمكيف، فيك ينقؿ المعمكمات كاألفكار كيغير االتجاىات كأصبح 
ا ذينافس اإلشيار التقميدم مف خبلؿ مميزاتو كمحاسنو كخصائصو، فمف خبلؿ بحثنا ى

لؾ عبر استعراض مفيكمو ذيارية االلكتركنية في الجزائر ك سنتناكؿ فاعمية المكاقع االش
كتطبيقاتو كأنكاعو، مف خبلؿ دراسة ميدانية لمكقع كاد كنيس الخاص بالتسكيؽ الشبكي 

ا إلثبات صحة الفرضيات ذكمعرفة مدل تفاعؿ المستيمكيف الجزائرييف مع المكقع، كى
 المطركحة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

الحمد هلل حمدا كثيرا طيبا مباركا عمى ما أنعـ بو كتفضؿ كقدر، كيسر لنا طريؽ العمـ، 
كالصبلة كالسبلـ عمى مف نبئ ب اقرأ كقاؿ: "مف سمؾ طريقا يمتمس فيو عمما سيؿ اهلل لو 

 يـك الديف.مف تبعو بإحساف إلى  بو طريؽ إلى الجنة" كالى كؿ
إف مف تماـ حمد اهلل كشكره أف يشكر المسمـ مف كانكا سببا في حصكؿ النعمة لو لقكلو 

ا إال أف نتكجو ذبعد ى مف ال يشكر الناس" كمنو فبل يسعناصمى اهلل عميو كسمـ:"ال يشكر اهلل 
د تنا رقاذكر أستاذخص بالكرة كنذه المذلكؿ مف ساىـ في انجاز ى االمتنافك  بخالص الشكر

رشاداتيا القيمة كالتي كاف ليا دكر كبير في خركج  حميمة التي أكرمتنا بحسف تكجيياتيا كا 
تقدـ بالشكر إلى د.العربي اـ في خدمة العمـ كالمعرفة. كما نتمنى ليا الدك كرة كنذه المذى

 كر قسـ عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ.ذخص باليف قدمكا لنا الدعـ كنذبكعمامة ككؿ األساتذة ال
يف ستككف لمبلحظاتيـ ذتكجو بالشكر الجزيؿ إلى أعضاء لجنة المناقشة الخير نفي األ

كتكجيياتيـ السديدة كؿ التقدير كاالحتراـ.



 
 

 

 
 

ركة العطؼ كالكفاء لؾ أجمؿ حكاء إليؾ أمي ذا العمؿ المتكاضع إلى رمز العطاء ك ذأىدم ى
 مركما.الغالية يامف أسرني كجكدؾ كدعمؾ لي، كالى أبي أطاؿ اهلل في ع

إلى أعز الناس عمى قمبي كالتي كانت دائما سندم األكؿ كدعمي كالتي تعجز الكممات عف 
 كصفيا، أختي التي لـ تمدىا أمي حبيبتي الغالية رانك.

إلى ركح أغمى الناس عمى قمبي أمي التي ربتني جدتي حبيبتي، كجدم رحمكما اهلل كأسكنكما 
 فسيح جناتو.

 عامر أرجك التكفيؽ مف اهلل إلخكتي كأخكاتي األعزاء.خر الذر النادر كالذإلى ال
إلى مف ىـ انطبلقة الماضي كعكف الحاضر كسند المستقبؿ صديقاتي العزيزات رشيدة، 

 جياد، سعاد، غزيؿ، سميرة، دليمة، نادية.
 رمز الصداقة كحسف العبلقة زمبلء الدراسة دفعة كسائؿ اإلعبلـ كالمجتمع. 

قريب كمف بعيد، كالى حبيب قمبي عصاـ.إلى عائمتي الثانية في إلى كؿ أفراد عائمتي مف 
 تيارت.

 إلى كؿ مف يعرفني كيحبني مف قريب كمف بعيد. 
 ا العمؿ المتكاضعذإلى كؿ مف ساىـ مف قريب كمف بعيد في انجاز ى

 
 
 

 



 
 

 
 

رادة من الحديد ذي قدرني عمى انجاز ىذالحمد هلل ال وتوفيق من ا العمل المتواضع فبعد جيد جييد وا 
 العزيز الحميد أىدي ثمؤة سنين طويمة من الدراسة إلى:

رمز الحب والحنان، إلى نبع الوفاء واألمان إلى أعز إنسانة في الوجود إلى من حبي ليا ال يزول إلى 
من رضاىا من رضا الرب والرسول صمى اهلل عميو وسمم، إلى من ال تمل عيني من رأياىا وال لساني 

 ا وال قمبي من الشوق إلى أحضانيا إلى أمي الغالية أطال اهلل في عمرىا.من النطق باسمي
إلى كل من كممو اهلل بالييبة والوقار، إلى من عممني العطاء بدون انتظار إلى من أحمل اسمو بكل 
افتخار إلى من غدرني فيو الزمان فتركني أصارع األحزان والدموع تتالطم في األجفان فتكاد الروح من 

 ه الحمام فرجل إلى دار الدوام إلى روح أبي الطاىرة رحمو اهلل.ذان تغادر األبدان إلى من أخاألحز 
 إلى القموب الطاىرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى رياحين حياتي إخوتي وأخواتي

 إلى صاحبتي القمب الطيب والنوايا الصادقة جدتاي العزيزتان.
رادة العمل   وكان بمثابة األب الثاني عمي الغالي والى جميع أفراد عائمتو.إلى من وىبني روح التفاؤل وا 

 إلى كل من يربطني بيم صمة الرحم إلى األىل واألقارب.
ا العمل زميمتي ورفيقة دربي نوال وفقيا اهلل والى كل ذإلى من جمعني القدر بيا وتحممت معي عناء ى

 عائمتيا.
اكرتي وكانوا لي األصدقاء ذالمحظات تعمرىم إلى من قضيت معيم أجمل األوقات في حياتي وأفضل 

 ووقفوا بجانبي في أحمك الظروف صديقاتي ورفيقات حياتي.
ين ساىموا في تنمية مواىبي في مجال ذة الذنعومة أظافري إلى كل األسات ذإلى كل من عممني حرفا من

 العمم والمعرفة من الطور االبتدائي إلى الجامعي
 كرىم قممي.ذأواه قمبي. إلى كل من يحمميم ولم يكره عني فمذإلى كل اسم غاب 

 إلى كل من يعرفني من قريب أو من بعيد
 ا العملذإلى كل ىؤالء أىدي ى                               
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 مقدمة
شيدت دكؿ العالـ في العقكد األخيرة تطكرات تكنكلكجية سريعة كمتبلحقة أحدثت  

الدكؿ، كقد ه ذالكثير مف التغييرات الكبيرة كالتي أثرت بشكؿ أك بأخر عمى حياة شعكب ى
ه التطكرات ضركرة ممحة لبلستفادة منيا في النيكض بالمجتمعات ذأصبحت مكاكبة ى

ه ذكتحقيؽ تقدـ مممكس في جميع مجاالت الحياة المختمفة كبالتالي تحقيؽ رفاىية ى
 المجتمعات.

ه التطكرات الثكرة الحاصمة في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت ذكمف أىـ ى 
كما تبعيا مف ظيكر مكاقع الكيب  (االنترنت)إلى ظيكر الشبكة العنكبكتية كالتي أدت 

كمحركات البحث كالبريد االلكتركني كالمكاقع االجتماعية التي جعمت العالـ يبدك كقرية 
صغيرة كالتي تخدـ األفراد كالمجتمعات بأشكاؿ كثيرة كعديدة. كمف ىنا بدأت فكرة استخداـ 

ا المجاؿ ابتداء مف عاـ ذكتسكيقية، حيث الحظ المعنيكف في ىاالنترنت ككسيمة اشيارية 
الزيادة المستمرة كالمضطردة في عدد مستخدمي االنترنت بشكؿ كبير، مما يجعؿ  1994

 االنترنت كسيمة اشيارية كتسكيقية ناجحة.
لؾ الكقت تطكرت االنترنت بصكرة سريعة تفكؽ أم كسيمة أك تكنكلكجيا في التاريخ ذ ذكمن
ه الفترة شيدنا عدة ثكرات في مجاؿ استخداـ االنترنت مف أىميا الثكرة ذم كخبلؿ ىالبشر 

التي حصمت في الشركات كداخؿ المنظمات نفسيا كىي إنشاء مكاقع خاصة تخص كؿ 
شطتيا التجارية كمنتجاتيا الصناعية نشركة كالتي تعرض مف خبلليا الشركات كافة أ

ه المكاقع الخاصة بالتسكيؽ أصبحت حاجة ذما أف ىكالخدمات التي تقدميا لكسب الزبكف، ك
 كؿ مؤسسة أك مسكؽ مف خبلؿ ما تكفره مف مزايا فريدة يفتقرىا التسكيؽ التقميدم.

بية كانتشارا في ظؿ االتجاه ذكعميو يعتبر اإلعبلف عبر االنترنت مف أكثر كسائؿ التركيج جا
 -باإلشيار االلكتركني–ناية البلزمة ا أكلت الدكؿ المتقدمة العذنحك التسكيؽ االلكتركني، ل
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كطكرت مف تقنيات التسكيؽ كالتركيج، كعممت أيضا عمى إنشاء كتطكير المكاقع االشيارية 
كخاصة مع التطكر التكنكلكجي اليائؿ لبلنترنت في كؿ مجاالت الحياة، كاستغبلؿ الشركات 

الناشريف الجزائرييف استغمكا ه التكنكلكجيا الحديثة، كلعؿ ذالصناعية كالخدماتية العمبلقة لي
ه التقنيات ألجؿ تسكيؽ منتجاتيـ عبر االنترنت، إال أنيا لـ ترتؽ بعد إلى المستكيات ذى

م أنشئت ذالعالمية، كلمكقكؼ عمى مدل تحقيؽ مكاقع اإلشيار االلكتركنية الجزائرية لميدؼ ال
فاعمية المكاقع )مة: به الدراسة كالمكسك ذمف أجمو، كتبياف جكانب النقص كاإليجاب جاءت ى

كالتي حاكلنا مف خبلليا تبياف  (جاذاالشيارية االلكتركنية في الجزائر، مكقع "كاد كنيس" نمك 
براز أىـ الخدمات التي يقدميا المكقع  باعتباره كاف األكؿ مف نكعو في الجزائر، كقد  كا 

ار، كاإلشيار ه الدراسة في فصميف، عالجنا في الفصؿ األكؿ ماىية كؿ مف اإلشيذجاءت ى
االلكتركني مسمطيف الضكء عمى أىـ المفاىيـ المتعمقة بو كأىـ أنكاعو المستعممة بكثرة، 
باإلضافة إلى الفرؽ بيف اإلشيار التقميدم كااللكتركني، فاتحيف المجاؿ في الفصؿ الثاني 

كقع "كاد إلى المكاقع االلكتركنية بأىـ المفاىيـ المتعمقة بيا كأىميتيا كأنكاعيا، مركرا بم
كنيس". لنتطرؽ في الجانب الميداني ألحد أشير مكاقع التسكيؽ عبر االنترنت في الجزائر 

 كىك مكقع "كاد كنيس".
مركزيف عمى عرض النتائج العامة لمبحث، كبينا مدل عبلقتيا بالفرضيات التي جرت مف 

.خبلليا الدراسة، ثـ عرضنا االقتراحات كالتكصيات الخاصة بالمكضكع
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 الدراسة االستطالعية:(1

إف لمدراسة االستطبلعية  أىمية كبرل، فيي تمؾ المحاكلة البحثية التجريبية التي يقـك بيا 
الباحث عمى مستكل محدكد مف عممو في شكؿ انجاز مصغر لمبحث، مف أجؿ استطبلع 

تمييدية  كىي خطكة بحثية ،ميادينو كاكتشاؼ النيج الذم سيسمكو في مرحمة االنجاز النيائي
ضركرية في البحث العممي مف حيث التأكد مف مدل سبلمة الخطة المكضكعة، أك اختيار 
مدل تطابؽ أدكات البحث المختارة مع ما يراد جمعو مف معمكمات.فيي تعتبر بمثابة المكجو 
لمباحث حتى يتمكف مف تحديد مكضكعو كضبط عناصره كمف خبلليا يستنتج مدل قابمية 

تبارىا كسيمة لجمع المعمكمات كالبيانات األكلية مف أجؿ االنطبلؽ كالشركع انجاز بحثو، باع
في الدراسة، كىي النقطة التي اعتمدنا عمييا قبؿ بداية دراستنا حيث قمنا بجمع بيانات أكلية 

 كمكقع Guiddiniكمعمكمات بتصفح مختمؼ المكاقع االلكتركنية في الجزائر مثؿ مكقع ك
" الفي التكاصؿ االجتماعي س بكؾ، كركزنا في اختيارنا في األخير عمى مكقع "كاد كنيس.كـك

ككنو المكقع األكثر شيرة لدل المستخدميف كىذا بعد الدراسة كالقراءات التي قمنا بيا مف 
 غاية شير فيفرم. إلىالفترة ما بيف شير نكفمبر 

 اإلشكالية:بناء 
تغيرات في المجتمع كظيكر  يشيد العالـ اليـك عدة تطكرات تكنكلكجية كما أحدثتو مف

االنترنت كغيرىا مف مكاقع التكاصؿ االجتماعي كاآلثار الناجمة عنيا سكاء كانت ايجابية أك 
كىذا ما أدل إلى ظيكر ما يعرؼ باإلشيار االلكتركني الذم يعتبر العصب الحيكم  ،سمبية

باحيا ميما كالمحرؾ الرئيسي ألم مؤسسة تيتـ بو مف أجؿ ضماف نجاح عمميا كتحقيؽ أر 
كانت طبيعة عمؿ المؤسسة كحجميا لرسـ صكرة ذىنية حسنة كجيدة بالنسبة لمجميكر 
المستيدؼ داخميا كخارجيا، كليذا يعتبر اإلشيار االلكتركني مف أكثر كسائؿ التركيج جاذبية 

فيك األداة التسكيقية التي تسعى  ،كانتشارا في العالـ االفتراضي خاصة في مجاؿ التسكيؽ
كؿ مؤسسة لمكاجية منافسييا كأفضؿ ككيؿ عنيا كعف منتجاتيا، كما أصبحت المكاقع إلييا
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االلكتركنية االشيارية  ذات أىمية كبيرة بالنسبة لممستيمؾ كأصبح لدييا جميكرىا الخاص 
بحيث يستطيع كؿ شخص كفي أم مكاف أف يشترم كيبيع مف خبلليا كؿ ما يريده معتمدا 

 ،ير كجذب انتباه الجميكر كالتأثير عمى القرار الشرائي لممستيمؾعمى أسمكب اإلقناع كالتذك
نما مف أكلكيات  لذلؾ ال تقتصر ميمة المؤسسة عمى إنتاج السمعة كتسعيرىا ثـ تكزيعيا كا 
المؤسسة أف تقكـ باالتصاؿ مع جميكرىا الداخمي كالخارجي، فالزبكف ىك بحاجة دائمة إلى 

بمنتجاتيا أك بعممياتيا فأم مؤسسة ال تقـك بأية عممية المعمكمات سكاء تعمقت بالمؤسسة أك 
اتصاؿ مع محيطيا فيي في األصؿ تقـك بنقؿ رسالة إليو كبما أف المؤسسات االقتصادية 
تيدؼ باألساس إلى إشباع حاجات كرغبات المستيمكيف كذلؾ باالعتماد عمى الرسائؿ 

ؿ زبكف، بحيث تثير انتباىو ثـ االشيارية كىذا يؤثر عمى السمكؾ كالقرار الشرائي لدل ك
 الحصكؿ عمى أم سمعة أك خدمة ما. تجمب اىتمامو كتخمؽ قناعة كرغبة في

مف ىنا حاكلنا إسقاط ىذه الدراسة عمى مكقع اإلعبلنات التجارية كالخدماتية " كاد كنيس"  
في الجزائر إلى االعتماد عمى اإلشيار االلكتركني كمدل تفاعؿ الجميكر معو مف أجؿ 

حقيؽ أىدافيـ كالمتمثمة أساسا في التأثير عمى السمكؾ الشرائي كتحقيؽ الربح لكؿ مؤسسة ت
 كتكسيع نشاطيا لمصمكد أماـ المؤسسات األخرل.

 صغنا االستفياـ التالي: سبؽ كفي ضكء ما
 ؟ إلى أم مدل يؤثر اإلشيار االلكتركني عمى سمكؾ المستيمؾ الجزائرم                
عالـ اإلشكالية التي سيتـ معالجتيا مف خبلؿ اإلجابة عمى األسئمة الفرعية كيمكف إبراز م

 التالية:
 ما ىك اإلشيار االلكتركني ؟ كماىي أىـ العكامؿ المؤثرة فيو ؟ (1
 ما ىك الدكر الذم تمعبو المكاقع االلكتركنية االشيارية في الجزائر ؟ (2
 كيؼ يؤثر مكقع كاد كنيس في سمكؾ المستيمؾ الجزائرم ؟  (3

 فرضيات الدراسة : 
 اإلشيار االلكتركني ىك كسيمة اتصاؿ فعاؿ في المجتمع مف حيث اتخاذ قرار الشراء. -
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يختمؼ أثر االشيارات " مكقع كاد كنيس " في سمكؾ المستيمؾ باختبلؼ الكضعية  -
 االجتماعية كاالقتصادية.

 ه لمسمع.يعتمد المستيمؾ النيائي عمى المكاقع االشيارية  االلكتركنية في اقتناء -
 أسباب اختيار الموضوع: (2

إف اختيار أم مكضكع بحثي ليس باألمر الييف كخاصة في الدراسات األكاديمية المقدمة 
لمتتكيج المنشكر الجامعي العممي، حيث يتطمب ذلؾ اختيار مكضكع يناسب المجاالت 

و كترجع أسباب الزمنية كالمكانية مف كؿ النكاحي، مع تكفر شركط تطبيقو كدراستو كالبحث في
 اختيارنا ليذا المكضكع إلى أساب مكضكعية كذاتية تتمثؿ فيما يمي:

 ( األسباب الموضوعية:أ
كثرة التساؤالت عف مكضكع اإلشيار االلكتركني عبر المكاقع التي أصبحت ذات أىمية  -

اما بالنسبة لمعديد مف الباحثيف كالدارسيف في عمكـ اإلعبلـ كاالتصاؿ كأصبحكا يكلكف اىتم
كذلؾ لما أحدثتو مف تغيرات في المجتمع سكاء الغربي أك العربي كفي جميع  ،كبيرا ليا

مجاالت الحياة خاصة عمى المستكل االتصالي كاإلعبلمي فاف المكضكع لو أبعاد أخرل 
 عمى حسب الدراسة كالتخصص.

ي عبر المكاقع امتداد التسكيؽ مف التقميدم إلى االلكتركني ككثرة انتشاره في الكقت الحال -
 جعؿ منيا ظاىرة تتطمب الدراسة.

كثرة تفاعؿ المستخدميف عبر الشبكة مف خبلؿ مكقع كاد كنيس باعتباره مف المكاقع  -
 التجارية االلكتركنية األكثر استخداما كشيرة في الجزائر. 
يس ريبكرت األمريكية مكقع كاد كن أبكباعتباره مكقعا رياديا فقد صنفت شركة ككرلد ستار 

التابع لمقطاع الخاص أغمى مكقع جزائرم مختص في العرض كالطمب عمى االنترنت بقيمة 
مميكف دكالر. كقد عمدت الشركة مف خبلؿ تقريرىا تصنيؼ أكبر مكاقع االنترنت عبر  3.5
لو  إحصاءكفي  ،اإلعبلنيةكما شيد المكقع نسبة ىائمة مف العركض  ،دكلة في العالـ 50
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ألؼ عرض عمؿ، بمغ  20ك إعبلفألؼ  600ـ تـ تسجيؿ 2014عاـ غبر صفحتو الرسمية 
 1ألؼ زائر. 85عدد الزيارات اليكمية لممكقع أكثر مف 

 ( األسباب الذاتية:ب
 اىتمامنا الشخصي بمكضكع فاعمية اإلشيار االلكتركني عبر المكاقع في الجزائر. -
قع لدل مجتمع البحث الفضكؿ العممي لمعرفة أىمية اإلشيار االلكتركني عبر المكا -

 كخاصة أماـ انتشار استخداماتو لدل مختمؼ الفئات في الجزائر.
 ككننا مف مستخدمي شبكة االنترنت كمتصفحي مكقع كاد كنيس. -
كقكع المكضكع محؿ الدراسة في مجاؿ اىتماـ الباحث كتخصصو كنقصد ىنا أىمية  -

 كنظريات تزيد مف أىمية البحث. اإلشيار االلكتركني كزاىرة اتصاؿ ككعمـ لو أسس كقكاعد
 ( أىمية الموضوع:3
تكمف أىمية الدراسة في ككنيا دراسة أنية كىي فاعمية اإلشيار االلكتركني عبر المكاقع  -

في الجزائر حيث تجمع بيف الكظائؼ التجارية كااللكتركنية كفيـ السمكؾ االستيبلكي 
تيمؾ اليكمية كتبرز أىمية المكضكع لمجميكر ككيؼ يحدث ىذا األخير أثر عمى قرارات المس

أيضا في كيفية استغبلؿ النشاط االشيارم االتصالي في التركيج لمسمع كالخدمات كاألفكار 
خاصة في ظؿ االنتشار السريع كالكاسع لبلنترنت كأىميتيا في ممارسة األنشطة التجارية 

جارم االلكتركني "كاد كتقريب المنتج مف المستخدـ كمدل تفاعؿ المستخدميف في المكقع الت
 كنيس" كما يحدثو مف تأثير عمى القرارات لممستيمؾ اليكمية بالنسبة لمستخدميو.

 أىداف الدراسة:  -4
تيدؼ الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف اإلشيار االلكتركني عبر المكاقع االشيارية  -

كمدل إبراز مكانة  االلكتركنية كالسمكؾ االستيبلكي لمجميكر كمدل تفاعميـ عبر االنترنت

                                                 
، http://www djazairess.com/alfadjr/2544،متاحة عبر المكقع: 09/08/2014الفجر االلكتركنية،تاريخ -سمية ؾ، مقاؿ منشكر بيكمية  1

                                      .13:20، عمى الساعة: 28/04/2017تصفح بتاريختـ ال
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اإلشيار كدكره في تغيير تكجيات المستيمؾ النيائي حكؿ المنتجات المعمف عنيا، إبراز كيفية 
تأثر المستيمؾ النيائي باإلشيار كالى أم مدل يمكف االعتماد عميو عند شراء المنتجات 

لكتركني كتكضيح مكانة االنترنت باعتبارىا كسيمة اتصالية حديثة في التركيج لمتسكيؽ اال
 كمدل قياس فاعمية المستخدميف في مكقع كاد كنيس.

 منيج الدراسة وأدواتو: -5
لمقياـ بأم دراسة عممية نظرية أك ميدانية يقتضي األمر التعرؼ عمى مناىج البحث العممي 

م يكافؽ طبيعة المكضكع المعالج حتى يككف مجيكد الباحث ذالمختمفة لتحديد المنيج ال
الكشؼ عف  إلىالطريؽ المؤدم “ عرؼ عبد الرحمف بدكم المنيج بأنو:كي مثمرا كناجحا.

فة مف القكاعد العامة، تييمف عمى سير العقكؿ كتحدد عممياتو بكاسطة طائ الحقيقة في العمـك
 1“. نتيجة معمكمة إلىحتى يصؿ 

 قة.ا فالمنيج ىك الطريقة المنظمة التي يتبعيا الباحث في دراستو لممشكمة الكتشاؼ الحقيذا
منيج المسح ألنو أنسب المناىج العممية المبلئمة لمدراسات الكصفية لقد قمنا باختيار 

يستيدؼ تحميؿ كتفسير الظاىرة كما أنو ييدؼ إلى ك كلدراسة جميكر كسائؿ اإلعبلـ 
كما أف منيج  الكصكؿ إلى بيانات يمكف تصنيفيا كتفسيرىا كتعميميا كذلؾ لبلستفادة منيا.

فضؿ المناىج التي تبحث في اتجاىات الجميكر كخصائصو ككذا المسح يعتبر مف أ
بأنو دراسة عممية لظركؼ  منيج المسح “برجس“حيث يعرؼ  ،احتياجاتو في بحكث اإلعبلـ

 2.المجتمع كاحتياجاتو بقصد تصميـ برنامج بنائي لتقدمو االجتماع
إلى مسكح  كينقسـ المنيج المسحي إلى عدة أقساـ مف حيث حجـ الجميكر الذم يشممو

كىذا نظرا لحجـ الجميكر الكبير الذم  مسح بالعينةشاممة كأخرل بالعينة فدراستنا عبارة عف 
                                                 

، 2003أحمد بف مرسمي: مناىج البحث العممي في عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر،   1
 .283ص

، 2000ية، مؤسسة الكراؽ، عماف، األردف، مركاف عبد المجيد إبراىيـ، أسس البحث العممي إلعداد الرسائؿ الجامع 2
 .129ص
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يستمـز الدراسة الجزئية حيث سنتناكؿ دراسة فاعمية اإلشيار االلكتركني عبر المكاقع كمدل 
عف طريؽ طرح أسئمة لمجمكعة مف أفراد البحث تدكر حكؿ تفاعؿ  تفاعؿ المستخدميف

 إلىتخدميف مع المكقع التجارم كاد كنيس ككيفية تأثرىـ بيذا المكقع كقد تـ تقسيميا المس
 ثبلثة محاكر كاألتي:

المحكر األكؿ: يحتكم عمى البيانات الشخصية كىي األسئمة التي تستيدؼ التعرؼ عمى 
الحقائؽ كاشتممت عمى ) الجنس كالسف، المستكل التعميمي، الدخؿ.( أم التعرؼ عمى 

 الشخصية لممبحكث. كالمعنكف بعادات كأنماط استخداـ مكقع كاد كنيس. السمات
 المحكر الثاني: طريقة تفاعؿ المستخدميف مع االشيارات المقدمة عمى مستكل المكقع.

 المحققة كتقييـ المستخدميف لممكقع. اإلشباعالمحكر الثالث: درجة 
ة االستبياف التي تعتمد عمى مع المنيج المسحي ىي أدا تتبلءـكمف أىـ األدكات التي  -

 مجمكعة مف األسئمة التي تمكننا مف الحصكؿ عمى قدر كبير مف المعمكمات حكؿ مجتمع 
االستبياف أداة أساسية في جمع البيانات كالمعطيات باالعتماد عمى االستمارة  تبركيع ،البحث

تستعمؿ عمى  ، إف االستبياف ىك إحدل كسائؿ البحث العممي التي1لؾذكىي أنسب كسيمة ل
نطاؽ كاسع مف أجؿ الحصكؿ عمى بيانات أك معمكمات تتعمؽ بأحكاؿ الناس أك ميكليـ أك 

. كما تعتبر االستمارة كسيمة لجمع المعمكمات المتعمقة 2اتجاىاتيـ كدكافعيـ كمعتقداتيـ
 3بمكضكع البحث عف طريؽ إعداد استمارة يتـ تعبئتيا مف قبؿ األفراد.

م يكجو المقابمة التي تقع بيف الباحث ذاف عمى أنيا الدليؿ أك المرشد التعرؼ استمارة االستبي
كالمبحكث بعد أف يرسـ مساراتيا كيحدد مكضكعيتيا كيشخص طبيعة المعمكمات التي يطمبيا 
الباحث مف المبحكث، كتحمؿ االستمارة االستبيانية مادة عمى شكؿ مجمكعة مف األسئمة 

 (عمر، جنس، سكفكبعضيا يتعمؽ بالحقائؽ)  يعطى بعضيا مفتكحة كبعضيا مغمقة
                                                 

 .204، ص2006، الجزائر، دار القصبة لمنشر، 2مكريس أنجرس، بكزيد صحراكم كآخركف، منيجية البحث العممي في العمـك اإلنسانية، ط  1
 .172، ص2009ثقافة لمنشر كالتكزيع، ، عماف، دار ال1، ط ()مفاىيمو، أدكاتو، طرقو اإلحصائية جكدت عزت عطكم، أساليب البحث العممي 2
 .88، ص2008، عماف، دار الصفاء لمنشر كالتكزيع، 1ربحي مصطفى عمياف، عثماف محمد غنيـ، أساليب البحث العممي، ط  3
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ا الكسيمة التي تساعد الباحث عمى جمع ذكالبعض األخر يتعمؽ باآلراء كالمكاقؼ، فيي إ
الحقائؽ كالمعمكمات مف المبحكث خبلؿ عممية المقابمة كىي الكسيمة التي تفكض عميو لمتقيد 

 1 نو.بمكضكع البحث المزمع إجراءه كعدـ الخركج عمى أطره كمضامي
كتعتبر مف أكثر أدكات جمع البيانات استخداما إلمكانية جمع المعمكمات مف خبلليا عف 

 مكضكع معيف مف عدد كبير مف األفراد المجتمعيف أك غير المجتمعيف في مكاف كاحد.
دراسة مسحية عمى عينة مف  ،عمى أداة االستمارة في دراستنا دنااعتمكفي ىذا السياؽ 

ف الجميكر المستيدؼ يتميز بضخامة أللكتركني االشيارم "كاد كنيس" مستخدمي المكقع اال
العدد فاالستمارة تستطيع تغطية عدد كبير مف أفراد البحث كذلؾ حسب العينة المختارة في 

يعتمد الباحث عمى طرؽ غير مباشرة كيجيب عميو المبحكث دكف مساعدة الباحث  الدراسة.
لمكقع االلكتركني في دراستنا ىك مكقع كاد كنيس كىذا ىك الذم نحتاجو في بحثنا ألف ا

االلكتركني فعف طريؽ االستمارة  يمكف أف نصؿ إلى عدد كبير مف المبحكثيف كفي كقت 
 قصير جدا كنصؿ إلى نتائج دقيقة.

ىي كسيمة ميمة لجمع المعمكمات كالبيانات حكؿ ظاىرة محؿ الدراسة أك لسمكؾ المالحظة: 
فيي أقرب عممية استطبلع غير مباشر لمرأم، “ صر مينا أنيا:معيف، كقد عرفيا محمد نا

 ه الطريقة تعتمد عمى مبلحظة االنفعاالت كالتصرفات، ذإلى األسمكب العممي التجريبي، كى

لؾ مما يؤدم إلى معنى، كىي تتـ بالتدكيف السريع كالتسجيؿ ذكالحركات كاإلشارات كغير 
  “.األميف لمرأم

                                                 
1
 .20، ص2006، دار أسامة لمنشر كالتكزيع، عماف: األردف، 1محمد جماؿ الفار، المعجـ اإلعبلمي، ط
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ه الدراسة كأداة ميمة لجمع المعمكمات حكؿ مراحؿ ذلعممية في ىكقد استخدمنا المبلحظة ا
مف خبلؿ مبلحظة كيفية نشر االشيارات عمى المكقع “ كاد كنيس.كـك“انجاز اإلشيار لمكقع 

 االلكتركني. اإلشيارا لمقارنتو مع ما ىك حاصؿ في عالـ ذكطرؽ انجازىا كى
 مجتمع الدراسة والعينة: -6

ية مجتمع بحثي يخصيا قد يتمثؿ في مجمكعة مف األفراد أك الصكر لكؿ دراسة أكاديمية عمم
أك الفيديكىات أك النصكص كىذا حسب طبيعة المكضكع حيث تككف بينيـ مجمكعة مف 
الخصائص المشتركة كيعتبر مجتمع البحث مفردات البحث كالتي تتطمب الدقة البالغة مف 

 .الباحث الختيارىا كسيككف مجتمع البحث محؿ الدراسة
يقصد بمجتمع الدراسة جميع المفردات أك األشياء التي نريد معرفة حقائؽ عمييا فقد تككف 

 1اعية أك نشرات إخبارية.ذأعداد في حالة تقييـ مضمكف كسائؿ اإلعبلـ كما قد تككف برامج إ

كما يعرفو مجمكعة مف الباحثيف عمى أنو مجتمع محدكد أك غير محدكد مف المفردات أك 
ا التعريؼ ىك جميع مفردات الظاىرة ذالكحدات أم أف مجتمع البحث حسب ىالعناصر أك 

 2التي يدرسيا الباحث.

“ كاد كنيس“في دراستنا التي نقـك بيا يتحدد مجتمع بحثنا في مجمكع المتفاعميف مع مكقع 
 باإلشياره الدراسة التي نجرييا تفاعؿ المستخدميف كتأثرىـ ذحيث أننا نستيدؼ مف خبلؿ ى

 ا األخير في التأثير عمى الجميكر.ذركني لممكقع كمدل نجاح ىااللكت
جراء أما  - العينة ىي مجمكعة جزئية مف مجتمع البحث يتـ اختيارىا بطريقة معينة كا 

كقد اخترنا  3الدراسة عمييا كمف ثـ تعميـ تمؾ النتائج عمى كامؿ مجتمع الدراسة األصمي.
ييا تختار الكحدات بطريقة عمديو تبعا لما يراه طريقة المعاينة غير االحتمالية القصدية كف

 الباحث مف خصائص أك سمات أك صفات تتكفر ليذه الكحدات أك المفردات.

                                                 
1
 .29، ص2000، دار الفجر لمنشر كالتكزيع، القاىرة، مصر، 3األسس العممية كتابة الرسائؿ الجامعية، ط محمد منير حجاب، 
2
 .166كره، صذأحمد بف مرسمي، مرجع سبؽ 
.196،ص 2002، مطبعة اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية، مصر، 1فاطمة عكض صابر، ميرفت عمي خفاجة، أسس كمبادئ البحث العممي، ط 3   
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إف العينة التي قمنا باختيارىا في دراستنا ىي عينة قصديو)نمطية( التي تقـك عمى التقدير  -
لمجتمع البحث كما  الشخصي لمباحث في اختيار مفردات مجتمع البحث.انطبلقا مف الدراسة

يتضمنو مف معمكمات فالعينة القصدية ىي التي تتـ عف طريؽ االختيار العمدم أم 
االختيار المقصكد مف طرؼ الباحث لعدد مف كحدات المعاينة كيرل الباحث أنيا تمثؿ 
تمثيبل صحيحا كفي حالة االقتصار عمييا سنقـك بإجراء الدراسة مع الجميكر المستيدؼ كىك 

ي مستخدمي المكقع االلكتركني "كاد كنيس" كلمعرفة فاعمية المستخدميف كالمتصفحيف يتمثؿ ف
ا بدكره انعكس ذكى“ كاد كنيس.كـك“كقد اخترنا العينة في بحثنا كالتي تتمثؿ في مكقع  لممكقع.

ايجابيا عمى دقة النتائج، كأعطى سيكلة لتحميميا كانطباعا عاما حكؿ سير العمؿ داخؿ مكقع 
 ا راجع أساسا إلى حجـ العينة فكمما كانت العينة بسيطة كصغيرة كانتذكى“ .كـككاد كنيس“

الدراسة أسيؿ كالكصكؿ لمنتائج أسرع كبأكثر دقة كبأقؿ تكمفة كجيد. كتمثؿ حجـ العينة في 
 مفردة نرل أنيا ممثمة في مجتمع البحث. 70
 الدراسات السابقة: -7

اإلنسانية  ـي مختمؼ العمـك خاصة العمك باحث فمف المسمـ بو أك مف البدييي أف أم 
كاالجتماعية عند خكضو في مكضكع البحث أيا كاف نكع ىذا البحث فانو ال ينطمؽ مف 

الدراسات كالبحكث السابقة في مجاؿ مكضكعو،  إلىفراغ، فالباحث الفطف ىك الذم يرجع 
ت السابقة كما كرد لمعرفة جكانب ىذه الدراسات كمحاكلة اجتنابيا في مكضكع بحثو، كالدراسا

في كتاب د.شعباف خميفة في كتابو ) المحاكرات في مناىج البحث في عمـ المكتبات 
 كالمعمكمات( :"ىي البحكث العممية التي أعدت مف قبؿ في نفس نقطة البحث".

نما تحميؿ نقاط االلتقاء كنقاط  كالف الحكمة مف استعراضيا ليس المقصكد في ذاتيا كا 
ث الحالي كنظرائو في نفس المكضكع، كيشمؿ استعراض الدراسات االفتراؽ بيف البح

كالبحكث السابقة، ذلؾ ألنو كما كانت مسيرة العمـ متصمة الحمقات فقد أصبح لزاما عمى 
الباحث كىك يمضي في بحثو أف يتعرؼ قدر اإلمكاف عمى البحكث كالدراسات السابقة ذات 
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لبحث كاالطبلع عمى أىـ الدراسات التي الصمة بمكضكع بحثو، كنحف بدكرنا قد حاكلنا ا
 عالجت مكضكع بحثنا )فاعمية مكاقع اإلشيار االلكتركنية في الجزائر( . 

 الدراسة األولى:
 2014/2015لنيؿ شيادة الماجستير بجامعة مستغانـ نة لقرع أمي الباحثةكانت مف إعداد  

بكعمامة، كالتي جاءت تحت إشراؼ د.عبد الحؽ عبد الرحمف بف سبيع بمساعدة د.العربي 
دراسة مسحية لعينة مف المنتميف -بعنكاف اإلشيار االلكتركني كالسمكؾ االستيبلكي لمجميكر
ه ذكقامت الباحثة مف خبلؿ ى -لصفحة أكريدك عبر مكقع التكاصؿ االجتماعي الفيس بكؾ

بكؾ الدراسة بطرح سؤاؿ اإلشكالية: ما مدل تأثير اإلشيار االلكتركني عبر صفحة الفيس 
 عمى السمكؾ االستيبلكي لمجميكر؟ كمف بيف التساؤالت الفرعية:

 ما ىي أنماط استخداـ مجتمع البحث لمكقع التكاصؿ االجتماعي الفيس بكؾ ؟ -
ىؿ يتأثر مجتمع البحث باإلشيار االلكتركني الخاص بصفحة أكريدك عبر مكقع الفيس  -

 بكؾ ؟
 300لؾ بتكزيع ذعمى المنيج الكصفي ك  ه التساؤالت اعتمدت الباحثةذكلئلجابة عمى ى

استمارة فقط.  204مفردة بحث كتكزيع االستمارة كاف الكتركنيا، في حيف كاف العدد النيائي 
 كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الباحثة ما يمي: 

 اإلشيار االلكتركني عبر صفحة الفيس بكؾ يمقى تجاكب الكثير مف المستخدميف لممكقع. -
يف يبحثكف عف تحقيؽ دكافعيـ ذرغبة المستخدميف مف الفئة العمرية األكلى كال تحقيؽ -

االجتماعية التي تكمف كراء استخداميـ لممكقع بينما تيتـ الفئة العمرية الثانية بإشباع 
 حاجاتيـ كدكافعيـ المعرفية كالبحث عف المعمكمات كاألخبار كالمستجدات عبر المكقع.

عبر مكقع الفيس بكؾ تسمح لممبحكثيف بإبداء أرائيـ حكؿ المنتج أك اإلرساليات االشيارية  -
 الخدمة المعركضة.
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تزايد نسب اإلقباؿ عمى مكقع الفيس بكؾ بفضؿ الخدمات كالتطبيقات التي يمنحيا الفيس  -
بكؾ لمستخدميو كخاصة التفاعمية التي يضمنيا المكقع بيف المستيمؾ كالمؤسسة كسط فضاء 

 افتراضي.   
د أفادتنا الدراسة في معرفة السمكؾ االستيبلكي لمجميكر مف خبلؿ تعرضو لئلشيار لق -

االلكتركني، باإلضافة إلى معرفة العبلقة بيف اإلشيار االلكتركني عبر صفحة الفيس بكؾ 
 كالسمكؾ االستيبلكي لمجميكر.

 الدراسة الثانية: 
ماجستير بجامعة تممساف كرة لنيؿ شيادة الذلمباحثة بمحرش عائشة، في إطار انجاز م

تحت إشراؼ أ.د عبد الرزاؽ بف حبيب كالتي جاءت بعنكاف كاقع كأفاؽ  2003/2004
التجارة االلكتركنية في الجزائر كالتي حاكلت مف خبلليا البحث كالتعرؼ عمى الحقائؽ 

تجارة لؾ بطرح اإلشكالية التالية: ما ىك كاقع كأفاؽ الذالمتصمة بمكضكع التجارة االلكتركنية ك 
االلكتركنية في الجزائر ؟ كىؿ بدأ عصر التجارة االلكتركنية في ببلدنا ؟ كمف بيف التساؤالت 

 الفرعية: 
 ما كاقع استخداـ المؤسسات الجزائرية لبلنترنت ؟ -
 ا النكع مف التجارة ؟ذما ىي التكجيات المستقبمية لي -

كصؼ كالتحميؿ بتكزيع استبيانات ه التساؤالت اعتمدت الباحثة عمى منيج الذكلئلجابة عمى ى
 استمارة فقط. 200فرد الكتركنيا، في حيف استرجعت  252عمى 

 كمف أىـ النتائج ما يمي:
إف التجارة االلكتركنية رفعت الحكاجز التقميدية لمتجارة الكبلسيكية، كساىمت لدل الغرب  -

ما جعمنا كعرب نفكر في ا ذة الناجمة عنيا بشكؿ ممفت لبلىتماـ ىمفي زيادة التدفقات القدي
تجارم فيما بيننا كبيف العالـ عف  -إمكانات الكصكؿ إلى تكامؿ كتعاكف كاندماج اقتصادم

 ه األداة.ذطريؽ ى
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في مجاؿ االتصاالت عف بعد كالتي  ةالتجارة االلكتركنية تعتمد عمى التطكرات التكنكلكجي -
 تتـ بكتيرة جد سريعة.

حديثة لمممارسات التجارية الدكلية أك المحمية إف لـ نتحكـ إف التجارة االلكتركنية كسيمة  -
م عانيناه سابقا، كال زلنا نعانيو ذتخمفا كتأزما يفكؽ التخمؼ كالتأـز ال افييا فستزداد اقتصادياتن

.ألنيا مبنية عمى السرعة كالفعالية كى  ه ىي الخاصية التي تفتقدىا االقتصاديات العربيةذاليـك
ا معرفة كاقع التجارة االلكتركنية ذاسة في التعرؼ عمى مفيـك االنترنت ككه الدر ذساعدتنا ى -

 ه األخيرة كأكليا االنترنت.ذفي الجزائر مف خبلؿ التطكرات التكنكلكجية التي تعتمد عمييا ى
 الدراسة الثالثة:

ه الدراسة المنشكرة حكؿ التركيج االلكتركني إلى طرح سؤاؿ جكىرم ذقاـ الباحث مف خبلؿ ى
ؿ: ىؿ ىناؾ تأثير لطبيعة المكاقع التي يظير عمييا اإلعبلف االلكتركني في إدراؾ جكدة حك 

 المنتج ؟ كمف بيف التساؤالت الفرعية التي تخدـ دراستنا ما يمي:
ه الخصائص عمى إدراؾ ذما ىي أىـ خصائص اإلعبلف االلكتركني ككيؼ تؤثر ى -1

 المنتج ؟
 كني لتعظيـ فرص نجاحو ؟ما ىي معايير ضبط التركيج االلكتر  -2

 278ه التساؤالت اتبع الباحث المنيج الكصفي كقاـ بتكزيع استبيانات عمى ذكلئلجابة عمى ى
شركة إعبلف مف المسجميف في سجؿ األعماؿ المركزم الدنمركي، في حيف استجابت فقط 

 1شركة، كمف أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا مكرتف ما يمي: 129
ببلء اىتماـ خاص بيا مف طرؼ الشركات تزايد الممارسات  - التسكيقية عبر االنترنت، كا 

 اإلنتاجية باختبلؼ منتكجاتيا.

                                                 
1 Morten Bach jensen , online markting communication, potential : priorities in danish firms and advertising 
agenties ; vol 42, iss : 3/4, p52, 2008. 
 



 اإلطارانًُهجٍ

 

25 
 

االىتماـ المتزايد بتطكير األساليب كالميارات المتبعة مف طرؼ المعمنيف باالستثمار في  -
 المزايا المتاحة عبر الشبكة.

ىنية لدل األفراد عف ذيف صكرة الرسائؿ اإلعبلنية عبر االنترنت تتميز بدكر ميـ في تكك  -
السمع كالخدمات المقدمة، فكمما كانت الرسالة ناجحة مف حيث الدقة كالتصميـ، ساىمت 

 ىنية جيدة كالعكس صحيح.ذأكثر في تككيف صكرة 
م اخترناه سابقا، ذرغـ أف الدراسة أجريت في بيئة عالمية مختمفة عف الحيز الجغرافي ال -

في معرفة كاقع استخداـ التسكيؽ االلكتركني لدل الشركات  إلى أنيا يمكف أف تفيدنا
 كاألساليب المعتمدة في تقديـ المنتكج لممستيمكيف باختبلؼ رغباتيـ كميكالتيـ.

 الدراسة الرابعة:
، 2012/2013، سنة 3لمباحث زكاكم عمر حمزة، في إطار انجاز دكتكراه، جامعة الجزائر

جاءت بعنكاف تأثير اإلعبلف االلكتركني عمى السمكؾ د.بمحيمر إبراىيـ، كالتي  إشراؼتحت 
، كالتي حاكؿ مف خبلليا -دراسة عمى عينة مف المستيمكيف الجزائرييف–االستيبلكي لمفرد 

إبراز مفيكـ اإلعبلف االلكتركني كشكؿ مف أشكاؿ االتصاؿ بيف المؤسسة كالقرد المستيمؾ 
االلكتركني عمى السمكؾ االستيبلكي  سؤاؿ اإلشكالية، ما مدل تأثير اإلعبلف لؾ بطرحذك 

 لمفرد ؟ كمف بيف التساؤالت الفرعية التي تخدـ دراستنا مايمي:
ا ذىؿ لتأثير اإلعبلف االلكتركني عمى السمكؾ االستيبلكي لمفرد، عبلقة باستخداـ ى -

 األخير لشبكة االنترنت كتطبيقاتيا بشكؿ دكرم كمكثؼ؟
سسة المعمنة دكر في التأثير عمى السمكؾ ىؿ لخصائص المكقع االلكتركني لممؤ  -

 االستيبلكي لمفرد ؟
 700ه التساؤالت اعتمد الباحث عمى المنيج الكصفي التحميمي كقاـ بتكزيع ذكلئلجابة عمى ى

 إلييافرد فقط كمف أىـ النتائج التي تكصؿ  522استمارة عمى أفراد العينة في حيف استجاب 
 البحث ما يمي:
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تطكر كسائؿ  إلىااللكتركني بمختمؼ أنكاعو كأشكالو راجع  عبلفإف بركز كتطكر اإل -
تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة، كخاصة االنترنت التي كاف ليا الفضؿ في تكفير الكاقع 

 االفتراضي.
لئلعبلف االلكتركني مفيـك كاسع، عمى نقيض اإلعبلف التقميدم فيك يشمؿ كافة  -

 ت كسائؿ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة.التي تكجدىا تطكرا اإلعبلنيةالتطبيقات 
سيكلة االستخداـ ألم مكقع الكتركني، ىي مف أىـ كأكثر الخصائص تأثيرا كتحفيزا  -

 ا المكقع باستمرار كاالطبلع عمى محتكياتو. ذلممستيمؾ عمى مراجعتو لي
 المقاربة النظرية: -8

مدنا في بحثنا عمى نجد عموما أن لكل مدخل نظري يعتمد عميو في مسار بحثو وقد اعت
 .نظرية االستخدامات واالشباعات

تعددت االتجاىات كالدراسات التي تناكلت تأثير كسائؿ االتصاؿ في المجتمع كاختمفت 
النظريات بسبب التطكر االجتماعي كالتكنكلكجي فقد اىتـ الباحثكف باالستخداـ الكظيفي 

مى أنيا عناصر سمبية غير فعالة بكسائؿ اإلعبلـ كقد كاف ذلؾ تحكال مف رؤية الجماىير ع
إلى رؤيتيا عمى أنيا عناصر فعالة في انتقاء أفرادىا لرسائؿ كمضمكف كسائؿ اإلعبلـ كبعد 
ذلؾ ارتفع االىتماـ ببحكث االستعماؿ كاإلشباع في الدراسات اإلعبلمية لمكصكؿ إلى بناء 

ركزت ىذه الدراسات اإلطار النظرم لمعبلقة بيف سمكؾ كؿ فرد كالكسيمة اإلعبلمية حيث 
عمى طرح السؤاؿ التالي: ماذا يفعؿ الجميكر بكسائؿ اإلعبلـ ؟ بدؿ طرح سؤاؿ ماذا تفعؿ 

 كسائؿ اإلعبلـ بالجميكر؟.
ىذه النظرية بأنيا دراسة جميكر كسائؿ اإلعبلـ الذيف  إلىكمف ىذا المنطمؽ ينظر 

ه النظرية بدراسة االتصاؿ إذ تيتـ ىذ ،يتعرضكف بدكافع معينة إلشباع حاجات فردية معينة
الجماىيرم دراسة كظيفية منظمة فاف الجميكر يتعرض لممضاميف التي تقدميا كسائؿ 

نما بيدؼ إشباع حاجات معينة.  اإلعبلـ ليس بحكـ أنيا متاحة فقط كا 
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حسب ىذه النظرية فاف محكر العممية االتصالية يتمثؿ في المتمقي الذم يعتبر نقطة البدء 
إذ يعتبر إشباع الحاجات كتمبية الدكافع ضركرة لدل الفرد حتى  ،تخداماتمف منظكر االس

يتمكف مف تحقيؽ االتزاف النفسي الذم يساعد عمى استمرار التكاصؿ مع الغير كتحقيؽ 
 التكيؼ مع البيئة.

نما يختار األفراد  - ال تعد الجماىير مجرد مستقبميف سمبييف لرسائؿ االتصاؿ الجماىيرم كا 
 االتصاؿ يريدكف التعرض ليا. بكعي كسائؿ

 1افتراضات النظرية: -

  جميكر كسائؿ اإلعبلـ جميكر نشط كيتسـ بااليجابية كالفاعمية كيرتبط استخدامو
 بكسائؿ االتصاؿ بأىداؼ محددة لو.

 .يختار الجميكر كسائؿ اإلعبلـ التي يكقع منيا إشباع رغباتو كحاجاتو 
  ل إلشباع احتياجات الجميكر مثؿ االتصاؿ تتنافس كسائؿ اإلعبلـ مع الكسائؿ األخر

الشخصي أك المؤسسات الرسمية أك األكاديمية كغيرىا تتأثر العبلقة بيف الجميكر 
 ككسائؿ االتصاؿ بعكامؿ بيئية عديدة لديو.

  الجميكر قادر عمى تحديد اىتماماتو كاحتياجاتو كدكافع تعرضو لكسائؿ اإلعبلـ
 حاجاتو كرغباتو. كبالتالي يختار الكسائؿ التي تشبع

  يمكف استخداـ الجميكر لكسائؿ اإلعبلـ األنساؽ كالمعايير الثقافية السائدة في
م يحدد طبيعة استخدامو لممحتكل ذلؾ أف الجميكر ىك الذالمجتمع كيتحدد في ضكء 

 م يرغب فيو.ذال
 عناصر نظرية االستخدامات واالشباعات:

                                                 
 .243،ص2004، القاىرة: الدار المصرية المبنانية، 5حسف عماد مكاكم، ليمى حسيف السيد، االتصاؿ كنظرياتو المعاصرة، ط 1
 .267كره، صذالطرابيشي، عبد العزيز السيد، مرجع سبؽ  مرفت 2
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أف النظريات القديمة كانت تنظر إلى  Howittيزعـ ىككيت  افتراض الجميور النشط: -
الجميكر باعتباره متمقيا سمبيا أماـ قكة الرسالة كتأثيرىا الفعاؿ حتى ظير مفيـك الجميكر 

ا ذم يبحث عما يريد أف يتعرض إليو، كيتحكـ في اختيار الكسائؿ التي تقدـ ىذالعنيد ال
ميكر باعتباره متمقيا سمبيا ال ا االفتراض النظرية التي كانت تنظر لمجذالمحتكل حيث أعاد ى

كيختار  2أنو جميكر نشيط ينتقي كال قكة كيسيؿ التأثير عميو كأصبح ينظر إليو عمى حكؿ لو
 ما ييمو مف رسائؿ كسائؿ االتصاؿ ليشبع حاجاتو في النياية.

لقد أدل ظيكر مفيكـ اإلدراؾ األصول االجتماعية والنفسية الستخدام وسائل اإلعالم:  -
ئي المرتكز عمى الفركؽ الفردية إلى افتراض أف األنماط المختمفة مف البشر يختاركف االنتقا

األنشطة بأنفسيـ كيفسركف كسائؿ اإلعبلـ بطرؽ متنكعة كمتباينة، أم أف العكامؿ النفسية 
 1يمكف أف تؤدم إلى كجكد حكافز كأف تحدد أصكؿ كثير مف استخدامات كسائؿ اإلعبلـ.

لدراسات الدليؿ االمبريقي عمى دكر العكامؿ الديمكغرفية كاالجتماعية كقد قدمت العديد مف ا
ا التعرض بالنكع، العمر، المينة كالمستكل ذفي التعرض لكسائؿ اإلعبلـ، مثؿ ارتباط ى

  التعميمي كاالجتماعي كاالقتصادم.

تكجد كجيات نظر متباينة لدراسة دكافع تعرض دوافع تعرض الجميور لوسائل اإلعالم:  -
لجميكر لكسائؿ اإلعبلـ كلكف بكجو عاـ فاف معظـ دراسات االتصاؿ تقسـ دكافع التعرض ا

 إلى فئتيف ىما:

ات، كاكتساب المعرفة كالمعمكمات كالخبرات ذكتستيدؼ التعرؼ عمى ال دوافع نفعية:* 
 كجميع أشكاؿ التعمـ بكجو عاـ كالتي تعكسيا برامج األخبار كالبرامج التعميمية كالثقافية.

 2كتستيدؼ تمضية الكقت كاالسترخاء كالصداقة كاأللفة مع الكسيمة دوافع طقوسية:  *

                                                 
1
 .21، ص1991حمدم حسف، الكظيفة اإلخبارية لكسائؿ اإلعبلـ، دار الفكر العربي، مصر، 
2
 .247-244، صص2004، القاىرة: الدار المصرية المبنانية، 5حسف عماد مكاكم، ليمى حسيف السيد، االتصاؿ كنظرياتو المعاصرة، ط
 
 




 اإلطارانًُهجٍ

 

29 
 

ه الفئة في البرامج الخيالية مثؿ المسمسبلت كاألفبلـ ذكاليركب مف المشكبلت كتنعكس ى
  كالمنكعات كغيرىا.

أف التكقعات ىي االشباعات التي يبحث  كاتزيرل التوقعات من وسائل اإلعالم: " -
لؾ فالتكقعات تساىـ في اختيار الكسائؿ كالمضاميف، كتختمؼ تكقعات األفراد مف ذبك 1عنيا"

ا الشأف ذفي ى شراملؾ كفقا الختبلؼ الثقافات، كيرل ذكسائؿ اإلعبلـ كفقا لمفركؽ الفردية كك
أف اإلنساف يختار إحدل كسائؿ اإلعبلـ المتاحة التي يظف أنيا سكؼ تحقؽ لو اإلشباع 

 2النفسي المطمكب.

أشارت دراسات عديدة إلى كجكد عبلقات ارتباط بيف البحث التعرض لوسائل اإلعالم:  -
عف االشباعات كالتعرض لكسائؿ اإلعبلـ، كيعبر زيادة تعرض الجميكر بكجو عاـ لكسائؿ 

 3ا الجميكر، كقدرتو عمى اختيار المعمكمات التي تمبي احتياجاتو.ذاالعبلـ عف نشاط ى

تعد اشباعات كسائؿ اإلعبلـ بمثابة المحصمة التي تترتب عمى م: اشباعات وسائل اإلعال -
استخدامات الجميكر لكسائؿ اإلعبلـ كتتكقؼ االشباعات التي تتحقؽ لدل الجميكر كفقا 

 م تـ فيو االتصاؿ.ذلنكع الكسيمة كنكع المضمكف المقدمة كطبيعة الظرؼ االجتماعي ال

ة مف التعرض لمضاميف كسائؿ اإلعبلـ كتشمؿ االشباعات الناتجاشباعات المحتوى: * 
كىي نكعيف اشباعات تكجيو تضمف الحصكؿ عمى المعمكمات كتأكيد المنافع، كاشباعات 

 اجتماعية يقصد بيا شبكة عبلقاتو االجتماعية.
كىي ال ترتبط بخصائص محتكل عممية االتصاؿ، بؿ تتعمؽ بطبيعة اشباعات العممية: * 

 4م يتـ التعرض إليو كتشمؿ: اشباعات شبوذة الكسيط الكاختيار نكعي ذعممية االتصاؿ 

                                                 
1
.23كره، صذحمدم حسف، مرجع سبؽ  
2
 .296،ص2005كيمياـ ريفرز كآخركف، االتصاؿ الجماىيرم كالمجتمع المعاصر، ترجمة أحمد طمعت البشيشي، مصر: دار المعرفة الجامعية، 
3
.248كره، صذحسف عماد مكاكم، ليمى حسيف السيد، مرجع سبؽ 
4

  .277-276كره، صذ مرفت الطرابيشي، عبد العزيز السيد، مرجع سبؽ 
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تكجييية مثؿ الشعكر بالمتعة كتجديد النشاط كالنكع الثاني اشباعات شبو اجتماعية كالتخمص 
 مف الممؿ كعدـ الشعكر بالكحدة كالشعكر بالتكاجد مع اآلخريف. 

مة دائما، ىي إعادة كمف بيف االنتقادات المكجية ليذه النظرية أنيا ال تشكؿ نظرية مستق
صياغة مختصرة لبعض أكجو نظريات التأثير االختيارم. كما سمحت بظيكر اتجاىات 
جديدة مثؿ اتجاه ييتـ بالربط بيف دكافع االستخدامات كطبيعة المضمكف كالكسيمة المستخدمة 

دافع كاتجاه أخر ييتـ بدراسة تأثير العكامؿ االجتماعية كالنفسية كالعبلقات المتداخمة بيف 
  كسمككات.

 :عمى الدراسة  منظور االستخدامات واالشباعات إسقاط-
كذلؾ  جارية كيتفاعؿ معيا،تلاالمكاقع  المستيمكيفالسعي إلى اكتشاؼ كيؼ يستخدـ  .1

الجميكر النشط الذم يستطيع أف يختار كيستخدـ الكسائؿ التي تشبو  إلىبالنظر 
 حاجاتو كتكقعاتو.

فاعؿ الذم كسيمة مف كسائؿ االتصاؿ كالتكنيس كمكقع كاد ل ضشرح دكافع التعر  .2
، مع التركيز عمى درجة اإلشباع كالرضا المحققيف مف كراء يحدث نتيجة ىذا التعرض

 ذلؾ ػ 
 بيدؼ فيـ عممية االتصاؿ الجماىيرم. المتكصؿ إليياستخداـ االالتأكيد عمى نتائج  .3

 
 
 
 
 
 
 
 



 اإلطارانًُهجٍ

 

31 
 

 تحديد المفاىيم والمصطمحات:
 مفاىيـ كمصطمحات عديدة كجب عمينا تحديد بعضيا كتتمثؿ في:ذه المذكرة كردت في ى

ىي النشاط التمقائي المؤثر كالنزكع الطبيعي إلثبات الفعاؿ كنقكؿ مدل فاعمية الفاعمية:  /1
شخص ما، أم ما يبديو مف نشاط كفي مجاؿ االتصاؿ فاف الفاعمية تعني مدل نجاح القائـ 

تأثيره في الجميكر الذم يتكجو إليو، كفي أداء  باالتصاؿ في ممارسة لمينة، كتقاس بمدل
 1باقي العممية االتصالية بكفاءة عالية.

ذلؾ تشير القدرة عمى تحقيؽ النتيجة المقصكدة كفؽ معايير محددة مسبقا، كب اصطالحا:
 كالميارات المنشكدة مف االستراتيجيات المقترحة. األىداؼمدل تحقيؽ  إلىالفاعمية 

كيظير ذلؾ مف خبلؿ  ،القدرة عمى الكصكؿ لؤلىداؼ المسطرة مسبقا: اإلجرائيالتعريف 
 كىك مقياس ناجح لتمؾ األىداؼ. ،األثر الذم يتضح سكل بسمكؾ أك فعاؿ أك عمؿ

ىك عبارة عف شراء مساحة عمى الشبكة مع قياـ أصحابو بتصميمو  :موقع الكتروني /2
 2 كبنائو كتحديثو

إشيارا لمشيء: أذاعو، حيث يعرفو الشيرازم عمى مف فعؿ أشير يشير اإلشيار: لغة:  /3
 أنو المجاىرة في حيف بطرس البستاني يعرفو بأنو يعني النشر كاإلظيار.

: ىك الفعؿ، فف يمارس في  le petit robertحسب قامكساصطالحا: يعرؼ اإلشيار 
حركة سيككلكجية عمى الجميكر إلغراض تجارية كىذا معنى كاسع ينتشر في جميع فنكف 

 3البيع كفي بعض األحياف ضيؽ ممكف ال تككف تجارية.

 ىك الكسيمة التي نقدـ عف طريقيا خدمات كأفكار لمزبائف.إجرائيا: 

 
 

_________________________ 
 .393ص، 2004،مصر ،القاىرة ،دار الفجر لمنشر كالتكزيع ،اإلعبلميمحمد منير حجاب: المعجـ  1
 . (  (www.al-raeed.net/training (خاص)كير اإلعبلمي مكقع مركز الرائد لمتدريب كالتط 2
3lendrevie jackies et autre.-publicitor-, edittion dalloz. Paris.6eme edition.2004.page6     
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 اإلشيار االلكتروني: / 4
يعرؼ عمى أنو أحد السياسات التركيجية التي تعتمد عمى الكسائؿ أك الكسائط اصطالحا: 
قناعيـ بالشراء.االلكتركن  1ية في نقؿ الرسالة التسكيقية بيدؼ جذب العمبلء كا 

ىي جميع الخدمات التركيجية عبر الكسائؿ االلكتركنية، ييدؼ إلى التعريؼ بسمع  إجرائيا: 
أك خدمات أك الحث عمى سمكؾ معيف، ألكبر عدد مف الجماىير متخطيا الحكاجز المكانية 

 ذك جماىيرية كاسعة. كالزمنية
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
جامعة ،كمية التجارة بالسادات ،مجمة الباحث ،معكقات تبني إستراتيجية اإلعبلف االلكتركني في سكؽ التأميف المصرم ،أسامة ربيع أميف سميماف 1

 .14ص  ،2011مصر،، 9، العددالمنكفية
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 تمييد: 
عمييا المؤسسات لتسكيؽ السمع  يعتبر اإلشيار أحد االتجاىات الحديثة التي تعتمد

كلقد أدل تزايد استخداـ النشاط االشيارم في اآلكنة األخيرة كخاصة في ظؿ  كالخدمات.
كىك كسيمة رئيسية  ،التطكر التكنكلكجي. كأصبح كأداة مؤثرة في نجاح الكثير مف المؤسسات

كء إلى منتجات يعتمدىا المسكؽ كالمنتج لمتكاصؿ مع الزبائف القتناء منتجاتو دكف المج
كما يعد اإلشيار خطة يستخدميا المسكؽ إليصاؿ مضمكف فكرة أك رسالة إلى  أخرل.

 كيسعى نحك زيادة مبيعاتو. ،جميكر معيف لتحقيؽ ىدؼ ما 
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 اإلشيارالمبحث األول: ماىية 
 اإلشيارالمطمب األول: لمحة تاريخية عن 

ندما كاف يعتمد فيو قبؿ الميبلد ع سنة 3000 إلىحيث يعكد  اإلنسافقديـ قدـ  اإلشيار إف
في تمؾ الفترة بالحكاـ كالساسة كرجاؿ الديف الذيف  اإلشياركقد اقترف  ،عمى المناداة

 1كمبادئيـ أك تبميغ رسائميـ. آرائيـاستخدمكه لمتعبير عف 

 إلىثـ الركماف، فقد لجأ البابميكف  كاإلغريؽالبابمييف  إلى لئلشياركتعكد البدايات األكلى 
لنقكش كالمجسمات عمى الخشب كالطيف كالصخكر كقد سيطرت الرمكز كالصكر عمى ا

 .آنذاؾالرسائؿ االشيارية 
فكثيرا ما اعتمدكا عمى المناداة، كيتفؽ البعض مف الكتاب عمى أف أكؿ مف  اإلغريؽأما 

 2.اإلغريؽالصحيح كلكف الشفكم ىـ  اإلشيار بمضمكنوعرؼ 

استخدمكا البلفتات كالرمكز خاصة في المجاؿ التجارم كما ف كطكركهكقد جاء الركماف بعدىـ 
عدادىاكانكا يقكمكف بتخصيص مساحات عمى جدراف منازليـ يقكمكف بدىنيا  كرسـ  كا 

 الصكر الخاصة بالمنتجات المركج ليا.
 3إلى:خبلؿ مسيرة تطكره  بيا اإلشياركيمكف تقسيـ المراحؿ التي مر 

 فييا شكؿ الرمكز كالصكر  اإلشيارأخذ طى: مرحل العصور الغابرة والقرون الوس 
البدائية كتميزت ىذه المرحمة ببساطة الرسالة االشيارية كمحدكدية انتشارىا ككثرة استخداميا 

 الشفكم. لئلشيار
 :الطباعة آلةـ اخترع جكىاف جكتنبرغ 14نياية القرف في  مرحمة ظيور الطباعة 

                                                 
 .113محمد رفيؽ البرقكقي،،كآخركف: فف البيع كاإلعبلف، مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة، ب.س.نش، ص 1
 .105، ص8 200، دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، إصدار ثاني،1الدعاية كاإلعبلف كالعبلقات العامة، ط محمد جكدت ناصر: 2
 .149، ص1988، دار البازكرم العممية، عماف، 1:عمي محمد ربابعة، التركيج كاإلعبلف، طبشير عباس العبلؽ 3
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ـ بدأ استخداـ الحركؼ 1440كفي سنة  ،التي تعتبر ببل شؾ معمما مف معالـ الحضارة 
ثـ ظيرت الصحؼ كالمجبلت كتعاظـ عدد الراغبيف في اإلشيار  ،المتحركة في الطباعة

 ممف كجدكا في ىذه الكسيمة فرصة لزيادة مبيعاتيـ كأرباحيـ.
 :األسكاؽتميزت بانتعاش االقتصاد كاشتداد المنافسة كتكسع  مرحمة الثورة الصناعية 

كميا عكامؿ  ،الرفاىية كارتفاع معدؿ دخكؿ األفراد كتحسف المكاصبلت...الخكارتفاع مستكل 
أدت إلى تكجو المنتجيف إلى اإلشيار الذم أصبح ضركرة مف ضركريات الحياة االقتصادية 

 ستيمؾ.كأحد المستمزمات األساسية لمصانع كالمكزع كالم
  عبلكة لمختمفة: ا اإلعالممرحمة التقدم في وسائل االتصال والمواصالت ووسائل 

 باإلشيارالخبلقة كاألساليب النفسية الخاصة  اإلبداعيةعمى ذلؾ بركز كتنامي األفكار 
كما ظيرت ككاالت اإلشيار المتخصصة التي أصبحت تبتكر كؿ  فاعمة. إقناعككسيمة 

الكسائؿ الفنية كالنفسية كاالقتصادية كالثقافية كالعممية لصناعة إشيار يتميز بالفعالية مف 
حيث التأثير عمى قرارات الجميكر الشرائية كعمى بنيتو الثقافية كاالجتماعية كغيرىا. كمف ىنا 

 يمكف استخبلص أىـ العكامؿ التي ساىمت في تطكر اإلشيار كالتي نجمميا في:
 ضركرة تنشيط األسكاؽ إلى أدلمما  ،كازدياد معدؿ التصنيع اإلنتاجيةارتفاع الطاقة  (1

 .الستيعاب ىذه الزيادة 
 ظيكر أعداد كبيرة مف المستيمكيف ضمف ما سمي باألسكاؽ الكبيرة، مما جعؿ اتصاؿ (2

 .اإلعبلفمف خبلؿ  إالالمنتج بجميع المستيمكيف أمر يصعب تحقيقو  
 ضركرة كضع إلىاستمرار التطكر التكنكلكجي كالصناعي بشكؿ متزايد كىك ما أدل  (3

عبلنيةسياسات تسكيقية    كتركيجية. كا 
 زيادة االستيبلؾ. إلىكىك ما أدل بالتالي  لئلنفاؽالفردم المتاح  زيادة الدخؿ (4
 كثافة كتنكع طبقات جميكر المستيمكيف المحمييف كالعالمييف. (5
 الزيادة المفرطة في حمى االستيبلؾ المذىؿ لؤلفراد كاألسر كالجماعات كالمجتمعات. (6
 تكسع كتيسر دائرة االتصاؿ العممي. (7
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 تمؼ المستكيات.عمى مخ اإلعبلـانتشار كسائؿ  (8
 ارتفاع مستكل التعميـ كالثقافة لدل األفراد كالمجتمعات. (9

 (اشتداد حدة التنافس االقتصادم كالحضارم بيف األمـ.10
 اإلشيارالمطمب الثاني: مفيوم 

في حيف أف "بطرس البستاني" يحتؿ المركز األكؿ مف بيف  ،عرفو "الشيرازم" بأنو المجاىرة
ىذا مف حيث ،كالنشر اإلظيارقاؿ أنو يعني: ،اإلشيارلتعريؼ كافة الغرب الذيف تطرقكا 

 .المدلكؿ المفظي
الناس أك األفراد  إغراءأما مف حيث المعنى االصطبلحي فيك: فف التعريؼ أك ىك فف 

 1كتكجيو سمككيـ بطريقة معينة.

 كمف أىـ ىذه التعاريؼ نذكر ما،لئلشيارقد تعددت التعاريؼ المطركحة مف قبؿ الباحثيف ك 
 2 :يمي 

عمى السمكؾ بطريقة  األفراد إغراءىك عبارة عف فف  :لإلشيارأوال: تعريف كروفورد 
 .األخرلككسائؿ التركيج  كاإلعبلـعف الدعاية  اإلشياركلكف ىذا التعريؼ ال يميز ،معينة

اإلشيار عمى أنو: اتصاؿ جماىيرم  "برنارد برشو" و "جاك لوندرفي" يعرف كل منثانيا: و 
ب المصالح المستخدمة لصالح المعمف الذم يدفع لكسائؿ إعبلمية لبث الرسائؿ يعمؿ لحسا

 3.  التي غالبا ما تككف محضرة مف طرؼ الككالة االشيارية

كما عرفتو المكسكعة الفرنسية الكبرل عمى أنة مجمكعة  الكسائؿ المستخدمة لتعريؼ  ثالثا:
قناعوالجميكر بمنشأة تجارية أك صناعية   4.لو القتنائيا كاإليحاءتجاتيا بميزات من كا 

                                                 
 .102،ص2008،دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع،عماف،األردف،إصدار ثاني،1محمد جكدت ناصر: الدعاية كاإلعبلف كالعبلقات العامة، ط 1
 .42، ص2010، مكتبة المجتمع العربي لمنشر كالتكزيع،عماف،األردف،1ركني، طـ نكر الديف أحمد النادم كآخركف: اإلعبلف التقميدم كااللكت 2
 .69، ص2001، مجمكعة النيؿ العربية،القاىرة،1محسف فتحي عبد الصبكر: أسرار التركيج في عصر العكلمة،ط 3
 .131، ص2001ة،إيناس محمد غزاؿ: اإلعبلنات التمفزيكنية كثقافة الطفؿ، دار الجامعة الجديدة لمنشر،اإلسكندري 4
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اتفاقا بيف المختصيف في ىذا المجاؿ ىك الذم أكردتو  األكثريمكف القكؿ أف التعريؼ  رابعا:
كسيمة غير شخصية لتقديـ األفكار أك  بأنو اإلشيارجمعية التسكيؽ األمريكية بحيث عرفت 

 1.سطة جية معمكمة كمقابؿ أجر مدفكعالسمع أك الخدمات بكا
عف  اإلشياركيمكف تمييز  ،أحد عناصر المزيج التركيجي الرئيسية اإلشياريعتبر  كبيذا

 2 مف خبلؿ الخصائص التالية: األخرلالنشاط  أكجوغيره مف 
 حيث يتـ االتصاؿ بيف المعمف كالجميكر بطرؽ غير مباشرة  :انو جيود غير شخصية(1

كبذلؾ يختمؼ ،اديك كالتمفازالمختمفة كالصحؼ  كالمجبلت كالر  اإلشيارباستخداـ كسائؿ 
عف البيع الشخصي الذم يتـ بكاسطة مندكبي البيع الذيف يتصمكف شخصيا  اإلشيار

 السمع أك الخدمات. بشراء إقناعيـبالجميكر لمحاكلة 
 بدكفأما الدعاية فتككف ،كيككف ذلؾ عادة باتفاؽ مسبؽ قبؿ التنفيذ :األجرمدفوع  اإلشيار(2

 ار عف الدعاية.مقابؿ.كىذا ما يميز اإلشي
 األفكاراإلعبلنات تركج كتعرض السمع كالخدمات ك فتجد بعض : اإلشيارشمولية (3

 كالمبادئ
 ،مصدرهكيعتبر  اإلشيارالذم يقكـ بدفع ثمف  كىك يفصح عن شخصية المعمن: اإلشيار(4

 يحدد فييا مصدر المعمكمات في الكثير مف الحاالت. كيختمؼ بذلؾ عف الدعاية التي ال
بؿ فاف ،عبارة عف كسيمة اتصاؿ ال ينتيي دكره بالتركيج لسمعة أك خدمة أك مبدأ ما يارفاإلش

اإلشيار ال يقتصر دكر  آخرالمستيمؾ بذلؾ. بمعنى  إقناعضركرة  إلىدكره يتجاكز ذلؾ 
نما ضركرة إقناعو بالتعامؿ معيا.   عمى إخبار المستيمؾ بكجكد السمعة أك الخدمة كا 

مة اتصاؿ ال ينتيي دكره بالتركيج لسمعة أك خدمة أك مبدأ ما.بؿ فاف عبارة عف كسي فاإلعبلف
عمى  اإلعبلفالمستيمؾ بذلؾ بمعنى أخر ال يقتصر دكر  إقناعضركرة  إلىدكره يتجاكز ذلؾ 

                                                 
 .103محمد جكدت ناصر، مرجع سبؽ ذكره، ص  1
 .44-43ـ نكر الديف أحمد النادم كآخركف،مرجع سبؽ ذكره، ص 2
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نماأخبار المستيمؾ بكجكد السمعة أك الخدمة  كالشكؿ ،بالتعامؿ معيا إقناعوضركرة  كا 
 ف المعمف كالمستيمؾ.( يكضح عممية االتصاؿ بي2-1التالي)

 
 

 
 

 المستيمؾ

 

 معاني محددة
 

 كسيمة
 االتصاؿ

 

 معمكمات
 
 

 المعمف

 

 

 
 ( يكضح عممية االتصاؿ بيف المعمف كالمستيمؾ. 2-1الشكؿ )

 
 وأىدافو اإلشيارالمطمب الثالث: أىمية 

I-  اإلشيارأىمية 
عمى شراء سمعة أك  اؿإقناع الجميكر باإلقبالكقت أىمية عالية في  عمى مر لئلعبلفكاف 
كحثو عمى التمييز بيف سمعة معمف عنيا كسمع شبيية. أك خدمة مطركحة مف جية خدمة 

كبالتالي يعتبر اإلشيار كسيمة ىامة  ،معينة كتفصيميا عمى خدمات مشابية مف جيات أخرل
كمع تطكر ،لمقضاء عمى المنافسة في اإلقباؿ عمى سمع دكف غيرىا أك خدمات دكف غيرىا

 1االتصاؿ محميا كعالميا. كساؿ

  2كبشكؿ كاضح بعد الحرب العالمية الثانية نتيجة: اإلشياركقد ازدادت أىمية 

  اإلنتاج.كما نتج عنو مف زيادة في كاإلنتاجالتقدـ التقني اليائؿ في عالـ الصناعة  -1

                                                 
 .15، ص2015، دار الراية لمنشر كالتكزيع، عماف،1محمد عبد حسيف: اإلعبلف التجارم المفاىيـ كاألىداؼ، ط  1
 .30، ص2008،دار الفاركؽ لمنشر،عماف،1ؾ: بيف النظرية كالتطبيؽ، طأبك طعيمة حساـ فتحي: اإلعبلف كسمكؾ المستيم 2
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حتداـ كاكزيادة عدد المنتجيف لمسمعة الكاحدة  ،كتعدد كتنكع التشكيبلت السمعية المعركضة
األمر الذم جعؿ التكسع في ، حدة الصراع كالتنافس بينيـ لكسب أكبر حصة سكقية ممكنة

االىتماـ بالنشاط  إلىكىذا ما أدل  ،اإلنتاجالمبيعات ضركرة حتمية لمتخمص مف فائض 
كجكدىا في السكؽ كحثو  إلىاالشيارم كضركرة حتمية لتعريؼ المستيمؾ بالسمعة بتنبييو 

 بتيا.كتحريضو عمى تجر 
  إلىاألمر الذم أدل  ،بعد المنتج عف المستيمؾ كصعكبة االتصاؿ الشخصي بينيما -2

ببلغزيادة االىتماـ بالنشاط االشيارم لتحقيؽ ىذا االتصاؿ  المستيمؾ رسالة المنتج الذم  كا 
شباعيخبره فييا أنو مكجكد في السكؽ   حاجاتو كرغباتو. لخدمتو كا 

 ،لـ االتصاالت ككسائؿ النشر المختمفة مف صحؼ كمجبلتالتقدـ التقني اليائؿ في عا -3
األمر الذم مكف المنتج مف إيصاؿ رسالتو االشيارية إلى عدد كبير مف المستيمكيف في كقت 

 قصير.
 حاليا القطاع األرحب كاألكثر أىمية كخاصة لمدكؿ الصناعية الكبرل اإلشياريعتبر  -4

ي اإلجمالي السنكم ليا كسيعرض تاليا مجمكعة مف الناتج القكم %3يمثؿ ما يزيد عف  ألنو
 .تي تظير فييا أىمية اإلشيار جميةمف النكاحي ال

 :لإلشيارالتسويقية  األىمية:  أوال
 1في المجاؿ التسكيقي مف خبلؿ: اإلشيار تبرز أىمية

عبلموتنبيو المستيمؾ  -1  أكبكجكد المنظمة في السكؽ كما تنتجو مف سمع أك خدمات  كا 
بل يمكف ألم منظمة ميما بمغت مف التقنية كالتطكر كالتحديث كميما بمغت درجت ف ،رأفكا

 جكدة منتجاتيا أف تحقؽ مبيعات ناجحة بدكف إعبلـ المستيمؾ بكجكد سمعيا أك خدماتيا في
 الخدمة في السكؽ. أككجكد السمعة  إلىالذم ينبو المستيمؾ  بمثابة الفبلش فاإلشيار ،السكؽ

                                                 
 .20، ص2003طاىر محسف الغالبي، أحمد شاكر العسكرم: اإلعبلف"مدخؿ تطبيقي"، دار كائؿ لمنشر، عماف،  1
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في المجاؿ التسكيقي بعد محاكلة  اإلشيار أىميةسعرية: لقد ازدادت المنافسة غير ال -2
المنتجيف االبتعاد عف المنافسة السعرية كتفادم حرب األسعار التي أضرت بالجميع 
كاالستعاضة عنيا بمنافسة غير سعرية تعتمد بشكؿ أساسي عمى عناصر المزيج التسكيقي 

 ركيج بغرض التأثير عمى الطمب(.الت،طرائؽ التكزيع، عدا السعر) تمايز المنتج
دكرا ىاما في نقؿ منحى الطمب عمى منتجات الشركة  اإلشياركفي ىذه الحالة يمعب 

الجانب األيمف عند نفس السعر كظمؾ مف خبلؿ تعريؼ المستيمؾ بالسمعة  إلى المشيرة
ة عمييا لتتماشى كمتطمبات العصر كطريق أدخمتكخصائصيا كالتعديبلت كالتحسينات التي 

الشركة المتميزة بالتعامؿ سكاء مف حيث تسييبلت الدفع أك مف حيث الخدمة المرافقة لمسمع 
كتبديؿ. كذلؾ المستيمؾ ككذلؾ الضمانات المقدمة مف عقكد صيانة  إقامةمحؿ  إلى إيصاليا
المستيمؾ بقبكؿ السمعة عند سعر معيف كتفضيميا عمى غيرىا مف البدائؿ المنافسة  إلقناع

 .ااألقؿ سعر 
 1في مراحل دورة حياة المنتج: اإلشيارثانيا: أىمية 

كبرل كدكر فعاؿ في معظـ المراحؿ التي يمر بيا المنتج خبلؿ دكرة حياتو  أىمية لئلشيار
 :كاآلتي األخرلكلكف تتفاكت األىمية النسبية لو في كؿ مرحمة عف 

  فالمنتج ؿ مرة في السكؽ يتـ تقديـ المنتج ألك  ىذه المرحمةكفي ومرحمة التقديم:  اإلشيار(1
خصائصو كال  كغير معركؼ في السكؽ كليس لدل المستيمؾ أم معمكمة عنو كال عفجديد 

لذلؾ تتطمب ىذه المرحمة جيكدا تسكيقية كتركيجية  عف استخداماتو كال حتى طريقة تشغيمو.
را كفعاال في ىذه المرحمة دكرا كبي اإلشيارمكثفة لتعريؼ المستيمؾ بالمنتج الجديد كيمعب 

 يتمثؿ في:
  تعريؼ المستيمؾ بالمنتج الجديد كتكضيح خصائصو كمزاياه كشرح طرؽ استخدامو 

 .كذكر سعره كأماكف كجكده في السكؽ كأكقات التكزيع

                                                 
1
 .32أبك طعيمة حسيف فتحي، مرجع سبؽ ذكره، ص 
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  ثارةحث المستيمؾ  في  إسياموانتباىو كرغبتو لتجربة السمعة كالتحقؽ مف فعالية  كا 
 تمبية احتياجاتو كرغباتو بنسبة كبيرة.

  الكسطاء عمى التعامؿ بالسمعة الجديدة كذلؾ مف خبلؿ التركيز عمى الربحية حث 
ذلؾ المؤسسة االشيارية صاحبة ككالتي ستعكد عمييـ جراء ىذا التعامؿ مع المنظمة المنتجة 

 بتمؾ الصكرة. إظيارهالفضؿ في 
 قة كبدء تتميز ىذه المرحمة بارتفاع المبيعات كالربحية المتحق ومرحمة النمو: اإلشيار(2

في ىذه المرحمة  اإلشيار كتبرز أىميةدخكؿ المنافسيف الستغبلؿ الفرص المتاحة في السكؽ 
 مف خبلؿ:

 .تدعيـ اسـ المنتج في السكؽ كالتأكيد عمى الخصائص كالمزايا التي يتمتع بيا 
  المنافسة في السكؽ لتكضيح الخصائص كالمزايا التي ينفرد مقارنة المنتج بالبدائؿ 

غيره مف السمع أك العبلمات المنافسة مف حيث النكعية كالجكدة كتعدد المزايا كربما بيا عف 
 السعر أيضا...الخ.

تتميز ىذه المرحمة بكجكد كـ ىائؿ مف السمع كتشكيبلتيا ومرحمة النضج:  اإلشيار(3
المتنكعة كالمتعددة كازدياد شدة المنافسة بيف الشركات المنتجة حيث تسعى كؿ شركة 

ة عمى مستكل مبيعاتيا كحصتيا في السكؽ كذلؾ مف خبلؿ تميز منتجاتيا عف لممحافظ
نعاشيامنتجات منافسييا كذلؾ بتطكيرىا  دخاؿ كا  التعديبلت كالتحسينات عمييا لتتماشى مع  كا 

استعماالت جديدة لمسمعة كزيادة  إيجادمتطمبات المستيمكيف المستجدة كالمتطكرة كمحاكلة 
 قتيا مع المكزعيف كالككبلء كتكثيؼ جيكدىا التركيجية المختمفة منافذ التكزيع كتحسيف عبل

 1في ىذه المرحمة مف خبلؿ: اإلشياركتبرز أىمية 
  تعريؼ المستيمكيف الحالييف كالمرتقبيف بالتطكرات التي أدخمت عمى السمعة

 كباالستخدامات الجديدة التي ظيرت ليا مما يميزىا عف سمع المنافسيف.

                                                 
 .33، صكرهذمرجع سبؽ أبك طعيمة حسيف فتحي،  1
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 معمف عنيا بالبدائؿ المنافسة كمحاكلة تمييزىا في ذىف المستيمؾ.مقارنة السمعة ال 
  شيط المبيعاتببرامج تنالمستيمكيف  بإخبارذلؾ األخرل ك تدعيـ الجيكد التركيجية  

 التي تقكـ بيا الشركة كتخفيضات  األسعار كالمعارض...الخ.
      قبؿ ،ألخباراتذكير المستيمكيف بالمنتج مف خبلؿ اختيار األكقات المناسبة ) قبؿ 

 قبؿ اإلفطار في شير رمضاف المبارؾ...الخ(. ،المباريات الرياضية
في المبيعات نتيجة تحكؿ  تشيد ىذه المرحمة انخفاضا كبيراومرحمة التراجع:  اإلشيار (4

كاألسكد...الخ( كانسحاب  األبيضمعظـ المستيمكيف عف استخداـ المنتج) مثؿ التمفزيكف 
منتجات أخرل أكثر طمبا كركاجا كيقتصر دكر  إنتاج إلىكتحكليـ المنتجيف مف السكؽ 

 عمى: ىذه المرحمة اإلشيار في
 المستيمكيف المستمر باستخدامات المنتج كأماكف كجكده في السكؽ. تذكير 
  تعريؼ المستيمكيف بالجيكد التركيجية األخرل التي تقـك بيا الشركة لتنشيط المبيعات 

  .حسميات...الخ( –)تخفيضات 
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II-  1:اإلشيارأىداف 

ىك تغيير ميكؿ كاتجاىات كسمكؾ المستيمكيف المحتمميف مف  لئلشياراليدؼ الرئيسي  إف
  خبلؿ:خبلؿ جعميـ أكثر قبكال لمسمعة كيككف ذلؾ مف 

 تكفير المعمكمات  -
 العمؿ عمى تغيير رغبات المستيمكيف -
 لمماركات المختمفة. تفضيؿ المستيمكيفتغيير  -
كىك  لئلعبلفير كتحقيؽ اليدؼ األساسي يستطيع اإلعبلف التأثحتى  توفير المعمومات:(1

ال بد مف تكفير مجمكعة مف  ،منا تقدـ تغيير ميكؿ كاتجاىات كسمكؾ المستيمكيف المحتمميف
كيمتاز اإلشيار عف السمع  ،المستيمؾ حكؿ السمعة الجديدة يجيمياالمعمكمات كالبيانات التي 

  صفات التالية:الجديدة بال

 .يحتكم معمكمات تكضح لممستيمؾ مزايا كصفات ىذه السمع 
 .محاكلة خمؽ رغبة لدل المستيمؾ في الحصكؿ عمى السمعة الجديدة 
بعناية  اإلعبلفتصميـ  إلىيحتاج تغيير رغبات المستيمكيف  تغيير رغبات المستيمكين:(2

قافية بمجمكعة مف الظركؼ الث كذلؾ ألف السمكؾ االستيبلكي لدل األفراد يتأثر ،فائقة
 خبلؿ:تغيير رغبات المستيمكيف مف  كيمكف لئلشيار ،كاالجتماعية

 .إبراز الفكائد التي يجنييا المستيمؾ إذا اقتنع بالسمعة الجديدة 
  أف يككف المستيمؾ راغبا في تغيير اتجاىات كتبني أفكار جديدة 
 د سبلمة قراره عند شراء السمعة.أف يخمؽ اإلشيار جكا عاما مت التأييد لممستيمؾ يؤك 
 2 تغيير تفضيل المستيمكين لمماركات المختمفة:(3

                                                 
 .54الديف أحمد النادم كآخركف،مرجع سابؽ، ص ـ نكر 1
ككسة ليمى: كاقع كأىمية اإلعبلف في المؤسسة االقتصادية الجزائرية، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في العمـك التجارية، جامعة منتكرم   2

 .71، ص2008/ 2007قسنطينة،
 



 انفصماألول

 

45 
 

تغيير سمكؾ المستيمكيف تغييرا جذريا  إلىفي كثير مف األحياف ال يحتاج المشير) المعمف( 
 كيبدأ ىذا التغيير عند طرح السمعة الجديدة في األسكاؽ. ،كامبل

تغيير رغبات المستيمكيف كتحكيؿ ميكليـ مف  إلىكلكف غالبا ما يجد المشير نفسو مضطرا 
كفي ىذه الحاالت يعتمد ،الماركة ) العبلمة التجارية( التي يسكؽ سمعتيا إلىماركة منافسة 

 اإلعبلنيةكالمشير يجد في األساليب  ،المشير عمى الرغبات كالحاجات الحالية لممستيمكيف
 .أخرللماركة دكف  المستيمكيفتحقيؽ ىذا التغيير في تفضيؿ  إلىالمتعددة كسيمة 

شركة في أمريكا ككندا عف األغراض  300فقد أجرم بحث شمؿ  اإلشيارأىداؼ  إطاركفي 
 البحث عف مجمكعة مف األىداؼ أىميا:  أسفركقد  ،التي يستيدفيا النشاط االشيارم

 .تشجيع طمبات االستفسار عف منتجات الشركة 
 .خمؽ صكرة ذىنية مستحبة لسمعة الشركة 
 شجيع المكزعيف عمى دعـ منتجات الشركة بنشاطيـ.ت 
 .تحقيؽ الزيادة المستمرة في المبيعات 
 يد أىمية الشركة في نظر المكرديف.تأك 
 .دعـ الركح المعنكية لرجاؿ البيع 
 .المساعدة عمى تقديـ المكزعيف الجدد لمسكؽ 
 .زيادة االستيبلؾ عند المستيمكيف الحالييف 
 ف بكجكد السمعةالتذكير المستمر لممستيمكي 
 .جعؿ المشتركيف يقبمكف عمى استيبلؾ ماركة مجددة 
  األصناؼ المعمف عنيا. إلىتحكيؿ طمب المشتريف مف استيبلؾ سمع منافسة 
  تكسيع قاعدة المستيمكيف عف طريؽ تشجيع العمبلء المرتقبيف عمى تجربة الصنؼ

 1مرة. ألكؿ)السمعة( 

                                                 
 .56ـ  نكر الديف أحمد النادم، مرجع سبؽ ذكره، ص 1
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 : أنواع اإلشيار ووظائفوالمطمب الرابع
-I  اإلشيارأنواع: 

اإلشيار   المستخدمة في تقسيـ كتصنيؼ كاألسساالشيارات  باختبلؼ المعايير  أنكاعتختمؼ 
نكع  ،الجميكر المستيدؼ ،كمف المعايير المستخدمة في اإلشيار مايمي: الكظيفة التسكيقية

ار لكسيمة المستخدمة في نشر اإلشيكا ،نطاؽ الجغرافي الذم يغطيو اإلشيارال ،المعمف
 كيمكف عرضيا كما يمي:

 1 :اإلشيارأوال: حسب الوظيفة التي يؤدييا 

 :إلىكتقسـ االشيارات حسب الكظيفة 
 المستيمؾتعريؼ  إلىالتعريفي ألنو ييدؼ  باإلشياركما يسمى  التعميمي: اإلشيار(1

بالمنتج مف حيث المككنات كالنكعية كالخصائص كطرؽ كمجاالت االستعماؿ كالصيانة 
كيستخدـ ىذا النكع مف اإلشيار كبشكؿ مكثؼ عند تقديـ أصناؼ  كأماكف التكزيع. كاألسعار

كييدؼ إلى بناء الطمب األكؿ عمى المنتجات بغض النظر عف العبلمة  ،جديدة مف منتجات
كيرمي  ،تخدامات جديدة لممنتجات القائمةالتجارية ليا كما كيستخدـ عند ظيكر منافع كاس

 تحقيؽ ىدفيف: ىاإلشيار في ىذا المجاؿ إل
 .أف يشعر الفرد بأف لو حاجة لـ يكف يعرفيا مف قبؿ 
  ىذه الرغبة التي يشعر المستيمؾ  إشباعيبيف أف المنتجات المعركضة قادرة عمى

 بكجكدىا كبالتالي اإلشيار التعريفي ييدم الناس إلى االستخدامات الجديدة لممنتج.
أىمية  كيصبح أكثر ،تيارم عمى المنتجاتبناء الطمب االخ إلىييدؼ التنافسي:  اإلشيار(2

أم أف  ،في حاالت ازدياد حدة المنافسة بيف الشركات المنتجة لصنؼ معيف مف السمع
اإلشيار التنافسي يركز عمى العبلمة التجارية لمسمعة كليس عمى السمعة بحد ذاتيا كما 

                                                 

. 25، ص2008،عماف، دار الفاركؽ لمنشر،1سيف فتحي: اإلعبلف كسمكؾ المستيمكيف بيف النظرية كالتطبيؽ، طأبك طعيمة ح  1  
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ف. كبعض يستخدـ ىذا النكع مف اإلشيار لتمييز متجر عف آخر في تعامبلت الزبائ
 .مقارنة اإلعبلنات التنافسية يمكف أف تصبح إعبلنات

المقارف بشكؿ مباشر أك غير مباشر لمقارنة عبلمتيا مع  اإلشياركتقـك الشركة باستخداـ 
الخصائص كالمزايا التي تتمتع بيا  إبرازذلؾ بيدؼ ك  ،كاحدة أك أكثر مف العبلمات المنافسة
 العبلمات البديمة المنافسة. العبلمة المعمف عنيا كغير مكجكدة في

الذم يعمؿ عمى تذكير الناس كالمستيمكيف بكجكد سمعة  اإلشياركىك التذكيري:  اإلشيار(3
 كاستمراريتيا. كاليدؼ ىنا تذكير الناس بكجكد ىذه السمعة ،أك خدمة ما في األسكاؽ

كذلؾ اقتنائو  الجميكر بأىمية المنتج كمنافعو ككجكب إقناع إلىييدؼ االقناعي:  اإلشيار(4
بأساليب الجذب كاإلغراء المختمفة بحسب آليات متعددة يتقنيا ككبلء اإلشيار المختصيف 

 كأقساـ التركيج في المنظمات كأطراؼ أخرل.

 1ثانيا: حسب الجميور المستيدف من اإلشيار:

 :لئلشياركفقا ليذا المعيار يمكف التمييز بيف نكعيف أساسييف 
يشترم األساسي ليذا النكع مف االشيارات ىك المستيمؾ الذم  الغرض المستيمك: إشيار(1

 السمع كالخدمات لبلستعماؿ الشخصي أك المنزلي فقط.
 كاألشخاصاليدؼ األساسي ليذا النكع مف االشيارات ىك الشركات  األعمال: إشيار(2

بيعيا الذيف يشتركف البضائع كالخدمات لتصنيعيا أك إجراء بعض العمميات عمييا أك إلعادة 
ككفقا لذلؾ يمكف تصنيؼ اإلشيار  كيطمؽ عمييـ في بعض الكتب بالمشتريف الصناعييف.

 ىنا إلى:
 تجار الجممة كغيرىـ مف الكسطاء الذيف ييدفكف لمربح إلىيكجو  التجاري: اإلشيار 

 عبر البريد المباشر كالمجبلت المتخصصة...الخ. 
 عبر المجبلت الفنية  يكجوك كجميكره معركؼ مف الصناعييف  الصناعي: اإلشيار 

                                                 
  .26أبك طعيمة حسيف فتحي، مرجع سبؽ ذكره، ص 1
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 المتخصصة...الخ.
 يكجو إلى أصحاب الميف كاألطباء كالصيادلة كالمخبريف كاألساتذة الميني: اإلشيار 

 كيكجو عبر المجبلت الفنية المتخصصة.
 حسب نوع المعمن: ثالثا:

 :اإلشياركفقا ليذا المعيار يمكف التمييز بيف نكعيف أساسييف مف 
بالفردم ألف المنظمة المنتجة تتحمؿ  اإلشياردعى ىذا النكع مف كيالفردي:  اإلشيار(1

 عف اسميا أك عف منتجاتيا. اإلشياربمفردىا عبء كنفقات 
المنتج كيسمى ىذا النكع بالتعاكني نظرا لتعاكف الشركة المنتجة لذاؾ  التعاوني: اإلشيار(2

في تحمؿ ، مف عنياالمعمف عنو مع الشركات أك األشخاص المكزعيف لو أك العبلمة المع
، نظرا لمفائدة المشتركة المتحققة لجميع األطراؼ مف ىذا اإلشيار ،عبء كنفقات اإلشيار

أك بحسب االتفاؽ كنشاط  ،كيتـ تقاسـ نفقات اإلشيار) عادة ( مناصفة بيف المنتج كالكسيط
 كؿ منيـ.

 1رابعا: حسب النطاق الجغرافي الذي يغطيو:

 :لئلشيارييز بيف ثبلثة أنكاع رئيسية كفقا ليذا المعيار يمكف التم
 ،عمى منطقة جغرافية محددة اإلشياركينحصر تأثير ىذا النكع مف المحمي:  اإلشيار(1

 الصحؼ كالمجبلت كالممصقات...الخ.كيعتمد عمى استخداـ كسائؿ نشر محمية كاإلذاعة ك 
خداـ الكسائؿ كيعتمد عمى است ،الذم يغطي الدكلة ككؿ اإلشياركىك القومي:  اإلشيار(2

لتي يغطي بيا العامة في النشر كالمجبلت كالصحؼ القكمية كمحطات اإلذاعة كالقنكات ا
 كافة أرجاء الدكلة.

كىك الذم يغطي أكثر مف الدكلة) أم الذم يتعدل حدكد الدكلة األـ  الدولي: اإلشيار(3
ؼ كمجبلت مصدر اإلشيار( كيعتمد عمى كسائؿ النشر المختمفة في ىذه الدكؿ مثؿ الصح

                                                 
 .27، ،صمرجع سبؽ ذكره، أبك طعيمة حسيف فتحي 1
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ذاعة كتمفزيكف كخاصة الفضائيات كالبريد المباشر في نشر االشيارات كيستخدـ اإلشيار  ،كا 
المستيمكيف في الدكؿ المصدر إلييا) الدكؿ  إلىالدكلي في حاالت التصدير حيث يكجو 

كبيف فركعيا  المستكردة ( كتقدـ ىذه االشيارات بالتعاكف بيف الشركة المنتجة) الشركة األـ (
 ك ككبلئيا في الدكؿ األخرل.أ

  اإلشيارتبعا لموسيمة المستخدمة في  اإلشيارخامسا: أنواع 

 األنكاع التالية: إلىكفقا ليذا المعيار يمكف تقسيـ االشيارات 
كالبلفتات كالممصقات  ،الصحؼ كالمجبلت كإعبلناتاشيارات الوسائل المقروءة: (1

شيارات المضيئة كاشيارات المبلعب كألبسة كاالشيارات التي ترسؿ بالبريد المباشر كاال
عبلناتالبلعبيف كالكتالكغات كالكتيبات   كساءؿ النقؿ. كا 

عبلنات العربات التي تستخدـ مكبرات اشيارات الوسائل المسموعة:  (2 كإعبلنات الراديك كا 
 الصكت.

عبلنات ،التمفزيكف كالسينما كالفيديك كإعبلناتاشيارات الوسائل المرئية والمسموعة:  (3  كا 
 .االنترنت

 1كذلؾ كما يمي:: اإلعالنسادسا: حسب اليدف من 

 ذكر الماركة التي تحمميا تمؾ السمعة. دكف ،كيتـ خبلؿ التركيج لسمعة :األولي اإلعالن( 1
لجعمو يختار ماركة  ،كاليدؼ منو التأثير عمى خيارات المستيمؾاالختياري:  اإلعالن( 2

 .اإلعبلفكر اسميا ضمف كبذ ،تجارية معينة دكف غيرىا
مثؿ القكؿ "الشركة  ،أك تثبيت اسـ المشركع في أذىاف الناس( الترويج لفكرة المشروع: 3

 .الفبلنية تدعـ اقتصاد البمد كتقكيو"

                                                 
 .24، ص2006طباعة كالنشر، ، الدار الجامعية لم1عابد فضؿ الشعراكم: اإلعبلف كالعبلقات العامة، ط 1
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يطمب مف المستيمؾ القياـ بتصرؼ فكرم نحك االتجاه  إعبلفكىك الريع التأثير:  اإلعالن( 4
"بادر بالشراء قبؿ انتياء فترة  اإلعبلفيقكؿ  التنزيبلت حيث إعبلناتمثؿ  ،المرغكب
 أك فترة التخفيضات. ،العرض

 كذلؾ مف خبلؿ أنكاعيا المختمفة: سابعا: حسب األنشطة التي تمارس:
كالتي تتضمف  ،كيتـ التركيز فيو عمى األماكف كالمرافؽ السياحيةالسياحي:  اإلعالن( 1

 كحسف الضيافة ،الخدمات التي تقدـ إلى فةإضا ،ككسائؿ النقؿ السياحية ،الفنادؽ كالمطاعـ
بنية ، كالمصطافكف ،كىـ السائحكف ،ةئىذه الف إلىمكجيا  اإلعبلنيلذلؾ يككف الخطاب 
 األماكف كالكسائؿ األكثر راحة أك األكثر تكفيرا لمماؿ.  إلىأك تكجيييـ  ،جذبيـ ألماكف معينة

بيع  إعادةتباع لمشتريف ىدفيـ ىك بالسمع التي  اإلعبلفيتعمؽ ىذا  التجاري: اإلعالن( 2
ىذه السمع مرة أخرل بغرض المتاجرة كتحقيؽ األرباح مثؿ تجار التجزئة. كيستخدـ ىنا 

التي تكفر ليـ المعمكمات الكافية حكؿ ىذه السمع مثؿ البريد المبشر  اإلعبلنيةالكسائؿ 
 كالمجبلت المتخصصة.

مف  ،بخدمة أصحاب مينة كاحدة ناتاإلعبلكيتعمؽ ىذا النكع مف الميني:  اإلعالن( 3
كمثاؿ ذلؾ ما يكجو  ،خبلؿ تزكيدىـ بمعمكمات عف السمع أك الخدمات التي يحتاجكنيا

 ،لؤلطباء مف أدكية كمستحضرات جديدة تظير في األسكاؽ حتى يكصكا مرضاىـ بشرائيا
مجبلت التي يمكف استخداميا فيي المجبلت المتخصصة المينية كال اإلعبلنيةأما الكسائؿ 

 1 الفنية كالعممية كالرسائؿ البريدية كالبريد االلكتركني.

 إلىالتي تباع  اإلنتاجيةبالسمع  اإلعبلفكيتعمؽ ىذا النكع مف الصناعي:  اإلعالن( 4
بككف  اإلعبلفكيتصؼ ىذا النكع مف  ،إنتاجيةالستخداميا في أغراض  آخريفمنتجيف 

 اإلعبلنيةبشكؿ مباشر مستخدما الكسائؿ  ـإلييعمبلئو معركفيف كيستطيع المعمف الكصكؿ 

                                                 
، دار الكتاب الجامعي،العيف، مكتبة المجتمع العربي لمنشر 1فداء حسيف أبك ديسة، خمكد بدر غيث: تصميـ اإلعبلف كالتركيج االلكتركني، ط  1

 .21،ص2009كالتكزيع، عماف، األردف، 
 .26بشير عباس العبلؽ، التركيج كاإلعبلف، مرجع سابؽ، ص 2
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التي يريدىا بنفسو أك كسائؿ النشر التي ليا عبلقة باختصاصيـ كالمجبلت الفنية كالصناعية 
 كالمينية.

ذات التأثير المممكس عمى  اإلعبلنيةالمزرعة مف الكسائؿ  إعبلفيعد الزراعي:  اإلعالن( 5
 2مكف في دعـ االقتصاد الكطني.الذيف يساى ،خصكصا الكبار منيـ ،المزارعيف

مكجو لخدمة المؤسسات الخدماتية مثؿ شركات  إعبلفكىك الخدمات العامة:  إعالن( 6
 أك شركات الصيانة أك البريد أك النقؿ. ،تنظيؼ المدف كالطرؽ كالشكارع

ؿ كالعط ،عف بدء العاـ الدراسي باإلعبلناتكىك يتعمؽ التعميمي والثقافي:  اإلعالن( 7
عبلنات، كاالمتحانات الرسميةة السنكي  المعارض كالندكات الثقافية. كا 

 اإلعبلفكيككف دكر  ،كىك يتعمؽ ببيع األراضي كالبيكت كالمحبلتالعقاري:  اإلعالن( 8
 كالمنتجات كاألسعار كالشركط. ،زماف كمكاف البيع إلىالجميكر  إرشاد

مثؿ  ،التأميف التعاكنيف كىك يتعمؽ بكؿ شؤك شركات التأمين التعاوني:  إعالنات( 9
كالشركط البلـز تكافرىا في األشخاص الراغبيف بالتقدـ  ،األقساط كالحكادث التي تغطييا

 بطمب التأميف.
 ،ككيفية تجنب األمراض المعدية ،عف حمبلت التطعيـ اإلعبلناتالصحية:  اإلعالنات( 12

 .ابل ريالمكالككليرا كمكافحة التدخيف كتجنب  ،كالتحذير مف شمؿ األطفاؿ
كالتي ترفع مستكل الكعي عمى احتراـ قكانيف السير مواجية أحداث السير:  إعالنات( 11

 السير. إشاراتمثؿ الدعكة الحتراـ  ،كالسبلمة العامة
كيتطمب ذلؾ تكعية الجميكر عمى أخطار التمكث كتنمية الحفاظ عمى البيئة:  إعالنات( 12

كاحتراـ القكانيف التي تعالج  ،دكف تمكث كاليكاءة الشعكر بأىمية الحفاظ عمى المياه كاليابس
 1 ذلؾ.
 

                                                 
 .30حسيف فتحي، مرجع سبؽ ذكره، صأبك طعيمة  1
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 -II 1:اإلشيارائف وظ 

بكظائؼ متنكعة يخدـ مف خبلليا جميع األطراؼ المشاركة في العممية  اإلشياريقكـ 
 مكزعيف كعمى الشكؿ التالي:  إلىمستيمكيف  إلىالتسكيقية مف منتجيف 

 األرباحالسمع كبيعيا لتحقيؽ  إنتاج إلىة ييدؼ المنتجيف عادبالنسبة لممنتجين: (  1
 لممنتجيف:  اإلشياركمف الخدمات التي يقدميا  ،المرجكة 

 :يمكف تعريؼ المستيمؾ بالسمع الجديدة التي ينتجيا  التوفير في تكاليف التوزيع 
كلك قارنا  ،صيعف طريؽ البيع الشخكالثانية  ،اإلشياربطريقتيف: األكلى عف طريؽ المنتج 
كتكاليؼ البيع الشخصي أم جيكد مندكبي البيع لتأكدنا أف تطكر  اإلشياراليؼ بيف تك

كقت أكبر عدد مف األشخاص في  إلى كصكؿ الرسالة االشيارية كسائؿ االتصاؿ كسرعة
 يساىـ في تكفير تكاليؼ التكزيع. كاحد يكضح أف النشاط االشيارم

  مف الكاضح مع: الس والتحسينات التي تجري عمى باإلضافاتتعريف المستيمكين 
رات كالتحسينات التي تطرأ عمى التطك  إيصاؿالطرؽ في  ىك أقصر أف النشاط االشيارم

 كال يمكف مقارنة ذلؾ مع أم كسيمة أخرل. ،آلخرالسمع مف كقت 
  زيادة  إلىعف طريؽ زيادة المبيعات كالذم يؤدم بدكره  :اإلنتاجتخفيض كمفة 
 تقميؿ كمفة السمعة المنتجة.مف السمع كىك ما يعمؿ عمى  اإلنتاج
 بشكؿ كاضح في تسييؿ  يساىـ النشاط االشيارم وبي البيع:مساعدة وتشجيع مند 

لتصبح ميمة مندكب  ،ميمة مندكبي البيع مف خبلؿ تمييد الطريؽ أماميـ مع المستيمكيف
شاط االشيارم عمى زيادة ثقة كما يعمؿ الن ،المستيمؾ بالشراء إلقناعالبيع أكثر سيكلة 

مندكب المبيعات بنفسو عند مشاىدتو الشيارات المنتج الذم يسكقو كقد عرضت مزاياه 
 بطريقة جيدة.

 التجار في  إغراء اإلشيار عمىيساعد  إذ تجارة التجزئة عمى عرض السمع: إغراء  
                                                 

 .54، ص2010، عماف، مكتبة المجتمع العربي لمنشر كالتكزيع، 1الديف أحمد النادم كآخركف: اإلعبلف التقميدم كااللكتركني، ط نكرـ  1
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 المستيمكيف بيا. إقناعقد عمؿ عمى  اإلشيارألف  ،عرض ىذه السمع في متاجرىـ كتسكيقيا

في اليدؼ األساسي لممستيمؾ ىك الحصكؿ عمى السمعة المناسبة  مستيمكين:بالنسبة لم( 2
كىنا  ،الزماف كالمكاف المناسبيف كتسييبل لذلؾ فاف النشاط االشيارم يقـك بتحقيؽ ىذا اليدؼ

 يمكف أف نحدد بعض كظائؼ اإلشيار بالنسبة لممستيمؾ كىي :  

 :التي تكاجو المستيمؾ ىيمف أصعب القرارات  تسييل ميمة االختيار بين السمع      
 ،اقتناء السمعة المناسبة مف بيف العديد مف السمع المتشابية المتكاجدة في األسكاؽ

ذلؾ عادة مف خبلؿ المفاضمة كالمقترنة بيف البيانات كالمزايا كالمكاصفات  كيتـ
 كأحيانا الكمفة ليذه السمع. 

 م بتحديد مكاف كزماف كجكد يقـك النشاط االشيار توفر السمع:  تحديد زمان ومكان
كعند رغبة المستيمؾ بشراء ىذه السمعة فعميو التكاجد في الزماف كالمكاف  ،السمعة

الحصكؿ عمى سمع معينة بأسعار  إمكانيةكقد تشير بعض االشيارات عف  ،المحدديف
 أقؿ مف األسعار المعتادة مف خبلؿ العركض التشجيعية ) التنزيبلت (.

 بشكؿ مستمر بتقديـ  اإلشياريساىـ الميارات المفيدة:  تزويد المستيمك ببعض
 نصائح مفيدة تساىـ في تخميص المستيمؾ مف متاعب كثيرة.

 بالنسبة لمتجار) الموزعين (:( 3
 .منح شيرة لممتاجر كالمحبلت 
  المتاجر حيث تباع السمع المعمف عنيا. إلىالمساىمة في جذب المستيمكيف 
  1 المستيمؾ بالسمع. إقناعثير مف الكقت كالجيد في عمى تكفير الك اإلعبلناتتعمؿ 

 
 

 

                                                 
 .55ـ نكر الديف أحمد النادم كآخركف، مرجع سبؽ ذكره، ص 1
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 االلكتروني لإلشيارالمبحث الثاني: مدخل 
 االلكتروني اإلشيارالمطمب األول: مفيوم 

كيأخذ أنماطا متعددة  ،االلكتركني مساحات كاسعة عمى الشبكة العنكبكتية اإلشياريحتؿ 
في الصحؼ اليكمية كالمجبلت  المنشكر اإلعبلفكتصاميـ مختمفة بحيث أصبح يزاحـ 

كأضحت  1،اإلعبلناتااللكتركني صناعة تختمؼ جممة كتفصيبل عف باقي  اإلشياركصار 
كما أف ىذه  ،كتجني منيا أرباحا طائمة ،اليـك تجارة عالمية تقكدىا شركات كبرل محترفة

الطرؽ التقميدية  إلىكاتساع الرقعة الجغرافية قياسا  ،الصناعة تتميز بالمركنة كسرعة االنتشار
 اإلشيارما يجعؿ  ،كتستخدـ مقاطع الفيديك كاألصكات كالصكر المتعددة كالفبلشات المتغيرة

 كتحديدا المطبكعة كحتى المرئية. ،االلكتركني أكثر جاذبية كتأثيرا عف باقي الطرؽ
كأصبح لئلشيار االلكتركني دكر ىاـ يتجسد في استخدامو كقاعدة اختبار لمحمبلت 

حيث يمكف إخضاع  ،ية المرئية كالمسمكعة كالمقركءة مف خبلؿ التمفاز كالراديكاإلعبلن
المفاىيـ كالرسائؿ اإلعبلنية لبلختبار عمى االنترنت قبؿ تحكيميا إلى الكسائؿ اإلعبلنية 

 .اإلشياراألخرل كالتي يصعب مف خبلليا الكقكؼ عمى فعالية 
ؿ التركيج جاذبية كانتشارا في ظؿ االتجاه مف أكثر كسائ  االنترنتعبر  اإلشياريعتبر كما  

كقد  ،سنكيا %12يتزايد بمعدؿ  االنترنتالمباشر عبر  فاإلشيار ،نحك التسكيؽ االلكتركني
كىك أف المؤسسات تقدـ رسائميا التركيجية  ،لئلشيارقدـ التسكيؽ االلكتركني مفيكما جديدا 

ية محددة يتكقعكف أف تككف ات مستيدفة مف خبلؿ مكاقع الكتركنإلى بيئبشكؿ معتمد 
دراكياجماىيرىـ قادرة عمى تمييزىا   2االلكتركني عمى أنو اإلشياركمنو يمكف تعريؼ  كا 

                                                 

 .9،ص2010فمسطيف، الفصؿ الثاني -مى ادراكات جكدة المنتج، جامعة النجاح الكطنية، نابمسثائر أبك خرمة كآخركف: أثر اإلعبلف االلكتركني ع
، جامعة الكادم، 7خكيمد عفاؼ: فعالية اإلعبلف في ظؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ لدل المؤسسات االقتصادية الجزائرية، مجمة الباحث عدد 2
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التركيج لبضاعة أك  إلىالذم ينشر عبر الشبكة العنكبكتية ) االنترنت ( كييدؼ  اإلشيار
  تسكيؽ خدمة أك دعاية لمكقع الكتركني أك غيره.

 األساليبية تقاـ عمى شبكة االنترنت العالمية تتنكع بتنكع أك ىك عبارة عف حمبلت دعائ
كالطرؽ فتاتي تارة عمى شكؿ بنرات دعائية في المكاقع المشيكرة كالمكاقع الدعائية كتارة عمى 

  شكؿ رسائؿ بريدية مكثفة.

كما يعرؼ عمى أنو كسيمة اتصاؿ الكتركنية لنقؿ المعمكمات الخاصة بالسمعة أك الخدمة 
 .ع الزبكف بقرار الشراء لمسمعةقنابغرض إ
أحد عناصر المزيج التركيجي الذم يخدـ األىداؼ التسكيقية عمكما  اإلشياركيعتبر 

القدماء كاستطاع أف يفرض كجكده حتى  اإلشياركقد عايش  ،كاألىداؼ االتصالية خصكصا
 1عصرنا ىذا المتميز بالتطكر التكنكلكجي خاصة في مجاؿ المعمكماتية كاالتصاالت.

االلكتركني عامة أنو: تمؾ المعمكمات المكضكعة تحت تصرؼ الجميكر  اإلشياركيعرؼ 
 إلىطالما تيدؼ  إعبلنيةبالمنتجات كالخدمات، ذات طبيعة  االنترنت كالمتعمقةعبر مكاقع 

 2شراء ىذه المنتجات كالخدمات.  إلىدفع الذيف يدخمكف المكاقع 

لتأدية كاستمرار نشاط مكاقع النشر كمحركات البحث االلكتركني مكردا ماليا  اإلشياركما يعد 
سكاء عممية أك  كاألحداثككذلؾ معظـ الجرائد كالمجبلت عمى الخط التي تنشر األخبار 

كالعائد المنتظر أك  ،االلكتركني اإلشيارثقافية أك سياسية تعتمد في تمكيؿ المكقع عمى 
ع بكثير دكف األخذ في الحسباف المكق إقامةالمحقؽ مف خبلؿ ىذا التمكيؿ يفكؽ نفقات 

فبناء المكقع في حد ذاتو يعد استثمار يكلد دخبل  ،المكارد المالية المجنية مف النسخة الكرقية
  3 ماليا كيحقؽ كفرا لتمؾ المكاقع ذات الحركة المعتبرة مف الزكار.

 

                                                 
 .http://www.ta3lime.com/showthread.php?t=46808. 22/03/2017. 12.01مكقع تعميـ  1
 .110، ص2000، القاىرة، مصر، 1محمد أحمد أبك القاسـ: التسكيؽ عبر االنترنت، دار األميف، ط 2
.10ثائر أبك خرمو كآخركف، مرجع سبؽ ذكره، ص 3   
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 مفيوم االنترنت: 

" كالمككنة Interconnexion Network" كممة انجميزية مختزلة لمعبارة "Internetاالنترنت "
 مف كممتيف ىما: 

 *Interconnexion: .كتعني ربط أكثر مف شيئيف ببعضيما البعض 
*Network .كتعني الشبكة : 

 Internet " مف الكممة الثانية يتشكؿ لنا net"مف الكممة األكلى كجزء "interجزء " فبأخذ
 1  بمعنى الربط بيف الشبكات.

كىك عبارة عف شبكة اتصاؿ عالمية تربط عدة  ،أنو شبكة الشبكاتكيعرؼ االنترنت عمى 
في العالـ  كاألحجاـ األنكاع مف الشبكات الفرعية كمبلييف أجيزة الكمبيكتر المختمفة آالؼ

سكاء كانت ىاتفا أك خطكطا متخصصة  ،كالمرتبطة ببعضيا البعض عبر خطكط االتصاؿ
 االصطناعية . األقمارأك عبر 

ـ 1969اة األكلى لشبكة االنترنيت في ستينات القرف الماضي كفي عاـ كقد ظيرت النك 
ارتفاع حدة الحرب الباردة بيف المعسكر الغربي بقيادة الكاليات المتحدة  أفحيث  ،بالذات

خمؽ رعبا نككيا لدل الكاليات المتحدة  السكفيتيكالمعسكر الشرقي بقيادة االتحاد  ،األمريكية
شبكة معمكمات ال مركزية قادرة عمى الصمكد  إنشاءالتفكير في  إلىمما دفع بيا  ،األمريكية

حكاسيبيا أك مجمكعة  إحدلأم تدمير محتمؿ كاالستمرار في العمؿ حتى كلك أصيب  أماـ
 منيا.

بتحديد الطريقة  ARPAككالة مشركعات البحث المتقدمة  األمريكيةكقد كمفت كزارة الدفاع 
 كمبيكتر.المثمى لمربط بيف مختمؼ مكاقع ال

                                                 
 .http://ar.Wikipdia.org/wiki/internet ،19:57،20/03/2017ككيبديا المكسكعة الحرة، 1
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شبكة معمكمات  أكؿ إنشاءمف تحقيؽ  " ARPA " ـ تمكنت ككالة "أربا"1969كفي سنة 
ىيئات  أربعربطت بيف أربعة أدمغة الكتركنية في "   ARPANET"أربانات" " تسمى شبكة 

 عبر أربع عقد مككنة مف أجيزة كمبيكتر عمبلقة:  ،جامعية
 L’université de Los Angeles.  1 أنجمس<< جامعة لكس 

 .L’université de Santa Barbara<< جامعة سانتا باربارا 
 .L’université de Utah<< جامعة أكتا 

 .L’université de Stanford<< معيد ستكف فكرد 
أربعيف مكقعا)  إلىالجامعات األمريكية عمى ىذه الشبكة ليصؿ العدد  إقباؿكسرعاف ما تزايد 
في مؤتمر العاصمة كاشنطف  أرباناتعرض عاـ لشبكة  ؿأك أيف تـ  ،ـ1972حاسكبا( سمة 

كازداد عدد الحكاسيب  ،يتكمـ" كقد تطكرت قدرات الشبكات كعددىا أفبعنكاف" العالـ يريد 
كيكمف  ،كلكف ىذه الشبكات لـ تكف متصمة فيما بينيا ،المتصمة بيا عبر كؿ أقطار العالـ

مؤتمر دكلي  أكؿىك ما كاف ىدؼ  المشكؿ في عدـ كجكد لغة مشتركة فيما بينيا كىذا
ككمؼ احد مؤسسي "أربانات"  ،ـ1972لبلتصاالت بالكمبيكتر الذم انعقد بكاشنطف سنة 

مف اختراع بركتكككؿ االنترنت  Robert Kahn"كصاحبو   Vincent Verf  الذم يدعى 
Internet Protocole  " كيرمز لوIP " اإلرساؿ"كبركتكككؿ التحكـ في Transmission 
Control protocole كيرمز لو ""TCP ". 

كليذيف البركتكككليف الفضؿ في تحديد الطريقة التي تنقؿ بيا الرسائؿ كالممفات بيف شبكات 
 لتشغيؿ االنترنت. األساسالكمبيكتر داخؿ االنترنت كىما 

                                                 
، 2014/ 2013صراع كريمة: كاقع كأفاؽ التجارة االلكتركنية في الجزائر، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في العمـك التجارية، جامعة كىراف، 1 
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" الذم  TCPفي مقاؿ حكؿ بركتكككؿ "ـ 1972كمصطمح انترنت استخدـ أكؿ مرة في عاـ 
" في تاريخ TCPك" "IPفظيكر بركتكككؿ " ،Robert Kahnك  Vincent Cerfكتبو 

 أب االنترنت. Vincent Cerfلو أىمية بالغة لدرجة أف كثيرا مف يعتبركف  أمراالنترنت 
لتخدـ  MILNET إلى:ـ أعمنت السمطات األمريكية عف انقساـ الشبكة 1983كفي سنة 
تمعب  ARPANETكظمت  ،مدنيةلؤلغراض ال ARPANETكشبكة  ،العسكرية األغراض

   1ـ كىك التاريخ الذم اندمجت فيو مع شبكة1990غاية  إلى لبلنترنتدكر العصب الرئيسي 
" كذلؾ بيدؼ National Science Fondation Networkالمؤسسة القكمية لمعمـك " 

كىكذا أصبحت  ،كؿ البيانات كالمعمكمات المخزنة إلىالسماح بدخكؿ المجتمع العممي 
  الجامعية الكبرل متصمة بالشبكة .مراكز الك

غاية سنة  إلىكبقيت ىذه المؤسسة تمعب دكر المعبر األساسي لحركة مركر المعمكمات 
حيث تكقفت ىذه المؤسسة عف االستثمار في الشبكة تاركة الباب مفتكحا أماـ ـ 1995

 " ك "أمريكا عمى الخطCompuserveالشبكات الخاصة الكبرل مثؿ "كمبيكسرؼ 
(America online)  فيو التطبيقات األكلى الستخداـ الشبكة  بدأت" كىذا ىك العاـ الذم
جمعية انترنت لمتبادؿ  إنشاءكمما عزز ىذا االستخداـ التجارم ىك  ،في األغراض التجارية

" التي يرمز ليا ب Commercial Internet Exchangeالتجارم كالمعركفة باسـ " 
"CIX عمى القيكد كالعراقيؿ التي كانت تمارسيا شبكة المؤسسة  ـ كرد فعؿ1991"سنة

كبيذا تحكلت شبكة  ،" عمى االستخداـ التجارم لشبكة االنترنتNSFNetالقكمية لمعمكـ "
حيث لـ  ،عالمية لمتجارة كاألعماؿ شبكة عالمية كأخيرا شركة إلىاالنترنت مف شبكة عسكرية 

بؿ كجد  ،كمكظفي المؤسسات العامة فقطيعد استخداميا مقصكرا عمى باحثي الجامعات 
 عبر ىذه الشبكة.  اإلبحاراألفراد كالمشركعات الخاصة فائدة كبيرة في 
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 عبر االنترنت اإلشيارأنواع  المطمب الثاني:
تكظؼ االستراتيجيات االشيارية عمى شبكة االنترنت أكثر مف شكؿ لتركيج منتجاتيا كأىـ 

 1ىذه األشكاؿ : 

تحكم  ،يتمثؿ في عرض رسالة تركيجية في شكؿ شريط داخؿ المكقع ي:الشريط االشيار (1
الرسالة صكر كرسكمات كنصكص تيدؼ لخمؽ الكعي لدل المتصفح ) المشترم المحتمؿ ( 
كيعد كف أكثر األشكاؿ كاألنكاع استخداما إال أنو يؤكؿ لبلنحصار ىذا بقدرتو المحدكدة عمى 

حجـ الشريط االشيارم) يتراكح طكلو بيف خمؽ انطباع ذىني مؤثر عف المؤسسة لصغر 
بكصة كعرضو بكصة كاحدة غالبا ( إال أف الشريط االشيارم عبر االنترنت  5إلى  2.5

لكجكد بيئة تفاعمية بيف المعمف كالمشترم  ،يتفكؽ عمى اإلشيار المطبكع في التجارة التقميدية
كالحصكؿ عمى إجابات فمف خبلؿ الضغط عمى الشريط يمكف طرح التساؤالت حكؿ المنتج 

  ،كتطبؽ العديد مف المؤسسات العالمية إستراتيجية المقايضة االشيارية  باالنترنت ،فكرية
بمقتضاه تقـك كؿ  ،كىي عبارة عف اتفاؽ بيف المؤسسات المنتجة التي ليا مكاقع انترنت

 كتقاس أىمية ،مؤسسة بعرض شريط إشيارم لممؤسسة األخرل داخؿ صفحتيا االلكتركنية
اإلشيار التجارم بعدد مرات النقر عمى الشريط االشيارم الذم يترجـ إلى عدد الزائريف إلى 

ا أىمية فالتصميـ البياني لمشريط االشيارم كالرسالة التي يعرضيا لي ،مكقع اإلشيار التجارم
 كبرل في جذب المتصفحيف. 

التركيجية الرسالة  صاؿإيمف أفضؿ الكسائؿ التي تمكف مف بالبريد االلكتروني:  اإلشيار(2
لآلالؼ مف العمبلء المحتمميف ىي اإلشيار عف المنتجات باستخداـ نشرة البريد االلكتركني 

كدرجة قبكلو  ،كتشير العديد مف الدراسات إلى جدكل اإلشيار بالبريد االلكتركني ،المجانية
لة االشيارية بأقؿ ىذا لقدرتو الكاسعة كالكبيرة عمى تكصيؿ الرسا ،الكبيرة لدل المستخدميف

 ،مما يزيد معدؿ تكقع قياـ المشترؾ برد فعؿ ايجابي ،جيد كتكمفة إلى الجميكر المستيدؼ
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كمف خبلليا يتـ تنقية الجميكر الذم تستيدفو الرسالة  ،نتيجة الرسالة االشيارية التي يحمميا
 االشيارية كالذم ييتـ بالمكضكع بشكؿ دكرم.

العديد كيندرج ضمنو  ،االلكتركني الفعالة اإلشيار نماذجىك مف  اإلشيار ضمن المواقع:(3
 1 مف االنكاع تتمثؿ أساسا في:

 يمثؿ ىذا الشكؿ مف أكثر االشيارات استخداماإشيارات الرعاية الرسمية باالنترنت: -أ
 كينقسـ إلى:

  بمقتضاه يعيد البائع لمؤسسة تممؾ مكقع عمى االنترنت  الرعاية االعتيادية:إشيارات 
                                ذلؾ بأجر مقابؿ  ،كراعي رسمي باإلشيار عف منتجاتو عمى صفحات مكقعيا       

   التي يحتميا اإلشيار عمى المكقع.المساحة 
 البائع  عف منتجات باإلشياريقـك بمقتضاه الراعي الرسمي رعاية المحتوى:  اشيارات

 الة التركيجية.عمى االنترنت كيتدخؿ في صياغة محتكل الرس
 شكميف رئيسييف ىما:  تأخذ: المفاجأةاشيارات االنترنت -ب   

  :أك أثناء  ،ير مفاجأة أثناء تصفح المكقعظي إشياركىك اشيارات البداية المفاجأة
محاكلة الدخكؿ عمى مكقع معيف كعادة ما يتخذ شكؿ مربع أكبر حجما مف الشريط 

مكقع المعمف  إلىيتـ االنتقاؿ  ةكبالضغط عمى الطمقة االشياري ،االشيارم
 .المؤسسة()
 :كرة مفاجأة أثناء الخركج مف مكقعير بصظي إشيارىك  اشيارات النياية المفاجأة       

 عمى شبكة االنترنت اك بعد االنتياء مف نسخ لبرنامج معيف.
           ،ىي االشيارات التي يرتبط ظيكرىا بمكاقع أخرل:  linksاالشيارات المرتبطة -ت    

       حيث يظير اسـ البائع كمكقع ربط داخؿ مكقع مؤسسة أخرل.

                                                 
 .435، ص2005المعارؼ لمنشر كالتكزيع، اإلسكندرية، طارؽ طو: التسكيؽ كالتجارة االلكتركنية، ب ط، دار  1
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مف  تتمثؿ في االشيارات التي تظير عند نسخ برنامج أك معمكماتاالشيارات الفاصمة: (4
لكف  تتمثؿ في فترة نسخ المعمكمات ،بيدؼ استحكاذ االنتباه ،شبكة االنترنت إلى الكمبيكتر

لممشترم المحتمؿ نتيجة تشتت انتباىو عف الميمة  مف أىـ عيكبيا أنيا تسبب ضيؽ
 األساسية التي يقـك بيا لذا فمف الممكف أف تسبب أثر عكسي.

 األفقي:  اإلشيار( 5
تكاجدا في المكاقع االلكتركنية كيعد أكليا ظيكرا  اإلشيارمف أكثر أنكاع  شياراإلكىذا 

 كاليدؼ منو عند النقر عميو ىك ظيكر محتكل المعمف عميو.
 الجانبي:  اإلشيار( 6

عمكدم فيككف لو تأثير قكم عمى المتصفح فتزيد كىك ، ناطحة السحاب بإشياركيسمى 
 فرصة النقر عميو.

 القافز والمتسمل: اإلشيار( 7
المكقع كيتحرؾ داخؿ الصفحة مما يتطمب النقر عميو لحذفو  إلىكىذا النكع يتميز بالدخكؿ 

 المعمف عنيا. لبلنتقاؿ لمصفحةأك 
 كىك اإلشيار المكتكب داخؿ الصفحة دكف أم حركة. النصي: اإلشيار( 8
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 1 االلكتروني  اإلشيار: أىم أشكال (1-1)الشكل رقم
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 لكترونياال  اإلشيارالمطمب الثالث: مميزات 
 إلىفتتمكف شريحة كاسعة مف الناس الدخكؿ  ،ككف االتصاؿ عمى االنترنت عالي السرعة

 ،التسكيؽ لمسئكليالذم يمثؿ تحديات جديدة  Broaclband) (إيصاؿاالنترنت مف خبلؿ 
عمى االنترنت يدمج الصكر المتحركة كالصكت كالتصكير كيخمؽ مكازنة بيف  اإلشيارأم أف 

مسيطرة التامة في جمستو عمى االنترنت كحاجة المعمف لمتدخؿ في ىذه رغبة المستخدـ ل
 1 عمى االنترنت عدد مف المميزات : كلئلشيار ،رسالتو االشيارية إليصاؿالجمسة 

يصاؿعبلقة دائمة كمستمرة مع العمبلء  إقامة -1 الرسالة االشيارية لممبلييف مف  كا 
 المتمقيف.

 .اإلشياركانخفاض تكمفة  جكاإلنتاانعداـ تكاليؼ الطباعة  -2
 تكفير استخداـ الكسائط التقنية كالفنية المتعددة التي تمفت انتباه المشاىد. -3
 معة أك الخدمة الجديدة المعمف عنيا.فحص إمكانية كمدل تقبؿ السكؽ لمسالقدرة عمى  -4
دميف الرسالة االشيارية كمركنة تداكليا مف قبؿ قاعدة عريضة مف المستخ إيصاؿسرعة  -5

 لبلنترنت.
سرعة معرفة نتائج الحممة االشيارية مف خبلؿ القدرة في التحكـ كمعرفة عدد زكار  -6

 المكقع مف خبلؿ لكحة التحكـ الخاصة بالمعمف.
 إمكانيةتخصيص أك تكجيو الرسالة االشيارية لشريحة معينة مف المتمقيف مع  إمكانية -7

 لمعمف عنيا.التحاكر معيـ فيما يخص السمعة أك الخدمة ا
 ددة مف اليـك الكاحد أك مف أياـ األسبكع.إمكانية تحديد ظيكر الشعار في أكقات مح -8
 2 بة المعمف.كالتحكـ فيو حسب رغ اإلشيارزيادة كقت  إمكانيةالقدرة في  -9

                                                 
  .273، ص2013، دار البازكرم العممية لمنشر كالتكزيع،عماف،1عامر إبراىيـ القندلجي: اإلعبلـ كالمعمكمات كاالنترنت، ط 1
  ./22/03/2017https://musaad Word press.com/2009/01/29/online-advertising 13:20مدكنة مساعد اإلشيار االلكتركني، 2
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تثبيت اسـ منتجؾ أك شركتؾ لدل قاعدة كاسعة مف الزكار كالمستخدميف في مختمؼ  -10
  أنحاء العالـ.

يـك في السنة مف أم مكاف  365ساعة في اليـك ك 24اإلشيار عمى االنترنت متاح  -11
 في العالـ كبنفس التكمفة كفي كؿ زماف. 

 إمكانية تحديث أك تغيير اإلشيار أك محتكاه في أم كقت كبسيكلة. -12
 (.إمكانية عالية لئلبداع في تصميـ اإلشيار )مزايا التفاعؿ كقدرات الكسائط المتعددة -13

 1التقميدم ما يمي: اإلشيارااللكتركني عبر االنترنت مقارنة مع  اإلشياركمف مزايا 

 القدرة عمى التسكيؽ لقطاعات كاسعة جدا في األسكاؽ العالمية. -
 اإلعبلفالقدرة عمى قياس مدل كفاءة  -
 ا.كبشكؿ سريع جد االلكتركنية اإلعبلناتالتعديبلت كالتغييرات عمى  إجراءالقدرة عمى  -
 الحصكؿ عمى بيانات تفصيمية عف المنتج. إمكانية -
سيكلة تنفيذ أكامر الشراء مف المكاقع االلكتركنية كاستبلـ البضائع حسب الطريقة المتفؽ  -

 عمييا في أمر الشراء.
) دقائؽ أك ثكاني( كذلؾ ناتج عف اإلعبلفنجاح االنترنت في تقصير دكرة مشاىدة  -

 ت.الطبيعة التكاممية لبلنترن
 2 بصكرة سريعة.حصكؿ عمى معمكمات كبيانات عكسية ك ال إمكانية -

عرض االشيارات بطرؽ أكثر كضكحا في مخاطبة المستيمكيف، أم قدرتيا عمى  إمكانية -
زيارة  إلىدعكتيـ مف قبؿ المعمنيف  أك ،كتحفيزىـ مف خبلؿ المعمكمات التي تكفرىا إقناعيـ

 مات تفصيمية أكثر.مكاقعيـ االلكتركنية التي تكفر معمك 

                                                 
1
 .175ـ نكر الديف أحمد النادم كآخركف، مرجع سابؽ، ص 
، 3لجزائرزكاكم عمر حمزة: تأثير اإلعبلف االلكتركني عمى السمكؾ االستيبلكي لمفرد، أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه في العمـك التجارية، جامعة ا  2
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أف تكمفة أكبر حممة تركيجية عمى االنترنت  إذ ،قمة تكاليؼ الحممة التركيجية االلكتركنية -
  بالطرؽ التقميدية. إعبلنيةحممة عف تكاليؼ  %20 إلى %40مثبل تقؿ مف 

أكقات قصيرة كب ،إلى أعداد كبيرة تقدر بالمبلييفااللكتركني تصؿ  اإلشيارسرعة انتشار  -
 رنة بغيرىا مف الطرؽ الدعائية التقميدية.مقا
حيث يمكف لممشاىد أف يشاىد معمكمات أكثر عف  ،اإلشيارالتفاعؿ الفكرم مع  إمكانية -

كذلؾ بدكره يزيد مف المبيعات كيقمؿ مف  ،المنتج. أك حتى أف يشترم المنتج فكرا كالكتركنيا
 تكاليؼ عمميات ما قبؿ البيع.

مع قياس فعاليتيا  ،االلكتركني إلى الشريحة المستيدفة بطرؽ أدؽإمكانية تكجيو اإلشيار  -
 1تفعيؿ الخدمة...الخ. ،الشراء االلكتركني المباشر ،عبر عدة كسائؿ منيا: عدد النقرات
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 التقميدي واإلشيارااللكتروني  اإلشيارالمطمب الرابع: الفرق بين 
 ،بصفاتيا كتقنية اتصاؿ ،األخرل عف كسائط اإلشيار ،ككسط إشيارم ،شبكة الكيبتختمؼ 

 1في بعديف أساسييف :

 مف  ،في ذات المحظة كالمكاف ،كبفعؿ االستجابة ،بالخطكة األكلى يقكـ الزبكف/ المستخدـ -
يأتي بحثا عف المعمكمات المتعمقة  ،فالمستخدـ/الزبكف الميتـ ،خبلؿ البحث عف المعمكمة

كقد  ،لـ يكف متنبيا الييا( ،قد يتنبو لكجكد سمع كخدمات أخرل) ك ،بسمعة أك خدمة معينة
بؿ قد تتـ عممية شراء كتسميـ السمعة ) بعض  ،بيف السمع كالخدمات المختمفة ،شاء إذايقارف 

 أنكاع السمع( مف خبلؿ المكقع نفسو.
كنة فيي مم ،أكثر مف مستكل مف مستكيات االتصاؿ إلى ،إمكانية تبميغ الرسالة االشيارية -

كتخصيص الرسالة االشيارية كتفصيميا تبعا  ،شمكلية الجميكر الذم تخاطبو إطارفي 
 اإلشيارال يتكفر في كسائؿ  ،كالشكؿ األخير مف أشكاؿ االتصاؿ ،الىتماـ المستخدـ

تفصيؿ  ،حيث يستطيع المعمف ،بذات الدرجة مف التفاعمية التي تتيحيا االنترنت ،األخرل
 دار حاجة الزبكف المقصكد.بمق ،رسالتو االشيارية

 كمنو يمكف تفصيؿ ما سبؽ في النقاط التالية: 
االلكتركني) بالنقر  لئلشياريستطيع المعمف تحفيز مستخدمي االنترنت عمى االستجابة  -

حيث ال تحده  ،بعرض كمية أكبر مف المعمكمات ،أك عنكاف كصمتو التشعبية( ،فكؽ شريطو
أك المكانية)  ،أك التمفزيكف( ،في الراديك اإلشيارة) طكؿ المساحات الزمنية المتاح ،نسبيا

 كال التكمفة بطبيعة الحاؿ. ،في الصحؼ كالمطبكعات( اإلشيارمساحة 
بؿ يساعد عمى زيادة  ،كإشيارعند حدكد مبلحظتو  ،االلكتركني اإلشيارال يقؼ تأثير  -

رسيخ صكرة العبلمة كت،كتحسيف درجة تذكرىا ،كجكد السمعة أك الخدمة إلى التنبودرجة 
                                                 

، 2004دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، األردف: عماف،  1المزيج التسكيقي عبر االنترنت، ط ريكسؼ أحمد أبك فارة: التسكيؽ االلكتركني، عناص 1
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 إمكانيةعمى تحسيف  ،في حاالت كثيرة،االلكتركني اإلشياركيعمؿ  ،التجارية في الكقت ذاتو
 في الكسائط األخرل. اإلشيارالعمميات غاية كتعتبر ىذه  ،فرص شراء السمعة

لتتعدل  ،كامتداد مساحة كرقعة انتشار كتأثير اإلشيار ،عالمية االنترنت ككسط تفاعمي -
بسيكلة. كيمكف  إليياأسكاؽ ال تتيح الكسائؿ األخرل الكصكؿ  إلىكتصؿ  ،د الدكليةالحدك 

عينة محدكدة قد تتألؼ مف فرد كاحد أك  ،أيضا أف يخاطب اإلشيار االلكتركني مباشرة
 محددة المعالـ كبتكمفة قميمة. ،جماعة مف المستخدميف

فره في دائرة كاحدة أية كسيمة ال تستطيع أف تك  ،التعدد الكظيفي الذم تكفره االنترنت -
لعممية تفصيؿ المعركض  ،كبذات التكمفة المنخفضة ،اتصاؿ مف الكسائؿ التقميدية المعتمدة
  عمى مقاس طمب جميكر المستخدميف.

 1كمف أبرز الفركقات نجد أيضا: 
 فييكفر تغذية عكسية فكرية مف خبلؿ المعمكمات المرتدة مف زكار المكاقع كىي ال تتكافر  -

كما يساعد عمى ترسيخ صكرة العبلمة التجارية في الكقت نفسو كالتنبيو  ،التقميدية االشيارات
فرص  إمكانيةمف  ليعمؿ في حاالت كثيرة عمى الرفع ،كجكد السمعة كزيادة درجة التذكر إلى

 الشراء.
بمجرد قياـ  ،اسب كؿ قطاع مستيدؼ مف المستخدميفتنيتيح تفصيؿ الرسائؿ التركيجية  -
 داخؿ مكقع البائع عمى الشبكة. اإلشيارلمستخدـ بتنشيط مكضع ا
عمى صفحات الجرائد كالمجبلت كالتمفزيكف  اإلشياريتصؼ بفاعمية التكاليؼ فيك أقؿ مف  -

كالقنكات الفضائية فيك يسمح لممؤسسات محدكدة المكارد مف الحصكؿ عمى تغطية اشيارية 
 .أقؿ تكمفة مف االشيارات التقميدية

                                                 
 .359خكيمد عفاؼ، مرجع سابؽ، ص 1
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فمعظـ االشيارات تتصؼ بأنيا  ،مشترم فعمي إلىدة تحكؿ العميؿ مف مشترم محتمؿ زيا -
مبتكرة كمصممة بصكرة خبلقة لشد االنتباه كجذب العمبلء كلتكرار زياراتيـ لممكقع بفضؿ 

  االستخداـ االبتكارم لممؤثرات الصكتية كالبصرية لجذب انتباه المشتريف.
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بيف كسائؿ اإلشيار التقميدية كاالنترنت ككسيمة  تالفرك قاكضح إبراز : ي(2-1)جدكؿ رقـ
 1 اشيارية 

 وسائل اإلشيار التقميدية
 (المقروء والمسموعة والمرئية )

 االنترنت كوسيمة اشيارية

وسيمة شخصية جدا، لمحصول عمى المعمومات الشخصية  وسائل اتصال غير شخصية، تخاطب الجميور كجممة.
 تاجيا المستيمك.جدا التي يح

تممي عميك ما تشاىده أو تقرأه وما تتابع فالرسالة 
 الموجية ىي اتجاه من اتجاه واحد.

 زائر االنترنت يكون في موقع المتفاعل االيجابي المسيطر.

جيل جميور المستيمكين شرط ضروري لنجاحيا 
لك ذفاستخدام الصورة أو النصوص المؤثرة ىما وسيمتيا ل

تفاعل ما بين المعمن والعمالء وال بين فيي ال تحقق ال
 العمالء أنفسيم.

أنت صاحب القرار األول واألخير في ما تشاىد أنت تتحكم 
في الرسالة، تقبميا أو ترفضيا فالرسالة الموجية ىي في 

 اتجاىين.

مات التي تترك الخيار لممستخدم بانتقاء واختبار المعمو  تروج لمسمع والخدمات التي يريد المعمن تسويقيا.
 يريدىا عن السمعة أو الخدمة. 

تحمل المزيد من المعمومات المفضمة والتي يمكن أن  تكتفي باإلشيار عن وجود السمع أو الخدمة
قرار الشراء بكامل قناعتو،  ذيحتاج المستخدم إلييا ليتخ
 ودون أي غموض أو تستر.

إن نجاح اإلشيار التقميدي ىنا يعتمد عمى ميارة المسوق 
اقة البائع وقدرة وكالة اإلشيار وىي كميا جيات ولب

لك فيي تحمل المنتج تكاليف ذخارجية عن المنتج، ول
 جوىرية فيو.

نجاح الحممة التسويقية ىنا والموقع وكل شيء يعتمد 
مكاناتو و ذعمى المنتج  كاء القائمين عميو ذاتو بقدراتو وا 
 من الداخل.

فيو يمر عندما يشاىد المستيمك اإلشيار التقميدي 
 بمرحمتين:

 قبل الشراء: يحفظ اإلشيار -
المرحمة الثانية: يتصل بالمعمن، وليس ىناك ما يضمن  -

لممعمن أن المستيمك سينتقل من المرحمة األولى إلى 
 المرحمة الثانية بنجاح.

االنترنت ليست مجرد وسيمة لإلشيار بل ىي وسيمة إلبرام 
تمام صفقة البيع في  نفس لحظة الصفقات والعقود وا 

الشراء، فالزائر لمموقع يمكنو أن يتصل بالمعمن عن طريق 
البريد االلكتروني ليبرم الصفقة ويتم عممية البيع في نفس 

ا المعمن يصبح متأكدا من أن ذلحظة رؤيتو لإلشيار، وىك
 المستيمك سيتخطى كافة مراحل الشراء بنجاح.
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 خالصة الفصل:
كأىدافو،  اإلشيارالفصؿ األكؿ مف تعريؼ لمفيـك في  إليومف خبلؿ ما تطرقنا       

االلكتركني نجد بأف الفرؽ الجكىرم يتمثؿ في استخداـ طاقات  اإلشياركمقارنتو بمفيـك 
االلكتركني كسيمة فعالة  راالشتيااالنترنت كمميزاتيا الفريدة في مجاؿ التسكيؽ. كبالتالي فاف 

ذا صارت مختمؼ الشركات فكرم، لكطريقة مثمى لتسكيؽ أك بيع أم منتج مادم أك 
 كالخدماتية تعتمد عمى أحدث التقنيات االشيارية االلكتركنية قصد التركيج لمنتجاتيا اإلنتاجية
يصاليا ألكبر عدد ممكف مف المستيمكيف. كا 
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 تمييد: 
 االلكتركني،بعد ما تطرقنا إليو في الفصؿ األكؿ مف مفيـك لئلشيار كمقارنتو باإلشيار     

كمع ظيكر االنترنت ظيرت العديد مف المنظمات كالمؤسسات التي تنشط في مختمؼ 
المياديف كمف بينيا المجاؿ االقتصادم نتيجة لزيادة اإلقباؿ عمى الشبكة مف طرؼ 
المستخدميف كأبرزىا في المجاؿ االقتصادم مكاقع التسكيؽ التي تسكؽ لمختمؼ السمع 

ا الفصؿ مفيكـ المكاقع االلكتركنية داخؿ الشبكة ذفي ى كالخدمات. بحيث سنتناكؿ
ه المكاقع بالنسبة لممؤسسات، كما ذالعنكبكتية، كأنكاع المكاقع باإلضافة إلى أىداؼ كأىمية ى

سنتطرؽ إلى نشأة مكقع "كاد كنيس" كأىـ الخدمات التي يقدميا كمدل تفاعؿ المستيمكيف مع 
 المكقع . ذى
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 لى المواقع االلكترونيةالمبحث األول: مدخل إ

 المطمب األول: مفيوم المواقع االلكترونية
كتحت اسـ  إّف المكقع اإللكتركني ىك تمؾ المساحة اإللكتركنية المحجكزة ضمف خادـ ما

ىك عبارة عف مكاد  اإلنترنت، كالمكقع اإللكتركني –نطاؽ معّيف في الشبكة العنكبكتية 
مكاد سمعّية أك بصرية  أك صكر  أك رسكمات أك معمكماتّية يمكف أف تحتكم عمى نصكص  

إنشاء كتصميـ المكقع اإللكتركني بمغات   ثابتة كمتحّركة كاألغاني أك مقاطع الفيديك، كيتـّ 
الكمبيكتر كيتـ رفعو بعد ذلؾ كتحميمو عمى شبكة اإلنترنت  برمجية كتصميمية خاّصة يفيميا

 1  خاصة كتطبيقات معينة. باستخداـ برامج

كتختمؼ  ،عرؼ عمى أنيا مجمكعة مف صفحات الكيب مرتبطة مع بعضيا البعضكما ت
 أىداؼ مكاقع الكيب فمنيا ما ىك لئلعبلف عف المنتجات كمنيا ما يبيعيا.

يختمؼ  ،بأف تعريؼ المكاقع اإللكتركنية عمى شبكة اإلنترنت ،كيرل مكقع كناف أكف اليف 
ؾ شركة أك مؤسسة فإف تعريؼ المكقع باختبلؼ اليدؼ مف ىذه المكاقع: "فإذا كاف لدي

 ،كالتي تندرج تحت أسـ مكقعؾ )الدكميف( ،اإللكتركني ىك مجمكعة مف الصفحات الثابتة
كىى صفحات تحتكل عمى معمكمات عف الشركة.. كتككف ىذه الصفحات ثابتة عمى مدل الػ 

يف عمى ( ساعة طكاؿ أياـ السنة عمى شبكة اإلنترنت.. كىى متاحة لجميع المتصفح24)
 شبكة اإلنترنت مف جميع دكؿ العالـ". 

أما إذا كانت المكاقع اإللكتركنية شخصية عامة فيعرفيا مكقع كناف أكف اليف: "ىي  
كىى صفحات تحتكل  ،مجمكعة مف الصفحات التي تندرج تحت أسـ مكقعؾ )الدكميف(

2عمى

                                                 
 .mawdoo3.Com،25/03/2017 ،17:25 /ما ىك المكقع االلكتركني 1
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 ،ة أك دركس مكتكبةالسيرة الذاتية الخاصة بؾ، إضافةن إلى أم تسجيبلت صكتية أك مرئي
لمتفاعؿ مع الدركس كالتسجيبلت كالتعميؽ  ،باإلضافة إلى إمكانية إتاحة الفرصة لزكار المكقع

    عمييا كالتحاكر معؾ بشكؿ مباشر".
( بأنو مجمكعة مف الصفحات كالنصكص WEB SITEكما يعرؼ المكقع االلكتركني )

ؿ متماسؾ كمتفاعؿ تككف محممة في كالصكر كمقاطع الفيديك الرقمية كالمترابطة كفؽ ىيك
 MAIN( . كيحتكم كؿ مكقع عمى صفحة رئيسية)SERVERحاسكب مف نكع خادـ)

PAGE ( تؤدم إلى صفحات أخرل. كيككف لممكقع عنكاف محدد كخاص بو )URL  يميزه )
عف بقية المكاقع عمى الشبكة العنكبكتية ) االنترنت (. كالكصكؿ إلى المكقع ال يحدد بزماف 

مكاف، كقد ترتبط بالمكقع مكاقع فرعية كما ىك حاؿ مكاقع الجامعات الرئيسية التي ترتبط  كال
بيا مكاقع الكميات كالمراكز العممية كالبحثية التابعة ليا، كالمدكنات الخاصة بالمدرسيف، كاف 
جكدة تصميـ المكاقع كمنو الكاجية، يعطي االنطباع األكؿ الجيد عف المكقع كيشد المستفيد 

 1 ممتابعة.ل
كيعرؼ المكقع االلكتركني عمى أنو مجمكعة مف الصفحات المرتبطة تستضيفيا حاسبة مف  

نكع خادـ تسمى ممقـ، كتحتكم معظـ مكاقع الكيب عمى صفحة رئيسية كنقطة بداية، تتصؿ 
 الصفحة الرئيسية بصفحات أخرل باستخداـ ارتباطات تشعبيو. 

ضمنة في كثائؽ متمركزة في الحاسبات كالشبكات كىي أيضا مجمكعة مصادر لممعمكمات مت
بأنيا: "مكقع الكتركني في جغرافية الفضاء ضمف الشبكة  Katyalكعرفيا  حكؿ العالـ.
، كفيديك ،(، كالذم يحتكم عمى نصكصwwwالعالمية ) .صكر، أصكات، رسـك
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 : أنواع المواقع االلكترونيةنيالمطمب الثا

 مضمونأوال: أنواع المواقع من حيث ال
كيمكف  ،كييتـ ىذا التصنيؼ بفرز المكاقع عمى الشبكة مف حيث المحتكل الذم تقدمو

  1تصنيفيا كالتالي:

 تتميز ىذه المكاقع بالتالي:  تجارية:مواقع  -1
 دعـ المنتج الذم تصنعو أك تبيعو الشركة التي ترعى المكقع. -أ
 تاجواإلعبلف عف المنتج الذم تقـك الشركة أك المؤسسة بإن -ب
المساعدة عمى بيع المنتج الذم تقـك الشركة صاحبة المكقع بإنتاجو مف خبلؿ عمميات  -ج

 التسكيؽ الشبكي.
كال تستخدـ غالبا  ،ال تحتكم ىذه المكاقع عمى مكاد صحفية سكاء إخبارية أك معمكماتية -د

بالسمع كالتعريؼ  ،كتقتصر عمى التعريؼ بالشركة أك المؤسسة قكالب إعبلمية أك صحفية.
كعمؿ إعبلنات تجارية  ،كربما تقكـ بعرض منتجات لشركات أخرل ،كالخدمات التي تقدميا

 لسمع كخدمات ما تدخؿ في مجاؿ تخصص الشركة التجارم.
كغالبا ما يتـ متابعتيا مف خبلؿ شركات متخصصة  ،ال تعتمد عمى ىياكؿ إدارية كبيرة -ق

كربما يتـ تدريب بعض  ،ات المطمكبةتقكـ بتحديث بيانات الشركة أك إضافة اإلعبلن
 المكظفيف في الشركة أك المؤسسة لمقياـ بميمة التحديث.

ال تعتمد عمى خبرات إعبلمية أك صحفية متخصصة كربما يمجأ بعضيا إلى خبراء في  -ك
 خاصة في المكاقع المممككة لكبرل الشركات التجارية. ،مجاؿ اإلعبلف كالدعاية

 ىذه المكاقع عمى عممية التفاعؿ مع الزكار مف خبلؿ: تركز مواقع تفاعمية:  -2
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 المنتديات كساحات الحكار المكتكبة -أ
 الحكارات الصكتية التفاعمية -ب
 غرؼ الدردشة. -ج
 المجمكعات البريدية. -د

كتقتصر في الغالب عمى عممية المتابعة  ،كال تعتمد مثؿ ىذه المكاقع عمى ىياكؿ إدارية كبيرة
كالمراقبة مف خبلؿ مشرفي المجمكعات البريدية أك مشرفي ساحات الحكار. كال تشترط ىذه 

 إلىكلكنيا تحتاج  ،المكاقع كفاءة أك خبرة فنية صحفية لممشاركيف فييا أك المشرفيف عمييا
 المكقع. تكافر ميارات النقاش كالتفاعؿ الشخصي مع الزكار لدل مشرفي

تقـك ىذه المكاقع بالتعريؼ بأنشطة كفعاليات المؤسسات التي أسستيا مواقع تعريفية:  -3
مثؿ المؤسسات الخيرية كالعممية كالفكرية كالثقافية  ،كىي غالبا ما تككف مؤسسات غير ربحية

كغالبا ما تكتفي مثؿ ىذه المكاقع بنشر الفعاليات الخاصة بالمؤسسة بدكف االىتماـ 
غطيات الصحفية كاإلعبلمية، أك حتى االستعانة بمتخصصيف لتغطية أنشطتيا بالت

إال أنيا تتسـ في  ،كقد تقدـ بعضا مف الخدمات المعرفية أك المعمكماتية لمميتميف ،كفعالياتيا
 الغالب بتباعد مدة التحديث لممكقع.

ف خبلؿ فيي لـ تنشأ م ،تعد ىذه المكاقع صحفية الكتركنية بحتةمواقع صحفية:  -4
كلكميا تأسست لتقكـ بدكر صحفي منذ  ،كلـ تنشأ مكممة لمؤسسة إعبلمية ،مؤسسة تجارية

 كتتميز ىذه المكاقع بانيا: ،البداية
 تعتمد عمى ىياكؿ إدارية منتظمة -أ
 تعتمد عمى محترفيف في المجاؿ الصحفي. -ب
 1تركز عمى تقديـ مكاد صحفية في قكالب صحفية -ج
 كتساند ىذه المكاقع مؤسسات إعبلمية أخرل مثؿ: اندة: مواقع إعالمية مس -5

                                                 
1
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كتعرض  ،* الصحؼ: كتقـك ىذه المكاقع بعرض محتكل الصحيفة الكرقية عمى االنترنت
 مادتيا بأكثر مف طريقة: 

 االكتفاء بعرض نصكص الصحيفة الكرقية 
 .عرض مقتطفات مف أبرز محتكيات الصحيفة 
 ات اإلضافية خاصة المتابعات تخطي دكرية الصحيفة لنشر بعض المكضكع

 اإلخبارية التي تحدث في األكقات الفاصمة بيف كؿ عدديف.
* اإلذاعات كالقنكات الفضائية: كتقـك ىذه المكاقع بمساندة القنكات الفضائية أك محطات 

حداث نكع مف  ،كذلؾ في محاكلة الستكماؿ جميع أدكات العرض اإلعبلمي ،اإلذاعة كا 
 المختمفة كتأخذ ىذه المكاقع عدة أشكاؿ: التكامؿ بيف الكسائؿ 

 .اإلعبلف عف جدكؿ البرامج كالتعريؼ بالمحطة كأىدافيا كسياستيا كمحاكر اىتماميا 
 .)عرض محتكيات القناة أك المحطة) صكت كصكرة كربما مع النص 
  إضافة تحميبلت كمكضكعات يتـ استخبلصيا مف القناة أك المحطة أك فتح قنكات مع 

 يف لممكقع.كتاب كمراسم
 1 :ثانيا: أنواع المواقع من حيث االحتراف

 تصنؼ المكاقع ىنا مف حيث ككنيا صحفية أك مكاقع ىكاة:
غالبا ما يقـك عمييا شخص أك عدة أشخاص مف اليكاة غير المتفرغيف مواقع ىواة:  -1

أك  الذيف يرغبكف فقط في التعبير عف رؤيتيـ أك التعريؼ بأنفسيـ أك عرض إنتاجيـ الفكرم
 األدبي أك العممي.

كتستعيف بكفاءات  ،تقكـ ىذه المكاقع عمى مؤسسات محترفة كمتخصصة مواقع محترفة: -2
 متخصصة كمحترفة لمعمؿ اإلعبلمي كالصحفي.

                                                 
 .1( ، ص www.Al-alraeed.net/training)   pdfمكقع مركز الرائد لمتدريب كالتطكير اإلعبلمي ) خاص (،  2
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غالبا ما تككف تطكيرا لمكاقع اليكاة أك بعض المكاقع مواقع آخذة في االحتراف:  -3
، فيقكمكف باالستعانة ببعض الكفاءات الشخصية التي يرغب أصحابيا في تطكير مكقعيـ

أك مف خبلؿ تقديـ االستشارات الفنية كالمتخصصة  ،إما بتفرغ كمي أك جزئي ،المحترفة
لمجمكعات اليكاة أك مف خبلؿ االستعانة بمحترفيف يقكمكف بتدريب مجمكعات اليكاة إلضفاء 

 لغالب بصكرة تطكعية.طابع مف الحرفية عمى أعماليـ. كيقكـ ىؤالء اليكاة بأعماليـ في ا
 ثالثا: أنواع المواقع من حيث التمويل

 تأخذ عممية التمكيؿ الشخصي لممكاقع أشكاال متعددة منيا:تمويل شخصي:  -1
*االستفادة مف إمكانية الحصكؿ عمى مساحات مجانية لممكاقع الشخصية التي تكفرىا بعض 

 ،إعبلف في المكقع الشخصي الشركات أك البكابات الكبرل كنكع مف الدعاية مقابؿ كضع
كفي ىذه الحالة يعتمد غالبا صاحب المكقع عمى إمكاناتو الشخصية في تصميـ المكقع 

 كبنائو كتحديثو.
 ،* شراء مساحة عمى الشبكة مع قياـ صاحب المكقع بتصميمو كبنائو كتحديثو بصكرة بدائية

إضافة لجيده  ،لشبكةكيتحمؿ في ىذه الحالة صاحب المكقع تكمفة إيجار المساحة عمى ا
مداده بالمادة التي يرغب في بثيا.  ككقتو الذم ينفقو في بناء المكقع كتصميمو كا 

* شراء مساحة عمى الشبكة كاالستعانة بعناصر مف المحترفيف في بناء المكقع كتصميمو 
أك  ربما يككف شخصا ،كغالبا ما يتـ االستعانة بفريؽ محدكد ،كتحديثو كصيانتو الفنية كالتقنية

 كأحيانا يعتمد عمى فريؽ كبير نسبيا يساعده في العمؿ. ،شخصيف مف المتخصصيف
كتككف غالبا شركة أك منشاة صناعية أك مؤسسة اقتصادية أك مؤسسة تمويل مؤسسات  -2

كغالبا ما يتـ  ،كتتحمؿ المؤسسة تكمفة المكقع الذم يعبر بصكرة أساسية ،اجتماعية أك ثقافية
كلكف تظؿ  ،ركات المتخصصة في تصميـ المكاقع كبنائيا كتدشينياالتعاقد مع إحدل الش
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كىي غالبا ما تتعثر نظرا  ،المشكمة األساسية في مثؿ ىذه المكاقع في عمميات التحديث
 1 إلسنادىا إلى عدد مف المكظفيف غير المتخصصيف داخؿ المؤسسة.

رية كاألكقاؼ تعتمد ىذه المكاقع في األساس عمى التبرعات الخي تمويل خيري: -3
 كالمساىمات التطكعية كغالبا ما تككف ليذه المكاقع أىداؼ رسالية أك دعكية.

كتمكؿ ىذه المكاقع نفسيا مف حصيمة الدخكؿ عف طريؽ العمميات تمويل تجاري:  -4
 التجارية كالتسكيقية التي تتـ عبر شبكة االنترنت.

عبلنات كالدعاية التي يتـ تمكيؿ ىذه المكاقع مف مخصصات اإلتمويل ترويجي:  -5
كتككف غالبا في المكاقع  ،ترصيا بعض الشركات لئلشيار عف تجارتيا كالتعريؼ بأنشطتيا

 الدعائية لممؤسسات التجارية.
كلكنيا تسعى إلى تمكيؿ  ،تيتـ ىذه المكاقع بتقديـ خدمة إعبلمية كفكرية تمويل ذاتي: -6

 ىذه الخدمة مف خبلؿ عدة طرؽ منيا: 
 كتحتاج ىذه المكاقع إلى متخصصيف في جمب  ،لتي يتـ بثيا عمى المكقعاإلعبلنات ا

 اإلعبلنات كالتركيج لممكقع.
 االشتراكات في خدمات متميزة يقدميا المكقع لمقارئ مثؿ خدمات االستشارات   

  كىك ما مف شأنو أف يحقؽ مع أشكاؿ التمكيؿ  ،كالمعمكمات كالبحث في األرشيؼ
 عد في تمكيؿ المكقع كتحقيؽ استمراره.األخرل دخبل يمكف أف يسا

 مؤسساتكيتـ ذلؾ عف طريؽ قسـ التركيج باالتفاؽ مع  ،رعاية الصفحات كالممفات 
 تقكـ برعاية ممفات خاصة أك صفحات كأبكاب داخؿ المكقع. تجارية

 يقـك ببناء مكاقع كتصميميا كتحديثيا لمحصكؿ  ،تأسيس قطاع تجارم داخؿ المكقع       
المطمكبة كف مف خبللو تحقيؽ نكع مف التكازف بيف المكارد كالمصارؼ عمى دخؿ يم

 المكقع الرئيسي. الستمرار

                                                 
 .2-1مكقع مركز الرائد لمتدريب كالتطكير اإلعبلمي، مرجع سبؽ ذكره، ص 1
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 1رابعا: أنواع المواقع من حيث الييكمة:

كمف  ،تتنكع اليياكؿ اإلدارية داخؿ المكاقع حسب حجميا كأىدافيا كمضمكنيا كتككينيا
 أشكاؿ ىذه اليياكؿ:

يككف في الغالب صاحب  ،جمكعة مف العامميفيتككف المكقع مف مىياكل بسيطة:  -1
 المكقع أك مديره مع عدد محدكد مف العامميف في المجاالت التقنية كالفنية كالتحريرية.

تظير اليياكؿ اإلدارية المعقدة في المكاقع ذات الحجـ الكبير أك البكابات ىياكل معقدة:  -2
مميف في المجاؿ التقني كالمجاؿ كىي تحتاج في الغالب إلى فريؽ كبير كمتخصص مف العا ،

كغالبا ما يحتكم الييكؿ اإلدارم  ،إضافة إلى عدد مف اإلدارييف ،الفني كالمجاؿ التحريرم
كربما  ،تبدأ مف رئيس مجمس اإلدارة كمعو مجمس اإلدارة ،عمى عدة مستكيات تنظيمية

فة إلى تشعب إضا ،غالبا ما تككف ذات خبرة عالية كغير متفرغة ،تساعده لجنة استشارية
يضـ كؿ قسـ عددا مف األشخاص المتنكعيف في الخبرات  ،أقساـ نكعية إلىالعمؿ التحريرم 

 إضافة إلى كجكد إدارات أخرل مثؿ اإلدارة التنفيذية كالمالية كالتقنية. ،كالدرجات الكظيفية
تركيبة غالبا ال تككف اليياكؿ اإلدارية الممتدة إال داخؿ المكاقع ذم الىياكل ممتدة:  -3

كتمتد ىذه المكاقع في مساحات جغرافية متعددة مف خبلؿ المكاتب اإلقميمية  ،اإلدارية المعقدة
 كالدكلية في عدد مف الدكؿ.

 خامسا: أنواع المواقع من حيث التكوين
 يأخذ يناء المكاقع كتككينيا عددا مف األشكاؿ منيا:

 كتتميز بالتالي: المواقع البسيطة:  -1
 ساـ.* محدكدية األق

 * محدكدية المكاد التي تبث فييا.
 * تباعد فترات التحديث.
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 كتتميز بالتالي: المواقع الكثيفة:  -2
 * كثرة المادة المطمكب بثيا.

 * سيكلة تقسيـ المادة في عدد محدكد مف المحاكر كاألقساـ
 * تقارب كتقاطع دكرية التحديث

 كتتميز بالتالي: المواقع المركبة:  -3
 ادة المطمكب بثيا* كثافة الم

 * كثرة التقسيمات كالتصنيفات بصكرة كبيرة.
 * تقارب دكرية التحديث.

 1سادسا: أنواع المواقع من حيث شكل العرض:

تأخذ المكاقع عددا مف األشكاؿ في عرض المحتكل الخاص بيا لضماف جذب القارئ كمف 
 ذلؾ :

ب عمى عكامؿ الجذب مف كتركز ىذه المكاقع في الغال :مواقع تعتمد عمى اإلبيار -1
 خبلؿ:

 * استخداـ األلكاف الصارخة كشديدة الجذب.
إضافة إلى عدد مف البرامج التي تعطي  ،برنامج بمختمؼ إصداراتو * التعامؿ مع أم

ما  ،إمكانية كبيرة لمحركة كاإلبيار كتككف طبيعة ىذه المكاقع في الغالب إما شخصية كا 
ما دعائية.  تجارية كا 

تستيدؼ ىذه المكاقع في الغالب عرض عمى المعمومة والجذب:  مواقع تعتمد -2
كال تمجا إلى  ،بصكرة الفتة المعمكمات كاألفكار مع البحث عف الطريقة المثمى لعرضيا

 " Animation"  إال أنيا تعتمد عمى برامج الحركة ،األلكاف الصارخة إال في أضيؽ الحدكد
 فذ الخاصة.كلكف في مساحات جزئية مثؿ البانر كالنكا ،

                                                 
 .4مكقع مركز الرائد لمتدريب كالتطكير اإلعبلمي، مرج سبؽ ذكره، ص 1
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تمجأ إلى ىذا النكع في الغالب ككاالت األنباء التي ال  مواقع معموماتية لممشتركين: -3
إنما تعتمد عمى جميكر المشاركيف الذيف يرغبكف  ،تحتاج إلى جذب عدد مف الجميكر العاـ

 فقط في الحصكؿ عمى المعمكمات بصكرة سريعة كمعمقة بغض النظر عف شكؿ العرض.
 المواقع من حيث الجميور المستيدف سابعا: أنواع

يتنكع الجميكر المستيدؼ كفقا لطبيعة المكقع كالمؤسسة أك الشخص القائـ عميو كتبعا لمفكرة 
 كاليدؼ األساسي الذم نشأ مف أجمو كمف ذلؾ:

تستيدؼ ىذه المكاقع جميكرا في تخصص  مواقع تستيدف جميورا متخصصا محترفا: -1
فيتكجو المكقع بمحتكاه كمادتو إلى جميكر الميندسيف أك  ،عممي أك اجتماعي أك فكرم

كيقدـ خدماتو  ،كىك ال ييتـ كثيرا بالجميكر العاـ ،األطباء أك المحاميف أك غير ذلؾ
 كمعمكماتو كحتى إعبلناتو ليذه الفئة دكف غيرىا.

تعرض ىذه المكاقع مادة متنكعة تستيدؼ عمـك  مواقع تستيدف جميورا عاما متنوعا: -2
 1كبذلؾ تسعى ىذه المكاقع لدراسة شرائح زكار االنترنت ،جميكر الذم يزكر شبكة االنترنتال

أكبر  إلىكذلؾ في محاكلة لمكصكؿ  ،كطبيعة المناطؽ الجغرافية التي تغطييا ،بشكؿ عاـ
 قدر ممكف مف قطاعات الجميكر المتنكعة.

ي مخاطبة جميكر غالبا ما تتخصص ىذه المكاقع ف مواقع تستيدف جميورا نوعيا: -3
كبذلؾ تعكؼ ىذه المكاقع عمى  ،مثؿ الشباب أك النساء أك األطفاؿ ،نكعي داخؿ المجتمع

كتقديميا في شكؿ  ،دراسة احتياجات كطبيعة الشريحة المنتقاة لتقديـ المادة المناسبة ليا
 عرض مبلئـ لطبيعتيا. 
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 المواقع االلكترونية وأىمية الثالث: أىداف طمبالم

 1أىداف المواقع االلكترونية:أوال: 

 تكفير االتصاؿ بيف المستخدميف في شتى أنحاء العالـ . -1
 تبادؿ الخبرات بيف المستخدميف . -2
 تكفير المكاد العممية المفيدة في إعداد البحكث . -3
 تسييؿ العديد مف الخدمات ك تنفيذىا في البيت دكف الحاجة لمراجعة المؤسسة . -4
 الحككمة اإللكتركنية.تطبيؽ مفيـك  -5
 تطبيؽ مفيـك التجارة االلكتركنية. -6
 تكفير التعميـ عف بعد لمف ال يستطيع االنتظاـ في الدراسة . -7
تكفير الجيد في البحث عف المعمكمة كذلؾ مف خبلؿ المعمكمات المتنكعة التي تقدميا  -8

 محركات البحث المختمفة .
المجبلت كبعض ك  اإلطبلع ألغمب الصحؼ خبلؿ مجانيةتكفير الماؿ ك ذلؾ مف  -9

 الكتب.
 تكفير التسمية كالترفيو ك كسائؿ التركيح عف النفس . -10
 تثقيؼ أفراد المجتمع مف خبلؿ المكاقع الثقافية . -11

 2: أىمية المواقع االلكترونية ثانيا:

أك  ،مف خبلؿ المنتديات العامة أك المتخصصة ،تساعد عمى ربط الناس ببعضيـ البعض -
مكاقع التكاصؿ االجتماعي أك مكاقع التعارؼ المنتشرة أك أم مكقع أخر يقدـ خاصية التعميؽ 

 عمى المكاد التي ينشرىا العامة.

                                                 
 1 ju5emamc.blogspot.com/2012/10/blog-post_9750.html, 18:44, 18/03/2017 
2  mawdoo3.com, 18 :35, 18/03/2017. 
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كالمكاقع كذلؾ مف خبلؿ المكاقع المكسكعية  ،تقدـ المعمكمات لمختمؼ الناس بشكؿ مجاني -
  يتكؽالسبب مكف كؿ مف بأنكاع معينة مف العمـك كالمعارؼ المتعددة كىذا  المتخصصة

حيث يستطيع مختمؼ الناس الحصكؿ عمى المعرفة الصحيحة في  ،لممعرفة مف امتبلكيا
 العديد مف األكقات بكؿ سيكلة كيسر.

كقمة الماؿ بالنسبة لؤلشخاص كذلؾ مف خبلؿ تسريع انجاز  ،حمت مشاكؿ ضيؽ الكقت -
بشكؿ سيؿ كسريع لمغاية مف خبلؿ فمعظـ األعماؿ اليـك يمكف تنفيذىا  ،األعماؿ الحككمية

 المكاقع االلكتركنية المتخصصة بمثؿ ىذه األمكر كالمكاقع الحككمية كمكاقع البنكؾ كغيرىا.
حيث صار  ،سيمت عمى الناس عممية التسكؽ مف خبلؿ مكاقع التسكؽ االلكتركني -

 ،كاقعباستطاعة الناس شراء أم غرض يحتاجو مف أم مكاف في العالـ مف خبلؿ ىذه الم
 كتتميز ىذه المكاقع بمكثكقيتيا العالية باإلضافة إلى تيسير سبؿ دفع الماؿ فييا.

كذلؾ مف خبلؿ  ،سيمت عمى األفراد الراغبيف بإكماؿ مسيرتيـ التعميمية بالقياـ بيذا األمر -
كفي ىذا السياؽ فقد سيمت المكاقع  ،التكاصؿ مع الجامعة التي انتسب إلييا الطالب

عمى الطبلب النظاميف في الجامعات عممية تفقد عبلماتيـ كأكضاعيـ كالتكاصؿ  االلكتركنية
 مع مدرسييـ مف خبلؿ بكابات الطالب المتكافرة عمى المكاقع االلكتركنية ليذه الجامعات.

عممت بعضيا عمى تكفير مختمؼ أصناؼ الرفاىية لئلنساف. فقد صار بمقدكر األفراد  -
 ،كمشاىدة الرسكمات الكاريكاتكرية ،كلعب األلعاب المسمية كالمفيدةمتابعة القنكات التمفزيكنية 

كمشاىدة مقاطع الفيديك كالعديد مف األمكر األخرل، كؿ ذلؾ بمجرد ضغطة زر مف أم 
 مكاف في العالـ كبأم كقت كاف.

يمكف مف خبلؿ بعض المكاقع االلكتركنية البدء باألعماؿ الخاصة التي تدر دخبل جيدا  -
 االستقبلؿ المالي.اد مما يؤدم إلى عمى األفر 
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 المطمب الرابع: معايير جودة المواقع االلكترونية
اختمفت اآلراء في معايير جكدة المكاقع كالخدمات االلكتركنية المقدمة بسبب التكجيات 
العممية كالتخصصية، كلكف يمكف حصر أىـ المعايير في تقييـ جكدة المكاقع االلكتركنية 

 1كىي:

(: كيشمؿ المعاصرة كمقدار مكاكبة المحتكل  %30) كتقدر درجة ىذا المعيار توى المح -1
لمتطكر في المجاؿ المكضكعي، كالتحضير المستمر كالدائـ، كمعرفة تاريخ ظيكر الممؼ 
االلكتركني كمكاعيد التحديث كالتغطية المعرفية، كاإلشارة إذا كاف المحتكل لـ تكتمؿ 

االبتعاد عف أشكاؿ االنحراؼ المقصكد بما يؤدم إلى فقداف معمكماتو بعد، كالمكضكعية ك 
مصداقية المكقع، كال بد أف يرافؽ المكضكعية الدقة في المعمكمات لخمؽ ثقة لدل المتصفح، 
كالتأكد مف خمك المعمكمة مف القصكر كاألخطاء العممية ككذلؾ الطباعية كالمغكية كالنحكية 

 ككضكح مصادر المعمكمة.
(: كىك أحد العناصر الرئيسية في %20كتقدر درجة تقييـ ىذا المعيار ) التصميم  -2

عممية التقكيـ، كيقصد بو: إظيار المكقع بأبيى صكرة بحيث يجذب المستفيديف إليو، كمككثو 
 أطكؿ مدة كتكرار زياراتو مرات أخرل.

ر (: كىك مف أىـ عناص %20) كتقدر درجة تقييـ ىذا المعيار التنظيم أو الترتيب  -3
عممية التقكيـ، كيعني المنيجية الكاضحة كالميسرة كالمنظمة، مثؿ الترتيب الزمني أك األبجدم 

 أك الجغرافي أك الييكؿ التنظيمي، ككؿ ذلؾ لغرض تسييؿ ميمة المستفيد.
(: كىي تعني سيكلة استعماؿ  %30) كتقدر درجة تقييـ ىذا المعيار سيولة التعامل  -4

 بغض النظر عف خمفيتو العممية، لمحصكؿ عمى المعمكمة المطمكبة،المكقع مف قبؿ المستفيد 
كسرعة االنجاز بأقؿ قدر مف الكقت كالجيد، مما يحفز عمى معاكدة االستعماؿ، كىذا يزيد 

 مف قيمة المكقع.

                                                 
 .2010-18محمد مصطفى حسيف: تقييـ جكدة المكاقع االلكتركنية، مجمة تكريت لمعمكـ اإلدارية كاالقتصادية، العدد   1
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 االلكتروني " واد كنيس.كوم" اإلشياري الموقعالمبحث الثاني: فاعمية 
 س.كوم" نشأة الموقع " واد كني :األولالمطمب 

ىك أشير مكقع جزائرم لمبيع كالشراء في الجزائر أسسو  Oued Knissمكقع كاد كنيس 
بحيث لـ تتجاكز  2006مجمكعة مف الشباب ينحدركف مف بمدية القبة بالعاصمة سنة 

أعمارىـ عند إنشائيـ لممكقع آنذاؾ العشريف سنة، ككاف مميميـ بيذه الفكرة السكؽ الشعبية 
القبة بحسيف دام التي كاف تجارىا يتعرضكف لمطاردات كمضايقات يكمية مف المكازية ببمدية 

قبؿ الشرطة كذلؾ لعدـ قانكنية عمميـ التجارم. كقرر األصدقاء الخمسة إنشاء سكؽ شبيية 
ليذه السكؽ عبر شبكة االنترنت، ينشر ىذا المكقع االلكتركني العديد مف اإلعبلنات المبكبة 

ؼ شركات أك تجار أك ىكاة مكجية لمراغبيف في الحصكؿ عمى المجانية المكضكعة مف طر 
سمعة أك خدمة ما أك بيع ما يممككنو، كبات العديد مف الجزائرييف يمجئكف إلى مكقع "كاد 

" لمبحث عف أخر العركض الجديدة كالمتكفرة التي تمبي متطمباتيـ كأذكاقيـ.   1كنيس.كـك

دج مقابؿ 1200إنشاء ىذا المكقع فقدر ب ففي تصريح لمؤسسي المكقع أنفسيـ حكؿ تكمفة 
شراء اسـ المكقع، كلقد كانت بداية المكقع بسيطة جدا  ك بمحتكل خدماتي محدكد كعدد 

زائر يكميا بعد ثبلثة أشير عمى انطبلقو، كلقد ارتفع عدد زكاره  400زكاره كصؿ إلى حكالي 
ىـ بالتزايد إلى أف كاستمر عدد 2008ألؼ زائر عاـ  30إلى  2007زائر سنة  1500مف 
مميكف إعبلف كقدرت تعامبلت البيع  4,5زائر يكميا كبمغ عدد اإلعبلنات فيو  2500بمغكا 

ألؼ معجب بالمكقع مف خبلؿ مكقع التكاصؿ االجتماعي الفيس  640آالؼ ك 6فيو ب 
 بكؾ.

جة كتقكـ فكرة المكقع عمى الجمع بيف كؿ مف البائع كالمشترم في مكاف كاحد استجابة لمحا
 2االتصالية الممحة بيف كؿ منيما فاحدىما يريد بيع منتج ىك في غنى عنو كاألخر يحتاج

                                                 
1 http://www.elbilad.net/article/detail?id=10503. 25/04/2014 

www.oued kniiss.com . 2
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خدمات( عبر  ،لمنتج ما يمكف أف ال يجده في األسكاؽ المحمية كيتـ عرض المنتجات )سمع
 المكقع كفؽ تصنيؼ أقامو مؤسسي ىذا المكقع كىي كالتالي: 

 أشير قسـ بالمكقع كيمقى ىذا األخير إقباال كبيرا قسـ العقارات، قسـ بيع ككراء السيارات كىك
جدا مف طرؼ الزائريف لممكقع، كقسـ )اليام تؾ( كيضـ ىذا القسـ إجمالي منتجات  

الكتركنية كاإلعبلـ اآللي كاليكاتؼ بمختمؼ أنكاعيا، كقسـ األثاث كالسمع المنزلية كييتـ ىذا 
الجديد، كقسـ األدكات الرياضية كالترفييية القسـ بكؿ مالو عبلقة باألثاث سكاء المستعمؿ أـ 

عبلنات التكظيؼ كمختمؼ الخدمات، إضافة لقسـ اإلعبلنات  كالمبلبس كمكاد التجميؿ كا 
 المتنكعة.

كيسير مؤسسي ىذا المكقع عمى غربمة اإلعبلنات كالطمبات في المكقع مف خبلؿ تصنيفيا 
ا أك الطمبات غير مكضكعية أك أك مشككؾ في أمرى ،كالتأكد مف عدـ بيع منتجات مسركقة

التي ال تتبلءـ مع ثقافة المجتمع الجزائرم، كذلؾ كمو مف خبلؿ خدمة) أس أـ أس( التي 
يحصؿ بمقتضاىا المكقع عمى رقـ ىاتؼ العميؿ كبذلؾ يسيؿ الكصكؿ إلى معمكماتو 

 الشخصية.
" مف أىـ خمسة مكاقع الكتركنية في ببلدن ا، كفقا لتقديرات كبذلؾ يصبح مكقع "كاد كنيس.كـك

 مسئكلي ىذه النافذة نحك عكالـ التجارة عف بعد كاإلشيار االلكتركني في الجزائر.
كما أنو يحتؿ المرتبة األكلى في المكاقع األكثر شعبية في الجزائر حسب مكقع "أليكسا" 

 األمريكي المختص في تصنيؼ المكاقع.
 المطمب الثاني: الجانب التنظيمي والفني لمموقع

يعتبر اسـ النطاؽ) أك عنكاف الكيب( بطاقة التعريؼ بالمكقع كالتي بدكرىا اسم النطاق:  -1
تميز المكقع االلكتركني في عالـ األعماؿ االفتراضية عمى شبكة االنترنت كينشط مكقع كاد 

 كنيس بشكؿ رئيسي مف خبلؿ مكقعو عمى الشبكة كالذم يحمؿ اسـ النطاؽ التالي: 
WWW.OUEDKNISS.COM  

http://www.ouedkniss.com/
http://www.ouedkniss.com/
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كيتميز ىذا الرابط بسيكلة لفظ ككتابتنا كبسيكلة تذكره إضافة إلى أنو مرتبط باسـ المؤسسة 
كطبيعة نشاطيا ككما قمنا سابقا فانو يحمؿ اسـ سكؽ شعبية مكازية في حسيف دام ببمدية 

لسكؽ لكف االختبلؼ الجكىرم ىنا القبة بالجزائر العاصمة كبذلؾ فانو يعكس طبيعة ىذه ا
ىك استخداـ االنترنت، كما أنو يسيؿ الكصكؿ إليو إما مف خبلؿ رابطو أك مف خبلؿ 

 محركات البحث أك مف خبلؿ إعبلناتو في مكاقع أخرل.
 شعار المؤسسة ىك نفسو اسميا كما ىك في الصكرة التالية:الشعار:  -2

OUED   
Kniss 
.com 

 الصفحة الرئيسية:  -3
تعد الصفحة الرئيسية أىـ صفحات المكقع االلكتركني فيذه الصفحة ىي كاجية المكقع 
كتعطي االنطباع األكؿ حكلو كحكؿ سياستو كمحتكياتو كمف خبلليا يتـ الدخكؿ إلى بقية 
صفحات المكقع األخرل. فالصفحة الرئيسية لمكقع كاد كنيس كبمجرد الدخكؿ إلييا يتضح 

خبلؿ محتكاىا البارز.كتحتكم الصفحة الرئيسية لممكقع عمى لؾ طبيعة ىذه الصفحة مف 
 1مايمي: 

في الجزء العمكم مف بداية صفحة المكقع نجد عند الشؽ العمكم مف الجية اليسرل خانة 
خاصة بالكاليات الجزائرية يتـ اختيار الكالية التي ينتمي إلييا الزائر لممكقع أك االطبلع عف 

بجانبيا مف الجية اليمنى نجد خانة الفئات التي تصنؼ ضمنيا إعبلنات كالية دكف غيرىا، ك 
مختمؼ السمع كالخدمات كالى جانبيا أيضا عمى الجية اليمنى نجد خانة البحث المتقدـ يتـ 
مف خبلؿ ىذه الخانة كتابة الشيء الذم يبحث عنو الزائر باختصار)كممات مفتاحية( كفي 

                                                 
1  www.oued knisse.com 
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صؿ مع المكقع مف خبلؿ إدخاؿ البريد الشؽ األيمف مف نفس الجية نجد خانة التكا
 االلكتركني كمعمكمات االتصاؿ كبجانبيا عمى الجية اليمنى نجد خانة كضع اإلعبلنات.

 يتعامؿ المكقع بالمغات التالية: العربية كالفرنسية كاالنجميزية.خيارات المغة:  -4
 الجانب الفني لمموقع:  -5

يس الخاص بالتسكيؽ عبر االنترنت مف طرؼ تـ التصميـ النيائي لممكقع الحالي لكاد كن
مختص في تصميـ المكاقع عمى االنترنت مما جعمو يتسـ بالجاذبية كالراحة كالتناسؽ في 

 ألكانو كعناصره مما ساعد عمى إببلغ رسالتو التسكيقية.
كيتميز ىذا المكقع ببساطتو كبسيكلة التصفح كالقراءة كالجاذبية كتكفر عنصر التشكيؽ بو 

ؿ تقديمو لصكر كمعمكمات تفصيمية عف المنتج كما أنو خالي مف األخطاء المختمفة مف خبل
كما أف ىذا المكقع يستغؿ إلى أقصى حد العناصر المرئية في عكض المنتجات كتركيج اسـ 
 الشركة كشعارىا، كما أنو يمكف لمعمبلء االتصاؿ المباشر بالمؤسسة مف خبلؿ رقـ الياتؼ.

 استخدام األلوان: -6
أكثر األلكاف استخداما في المكقع ىي األزرؽ كاألبيض كاألسعار بالمكف األحمر فاألزرؽ 
مريح لمعيف كاألصفر مثير لبلنتباه أما األحمر عمى أسعار المنتجات ليككف السعر بارز 

 ككاضح.
أما بالنسبة لخط الكتابة فتـ اختيار نمط كتابة كاضح كتـ تجنب الكتابة بالمائؿ التي تدؿ ىنا 
عمى الجدية كعدـ اإلكثار مف البند العريض، فنبلحظ مف خبلؿ المكقع تناسؽ بيف كؿ مف 

 النص كالصكر.
 المطمب الثالث: الخدمات التسويقية لمموقع

يقدـ مف خبلؿ المكقع االلكتركني لكاد كنيس عدة خدمات الكتركنية منيا ما يتـ بصفة كاممة 
المختمفة كمنيا ما يتـ بصفة جزئية عبر الشبكة عبر االنترنت كتحميؿ البرامج االلكتركنية 
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كلكنيا خدمات مجانية مف طرؼ المكقع كىي: اإلعبلف عبر المكقع، الشراء مف خبلؿ 
 المكقع، التجكؿ في المكقع.

 الترويج واإلشيار عبر الموقع: -1
التركيج لمكقع كاد كنيس في العديد مف المكاقع األخرل كخاصة مكاقع التكاصؿ  تـ لقد
جتماعي الفيس بكؾ إال أف شيرتو الكبيرة تعكد الحتبللو المرتبة األكلى مف خبلؿ العدد اال

الضخـ مف زكاره يكميا، كما أف ىذا المكقع متكاجد عمى محركات البحث كيمكف العثكر عميو 
كيتميز أيضا بسيكلة التصفح إما فيما يخص اإلعبلنات عبر ىذا المكقع فمقد  ،بسرعة كبيرة
كف عمى ىذا المكقع شركط صارمة لئلعبلف بو كذلؾ مف أجؿ حماية المستيمكيف كضع القائم

مف النصب كاالحتياؿ، مف خبلؿ إيداع المعمف لرقـ ىاتفو كضمانة لمعرفة ىكيتو كاإلعبلف 
عبر ىذا المكقع مجاني كمتكفر لمجميع كيشترط في اإلعبلنات المكضكعة في المكقع أف ال 

زائرية كأف ال تحتكم ىذه اإلعبلنات عمى تحريض لمعنؼ أك تككف تتعارض مع الثقافة الج
 16إيحاءات جنسية أك تكجيات سياسية كما يشترط عمى المعمف أف ال يككف سنو أقؿ مف 

سنة كاف كؿ إعبلف معرض كييدؼ لئلساءة لجية مف الجيات أك ييدؼ لمنصب كاالحتياؿ 
 يعرض صاحبو لمتابعة قضائية. 

الفئات سابقة الذكر كيمكف لممعمف كضع أكثر مف إعبلف أم كيتـ تصنيؼ اإلعبلف كفؽ 
عدد غير متناىي مف اإلعبلنات كيشترط أيضا كضع جؿ المعمكمات حكؿ المنتج المعمف 

 1 عنو.
كيتـ اإلعبلف أيضا مف خبلؿ األشرطة اإلعبلنية المتحركة كالثابتة عمى حد سكاء كيمكف 

إعبلنات عمى الصفحة في مكقع الفيس  أيضا استخداـ فيديك إعبلني. كيمكف أيضا كضع
بكؾ، كيسمح اإلعبلف مف خبلؿ ىذا المكقع بالتعرؼ عمى المنتجات بصكرة دقيقة دكف أف 

                                                 
 .3-2، ص06/04/2013، عزيز.ؿ، التجارة مف خبلؿ شاشات الكمبيكتر، الصادرة يكـ 2804جريدة الجزائر نيكز: العدد  1
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يككف ىناؾ محددات زمنية عمى كقت اإلعبلف أك تكقيت عرضو، كقد ساىمت تكنكلكجيا 
 األبعاد الثبلثية في عرض المنتجات بصكرة أكضح.

خبلؿ الدراسات التي يقكـ بيا انطبلقا مف اإلعبلنات كصكال كما أف مكقع كاد كنيس كمف 
إلى معرفة احتياجات العمبلء يساعد المعمنيف في تحديد أنكاع المنتجات المطمكبة بكثافة، 
مكانية الرجكع لممعمف مف  كما يتيح المكقع لمزبكف فرصة الحصكؿ عمى معمكمات تفصيمية كا 

المكقع، كما أف مكقع كاد كنيس يستعمؿ األشرطة خبلؿ معمكماتو االتصالية المنشكرة عمى 
اإلعبلنية لزيادة معدؿ استذكار المنتكج مف قبؿ الزبائف كتعزيز المنتج كعبلمتو التجارية في 

كيستخدـ مكقع كاد كنيس نمط التكجو اإلجرائي نحك المستيمؾ كالذم يعبر  أذىاف العمبلء،
يعات بؿ تكصؿ تحقيؽ عممية الشراء كالبيع عف اإلعبلنات التي ال تكتفي بعممية تركيج المب

كما أف القائميف عمى المكقع يدرككف  أم إمكانية شراء المنتج عبر االنترنت إما جزيا أك كميا،
جيدا المكاف الذم ينبغي لئلعبلف التكاجد بو انطبلقا مف التصنيفات السابقة الذكر، كما 

 يتميز اإلعبلف في المكقع بتصميمو الرائع كالبارز.
 الشراء من خالل الموقع: -2

بعد دخكؿ المستخدـ لممكقع مف خبلؿ رابطو عمى االنترنت تقابمو الصفحة الرئيسية لممكقع 
بكؿ ما تحممو مف إرشادات كمعمكمات حكؿ طريقة االستخداـ كشركطو فيتمعف المستخدـ في 

بكاصفات  كؿ ما يقدمو ىذا األخير كبعد ذلؾ يجد أف اإلعبلنات مصنفة في فئات تشترؾ
معينة فيتكجو إلى الفئة التي تيمو كالتي تجذم انتباىو لينقر عمى ىذه الفئة ليجد فئات أخرل 
فرعية تنطكم ضمف تمؾ الفئة الرئيسية ليشاىد أكبر قدر مف المعمكمات كالصكر، فكؿ 
إعبلف في المكقع يحمؿ خانة خاصة بتفاصيؿ أكثر حكؿ اإلعبلف كيحمؿ أيضا معمكمات 

المعمف كرقـ الياتؼ كالبريد االلكتركني كيمكف أف يترؾ لو رسالة مف خبلؿ المكقع لبلتصاؿ ب
إضافة إلى إمكانية إبداء كجيات النظر الخاصة حكؿ اإلعبلنات المنشكرة. فإذا أراد الزائر 
لممكقع الشراء عبره فانو يتصؿ بالمعمف كيتفاىـ معو عف طريقة ككيفية التسميـ في حالة ما 
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تج ال يمكف تسميمو إال عمى أرض الكاقع أما إذا كاف المنتج غير مادم كبرامج إذا كاف المن
 الحاسكب مثبل فانو يتـ تحميمو مف خبلؿ المكقع بعد دفع المستحقات بطبيعة الحاؿ.

 التوزيع من خالل الموقع: -3
ذلؾ بعد اطبلع الزبكف عمى المنتج كاالقتناع بو عبر شبكة االنترنت تككف الخطكة التي تتبع 

مباشرة ىي تكزيع المنتج )تحقيؽ عممية التسميـ بعد فحص الزبكف لممنتج( كيتبع مكقع كاد 
 كنيس نمط التكزيع المختمط كىك كالتالي:

تكزيع السمع كالخدمات عبر المكقع: تتـ عممية تركيج كبيع السمع مبدئيا عمى االنترنت لكف 
كاقع أم مف خبلؿ تفاىـ بيف طرفي تقرير كتأكيد عممية البيع كالتسميـ يتـ عمى أرض ال

العممية التسكيقية بااللتقاء في مكاف معيف لمعاينة السمعة كالتحقؽ مف مكاصفاتيا كبعد ذلؾ 
ما كانت المكاصفات  إذااتخاذ القرار النيائي بالشراء كالتسميـ أك التراجع عف الشراء في حالة 

 مؾ كضماف حقكقو.غير مطابقة لما تـ ذكره كالمكقع يتكفؿ بحماية المستي
كما أف مدة التجييز كالتسميـ تتـ بصكرة سريعة كذلؾ ألف التفاىـ يككف بيف طرفيف اثنيف 
يتصبلف ببعضيما ليحددا الكقت المناسب لمتسميـ ألف السمعة متكفرة كما عمى المشترم سكل 

 تفحصيا كاقتنائيا.
 التسعيرة عبر الموقع: -4

تخضع لقكانيف معينة بؿ إف كؿ معمف حر في كضع  إف التسعيرة عبر مكقع )كاد كنيس( ال
السعر الذم يبلئمو انطبلقا مف مكاصفات المنتج كطبيعتو، لكف اإلستراتيجية التي يتبعيا ىذا 
المكقع في التسعيرة ىي المنافسة بيف المعمنيف كالتي تفرض عمييـ التمسؾ بأسعار تنافسية 

 1 لجذب أكبر قدر مف الزبائف.
 امة عبر موقع )واد كنيس(العالقات الع -5

                                                 
 جريدة الجزائر نيكز، المرجع السابؽ. 1
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إف اليدؼ األساسي لمعبلقات العامة ىك الحصكؿ عمى ثقة العمبلء كالزبائف كيناء كتدعيـ 
يجاد جك مف التفاىـ المتبادؿ كالكد بيف المؤسسة  عبلقات طبية كخمؽ سمعة ايجابية،كا 

)كاد  كجميكرىا لبناء صكرة ذىنية تدعـ المؤسسة لدل جماىيرىا المختمفة، كيعتبر مكقع
عجابا  كنيس( أداة مف أدكات عبلقات التسكيؽ العامة. كلقد كسب ىذا المكقع شعبية كبيرة كا 
كثيرا مف طرؼ الزائريف كالمتعامميف مع المكقع كذلؾ مف خبلؿ إستراتيجيتو التي يتبعيا في 
 تقديـ خدماتو المختمفة كالتي تعتمد بصفة أساسية عمى حماية المستيمؾ كالمشترم مف خبلؿ

لمكقع كذلؾ بمعرفة ىكية المسكقيف كتحميميـ كافة المسؤكلية في حالة ما نجـ ضرر مف ا
إعبلناتيـ ككضعيا لشركط إعبلنية صارمة تجنب مف خبلليا دخكؿ سمع كخدمات مشبكىة 
كغامضة كغربمتيا لمختمؼ العركض كالطمبات كتصنيفيا في فئات كما يحكم المكقع عمى 

بالمكقع كمعمكمات االتصاؿ بالمسئكليف عميو كرقـ الياتؼ معمكمات خاصة بو أم التعريؼ 
 كالبريد االلكتركني كرقـ الفاكس.

كما أننا نجد في أخر الصفحة مف جية اليميف اإلطار القانكني لممكقع كالذم يضمف طريقة 
عممو كالذم مف خبللو يشعر الزائر بأف المكقع يحافظ عمى مصالحو، كىذا ما يعزز كيدعـ 

ف كؿ مف العامميف بالمكقع كجميكرىـ كمف خبلؿ ىذه الصفحة يتعرؼ الزائركف العبلقة بي
 عمى سياسة المكقع كطريقة عممو كاألىداؼ التي يريد أف يصيبيا.

كما أف المكقع لديو حساب عمى مكقع التكاصؿ االجتماعي الفيس بكؾ كاعتباره كمنتدل 
كالخدمات كىذا ما يخمؽ جك مف لمعمبلء كالزائريف لمتشاكر كالتناقش حكؿ مختمؼ السمع 

التبادؿ لممعمكمات كالتالؼ بيف معجب المكقع كخمؽ عبلقات بينيـ كتكسيع الشبكة التسكيقية 
 لتشمؿ أكبر مجمكعة ممكنة. 
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 خالصة الفصل:
بظيكر االنترنت كالتطكرات التكنكلكجية الحديثة أصبح لممكاقع االلكتركنية أىمية كبيرة لكؿ 

" ال الميتميف بمكاقع م يتضمف ذالتجارة االفتراضية، كعمى رأسيا مكقع "كاد كنيس.كـك
االشيارات الخاصة بالبيع كالشراء باإلضافة إلى المعمكمات الشخصية لممعمنيف كأرقاـ 

 لؾ بيدؼ تسييؿ االتصاؿ بيـ كالتكاصؿ معيـ مباشرة.ذالياتؼ كعناكيف البريد االلكتركنية ك 
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 التعريف بموقع واد كنيس:
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تركيجية عديدة، كما أنيا تكفر مزايا  ذالتسكيقية مناف سساتاالنترنت لممسكقيف كلممؤ  تكفر
ه األخيرة كمكقع "كاد كنيس" ىك ذفريدة مف خبلؿ الكـ اليائؿ مف المعمكمات التي تحمميا ى

م بدأ إنشاءه كفكرة بسيطة ذا المجاؿ بالجزائر، كالذتفكقة في ىه المكاقع التسكيقية المذأحد ى
مف قبؿ خمسة أشخاص مف أجؿ تمكيف المكاطنيف مف شراء أشياء قد يحتاجكف إلييا كآخريف 
مف أجؿ ابتياع أشياء قد يرغبكف في التخمص منيا، كقد تزايد عدد الزكار لممكقع إلى حدكد 

د كنيس" يصبح كاحدا مف أىـ خمسة مكاقع ألؼ زائر يكميا مما جعؿ مكقع "كا 250
الكتركنية في ببلدنا، حيث يحتؿ المرتبة األكلى في المكاقع األكثر شعبية في الجزائر حسب 

 مكقع "أليكسا" األمريكي المختص في تصنيؼ المكاقع.
 تفريغ الجداول وتحميل المعطيات وتحديد النتائج: 

حكر إلى بعض الخصائص المميزة لمجتمع ا المذسنتطرؽ في ى محور البيانات الشخصية:
الدراسة كالمتمثمة في المتغيرات التالي: الجنس، السف، المستكل التعميمي، الدخؿ، كىي 

 متغيرات ستفيدنا في نتائج الدراسة.
: يبين توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس.(1)الجدول رقم   

 الجنس التكرار النسبة
ككرذ 32 45.71  
ثإنا 38 54.29  
 المجمكع 70 100
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أما  ٪54.29لؾ بنسبة ذمفردة ك  38يتبيف مف خبلؿ قراءتنا لمجدكؿ أف عدد اإلناث بمغ 
 .٪45.71لؾ بنسبة ذمفردة ك  32ككر فقد بمغ عددىـ ذال

ا الجدكؿ أف نسبة عدد اإلناث كانت أعمى نسبة مف عدد الذككر ألف ذكنستنتج مف خبلؿ ى
  تكزيع االستبياف كجد إقباؿ كبير مف قبؿ إناث مقارنة بالذككر. 

يبين توزيع أفراد العينة حسب السن. (2)الجدول رقم   
 السف التكرار النسبة
54.28 38 18-23  
34.29 24 24-29  
فما فكؽ 29مف  08 11.43  
 المجمكع 70 100
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 23-18أف عدد أفراد العينة التي تتراكح أعمارىـ ما بيف  (2)رقـ نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ 
، في حيف بمغ عدد أفراد العينة التي تتراكح أعمارىـ ما ٪54.28مفردة أم بنسبة  38قد بمغ 

يف ذمفردات بالنسبة لؤلفراد ال 08، كأخيرا ٪34.29مفردة أم بنسبة  24ب 29-24بيف
 . ٪11.43فما فكؽ أم بنسبة  29يتراكح سنيـ مف 

يف تتراكح ذه النتائج بأف النسبة األكبر كانت عند المبحكثيف الذكنستنتج مف خبلؿ عرض ى
كيعكد ذلؾ إلى أف بعض األفراد يمتحقكف بسكؽ العمؿ أك الحياة  23-18أعمارىـ بيف 
 السف. يفسر نقص الفئات المتقدمة في الشخصية ما
مستوى التعميمي.يبين توزيع أفراد العينة حسب ال (3)الجدول رقم   

 المستكل التعميمي التكرار النسبة
 ليسانس 31 44.28
 ماستر 29 41.43
 دكتكراه 10 14.29
 المجمكع 70 100
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يف ذنجد أف أفراد العينة ال (3)مف خبلؿ عرض النتائج المتحصؿ عمييا في الجدكؿ رقـ 
مفردة أم ما يعادؿ  31يـ أكبر نسبة حيث بمغ عددىـ يدرسكف في مستكل الميسانس كانت ل

ثـ جاءت في المرتبة  ٪41.43مفردة أم بنسبة  29ثـ يمييا مستكل الماستر ب 44.28٪
كيعكد ذلؾ إلى أف طمبة  ٪14.29مفردات أم ما يعادؿ  10األخيرة مستكل الدكتكراه ب

 لماستر كالدكتكراه.الميسانس يستخدمكف مكقع كاد كنيس بشكؿ كبير مقارنة بمستكل ا
يبين توزيع أفراد العينة حسب الدخل. (4)الجدول رقم  

 الدخؿ التكرار النسبة
 جيد 11 15.71
 متكسط 30 42.85
 ضعيؼ 29 41.44
 المجمكع 70 100
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د بمغ أعمى يف مستكاىـ المعيشي متكسط قذنبلحظ أف المبحكثيف ال (4)مف خبلؿ الجدكؿ رقـ
يف ذمفردة ثـ تمييا في المرتبة الثانية األفراد ال 30أم  ٪42.85نسبة كالتي قدرت ب

يف مستكاىـ ذكأخيرا األفراد ال ٪41.44مفردة أم ما نسبتو  29مستكاىـ المعيشي ضعيؼ ب
 .٪11.65مفردة أم بنسبة  11المعيشي جيد ب 

ر كانت عند المبحكثيف الذيف مستكاىـ كنستنتج مف خبلؿ عرض ىذه النتائج بأف النسبة األكب
المعيشي متكسط كيعكد ذلؾ إلى أف طبيعة المجتمع تختمؼ باختبلؼ المستكيات المعيشية  
فمكؿ طالب ميزانية خاصة يعيش بيا كىذا ما يفسر أف طبقة المتكسطة أعمى نسبة مقارنة 

 بالمستكل المعيشي الضعيؼ كالجيد.   
 
 
 
 

 فزادانؼُُححسةانذخمتىسَغأ
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وأنماط استخدام موقع واد كنيس المحور األول: يشمل عادات  
: ىل أنت من متتبعي موقع "واد كنيس" ؟(5)الجدول رقم   

ككرذ إناث المجمكع الكمي   الجنس  
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

 دائما 11 15.71 2 2.85 13 18.57
 أحيانا 14 20 23 32.85 37 52.86
 نادرا 8 11.42 12 17.14 20 28.57
 المجمكع 33 47.15 37 52.85 70 100

 

 
 
 
 

م يبلحظ ذلؾ بداللة الجنس كالذيبيف الجدكؿ إذا كاف الجميكر مف متتبعي مكقع"كاد كنيس" ك 
ككر في متابعتيـ لممكقع، كتبيف اإلحصائيات ذمف خبللو فرقا كاختبلفا بيف اإلناث كال

منيا  ٪52.86ا بنسبة ذيتابعكف المكقع في بعض األحياف كىالمسجمة أف معظـ الجميكر 

 ســغوادكُُــٍيىلــؼـيتتث
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يف يتابعكف المكقع نادرا قد بمغ عددىـ ذلئلناث، بينما نجد األفراد ال ٪32.85ككر كذلم 20٪
لئلناث، في حيف نجد  ٪17.14ككر كذلم ٪11.42منيا   ٪28.57مفردة أم بنسبة  20

 ٪15.71منيا  ٪18.57ما يعادؿ  مفردة كىك 13المتتبعيف بصفة دائمة قد بمغ عددىـ 
 لئلناث. ٪2.85ككر كذلم

كنستنتج مف خبلؿ عرض نتائج الجدكؿ بأف النسبة األكبر مف الجميكر المبحكث أحيانا ما 
العينة ليسكا مدمنيف عمى لؾ ربما يعكد إلى أف معظـ أفراد ذيتابعكف مكقع "كاد كنيس" ك 

يـ ال يتابعكنو بسبب اىتماماتيـ كانشغاالتيـ متابعة المكقع إال إذا دعت الحاجة لذلؾ، أك أن
 في الدراسة.
: كيف تعرفت عمى الموقع ؟(6)الجدول رقم   

ككرذ إناث المجمكع الكمي  الجنس 
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 عف طريؽ العائمة 3 4.28 8 11.42 11 15.7
 عف طريؽ األصدقاء 11 15.71 13 18.57 24 34.28
 مواقع التواصل االجتماعي 14 20 16 22.85 30 42.85

 بالصدفة 3 4.28 2 2.85 5 7.17
 المجمكع 31 44.30 39 55.70 70 100
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نجد بأف أغمبة المتعامميف مع المكقع تعرفكا عميو عف طريؽ مكاقع  (6)مف خبلؿ الجدكؿ
يف ذثـ يمييا األفراد ال ٪42.85مفردة أم ما يعادؿ  30ـ التكاصؿ االجتماعي كقد بمغ عددى

 ٪34.28مفردة أم بنسبة  24تعرفكا عمى المكقع عف طريؽ األصدقاء كقد قدر عددىـ ب
مفردة كىك ما يعادؿ  11يف عرفكا المكقع عف طريؽ العائمة فعددىـ ذأما أفراد العينة ال

 .٪7.17مفردات أم بنسبة  5كعدده يف تعرفكا عميو بالصدفة ذكأخيرا األفراد ال 15.7٪

كنستنتج مف خبلؿ نتائج الجدكؿ أف أغمبية أفراد عينة البحث تعرفكا عمى المكقع كاد كنيس 
كيعكد ذلؾ النخراط الطمبة الجامعييف بشكؿ كبير في  عف طريؽ مكاقع التكاصؿ االجتماعي

 مكاقع التكاصؿ االجتماعي كىذا ما سمح بالتعرؼ عميو كالتفاعؿ معو.

 

 

ىتُاٍََىضحكُفُحتؼزفاألفزادػهًانفاَسثىنرس
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: ىل تتابع االشيارات عمى موقع "واد كنيس" ؟(7)الجدول رقم   
ككرذ إناث المجمكع الكمي  الجنس 
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

 دائما 09 12.85 01 1.42 10 14.27
 أحيانا 20 28.57 32 45.71 52 74.28
 أبدا 03 4.28 05 7.14 08 11.45
 المجمكع 32 45.7 38 54.30 70 100

 

 
 

م يبيف إذا كاف الجميكر يتابع االشيارات عمى المكقع، بأف ذنبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ ال
ككر كاإلناث مف حيث نسب متابعة االشيارات عمى المكقع،  ذىناؾ اختبلفا كبيرا بيف ال

ألحياف كاف ليـ الحصة األكبر كتبيف اإلحصائيات أف أغمبية المتابعيف لئلشيار في بعض ا
 ٪45.71ككر كذلم ٪28.57منيا  ٪74.28مفردة أم بنسبة  52بحيث بمغ عددىـ 

مفردات كىك ما يعادؿ  10لئلناث، أما المتابعيف لئلشيار بصفة دائمة قدر عددىـ ب
 لئلناث. ٪7.14ككر كذلم ٪4.28منيا  ٪11.45كتمييا أبدا بنسبة  14.27٪
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عرض ىذه النتائج بأف نسبة المتابعة لبلشيارات تختمؼ باختبلؼ كعميو نستنتج مف خبلؿ 
 حاجات كرغبات الطمبة كىناؾ نقص بالنسبة لمتابعيف لئلشيار بصفة دائمة.

متى تستخدم موقع "واد كنيس" ؟ ذ: من(8)الجدول رقم   
ككرذ إناث المجمكع الكمي  الجنس 

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 أقؿ مف سنة 10 14.28 19 27.14 29 41.42
سنكات 3مف سنة الى 17 24.28 13 18.57 30 42.85  
سنكات 4أكثر مف  6 8.57 05 7.14 11 15.73  
 المجمكع 33 47.15 37 52.85 70 100

 

 
 

عينة في أقؿ مف مف خبلؿ قراءتنا لمجدكؿ اتضح لنا أف مدة استخداـ المكقع مف قبؿ أفراد ال
سنكات  4كأكثر مف  ٪42.85سنكات بنسبة  3، كمف سنة إلى ٪41.42سنة كانت بنسبة 

، محميا كعربياا راجع إلى أىمية المكقع كبركزه في المراتب األكلى ذ. كى٪15.73ب
كما أنو يشيد إقباال كبيرا  (سمع كخدمات)باإلضافة إلى جكدة الخدمات كالعركض التي يقدميا

 مسكقيف.مف طرؼ ال
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: ما ىو المكان المفضل لديك لتصفح موقع "واد كنيس" ؟(9)الجدول رقم   
ككرذ إناث المجمكع الكمي  الجنس 

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 المنزؿ 16 22.85 25 35.71 41 58.56
 مقيى االنترنت 07 10 01 1.42 08 11.42
 الجامعة 04 5.71 07 10 11 15.71
 أماكف أخرل 05 7.14 05 7.14 10 14.31
 المجمكع 32 45.7 38 54.3 70 100

 

 
 
 
 

ككر ذأف أماكف تصفح مكقع "كاد كنيس" تختمؼ ما بيف ال (9)يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ
 مف ٪58.56كاإلناث بنسب متفاكتة، حيث يمثؿ تصفح المكقع في المنزؿ أعمى نسبة كىي 

 ٪10مف بينيا  ٪15.71ككر، ثـ الجامعة بنسبة ذ ٪22.85إناث مقابؿ  ٪35.71بينيا 

 األياكٍانًفضهحنتصفحيىلغوادكُُس
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 ٪10إناث ك ٪1.42مف بينيا  ٪11.42ككر، تمييا مقيى االنترنت بذ ٪5.71إناث ك
 ككر.  ذ ٪7.14إناث ك ٪7.14مف بينيا  ٪14.31ككر، ثـ يمييا أماكف أخرل بنسبة ذ

ئة اإلناث أكثر استخداما لمكقع "كاد كنيس" في نستنتج مف النتائج المكضحة أعبله أف ف
لؾ راجع إلى طبيعة المجتمع الجزائرم مجتمع محافظ، فمعظـ العائبلت ال تسمح ذالمنزؿ ك 

لؾ ميكؿ المستخدميف الستخداـ المكقع لكجكد ذلئلناث بالتكجو إلى مقاىي االنترنت، كك
ستخداـ المكقع مف الجامعة نظرا االنترنت في المنزؿ خاصة ما يتعمؽ باإلناث، كتعكد قمة ا

 إلى العديد مف األقساـ في الجامعة ال تكفر خدمة "الك يفي" التي تمكف الطمبة مف االتصاؿ. 
: عادة عندما تكون تستخدم موقع "واد كنيس" كيف تكون وضعيتك ؟(12)الجدول رقم   

ككرذ إناث المجمكع الكمي  الجنس 
ةالنسب التكرار النسبة التكرار النسبة  التكرار 
 بمفردؾ 20 28.57 23 32.85 43 61.42
 مع أصدقائؾ 09 12.85 06 8.57 15 21.42
 مع أفراد عائمتؾ 05 7.14 07 10 12 17.16
 المجمكع 34 48.56 36 51.44 70 100
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ككر ذف الا الجدكؿ يكضح طريقة استخداـ المبحكثيف لمكقع "كاد كنيس" حيث نجد أذى

كاإلناث يفضمكف االستخداـ الفردم لممكقع حيث أف معظميـ يستخدمكف المكقع لكحدىـ كقد 
 ٪32.85ككر ك ذبالنسبة لم ٪28.57منيا  ٪61.42مفردة أم ما يعادؿ  43بمغ عددىـ 

يف يستخدمكف المكقع مع األصدقاء قدر عددىـ ذلؾ األفراد الذبالنسبة لئلناث، كنبلحظ ك
لئلناث، أما مع أفراد  ٪8.57ككر كذلم ٪12.85منيا  ٪21.42بنسبة مفردة أم  15ب

 بالنسبة لئلناث. ٪10ككر كذبالنسبة لم ٪7.14العالة فبنسبة 
كنستنتج مف خبلؿ نتائج الجدكؿ أف أغمبية أفراد عينة بحثنا يفضمكف استخداـ مكقع "كاد 

جياز الكمبيكتر كالياتؼ لؾ إلى طبيعة االستخداـ الفردم لذكنيس" بمفردىـ، كيمكف تفسير 
 الجكاؿ، حيث يتطمب مستخدما كاحدا.

: ما مدى تأثير اإلشيار االلكتروني لموقع "واد كنيس" عمى سموك (11)الجدول رقم 
 المستيمك ؟

ككرذ إناث المجمكع الكمي  الجنس 
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
اتوتحقيؽ رغب 17 24.28 15 21.42 32 45.71  
جمب أكبر قدر مف  12 17.14 22 31.42 34 48.58

 المستيمكيف
اإلشيار في مكقع كاد  03 4.28 01 1.42 04 5.71

كنيس ال يؤثر عمى 
 المستيمؾ

 المجمكع 32 45.72 38 54.28 70 100
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عمى السمكؾ م يبيف تأثير اشيارات المكقع ذال (11)نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ رقـ
ككر ذبالنسبة لم ٪17.14االستيبلكي تصدر جمب أكبر قدر مف المستيمكيف بنسبة 

 ٪24.28منيا  ٪45.71لئلناث، كفي المرتبة الثانية تحقيؽ الرغبات بنسبة ٪31.42ك
 ٪4.28بالنسبة لئلناث، في حيف ال يؤثر اإلشيار عمى المستيمؾ بنسبة  ٪21.42ككر كذلم
 لئلناث. ٪1.42ككر كذلم

ه النتائج نستنتج أف نسبة كبيرة مف أفراد العينة يركف بأف تأثير اإلشيار ذكمف خبلؿ ى
ا راجع الى أىمية ذااللكتركني لممكقع يككف بجمب أكبر قدر ممكف مف المستيمكيف، كى

المكقع بالنسبة لممستيمؾ بتحقيؽ رغباتو كما يقدمو مف خدمات كعركض كسمع في مختمؼ 
 المياديف كالمجاالت.
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 تأثيرات أخرى لالشيار عمى سموك المستيمك: (12)الجدول رقم 
 النسبة التكرار تأثيرات أخرل
 1.42 01 تكفير الكقت كالتكاليؼ

 1.42 01 التأثير ايجابيا
 1.42 01 التعريؼ بالمنتجات الجديدة
 1.42 01 إعطاء خيارات شرائية كثيرة
 94.28 66 عدـ اإلجابة عمى السؤاؿ

 100 70 المجمكع
 

 
 
 

يكضح الجدكؿ الخاص بالسؤاؿ المفتكح أف النسبة األكبر جاءت عند أفراد العينة التي لـ 
ثـ تمييا التأثيرات  ٪94.28مفردة أم بنسبة  66تجب عمى السؤاؿ المفتكح كالتي قدرت ب

 .٪1.42األخرل كالتي جاءت بنفس  المفردة أم بنسبة 
 ؿ عرض النتائج يتبيف بأف أغمبية أفراد العينة لـ يجيبكا عمى السؤاؿ المفتكح.كمف خبل 
 



تطثُمٍاإلطاران  

 

111 

 

ب اىتمامك أكثر ؟ذ: ما ىي طبيعة االشيارات التي تج(13)الجدول رقم   
ككرذ إناث المجمكع الكمي  الجنس 

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 اشيارات مكتكبة 07 10 08 11.42 15 21.42
 اشيارات مسمكعة 04 5.71 04 5.71 08 11.44
 اشيارات سمعية بصرية 21 30 26 37.14 47 67.14

 المجمكع 32 45.71 38 54.29 70 100
 

ب اىتمامات ذم بيف طبيعة االشيارات التي تجذا الجدكؿ الذنستطيع القكؿ مف خبلؿ ى
بصرية كالتي ليا أكبر إقباؿ المستيمؾ أف أغمب المبحكثيف يميمكف إلى االشيارات السمعية ال

لئلناث، في حيف  ٪37.14ككر كذلم ٪30مف بينيا  ٪67.14مف طرؼ المستيمؾ بنسبة 
ككر مقابؿ ذلم ٪10مف بينيا  ٪21.42تحتؿ االشيارات المكتكبة المرتبة الثانية بنسبة 

. كمف خبلؿ ٪11.44لئلناث، أما االشيارات المسمكعة فبنسبة متساكية قدرت ب 11.42٪
لؾ يعكد ذض نتائج الجدكؿ نجد أف االشيارات السمعية البصرية قد جاءت بنسبة أكبر ك عر 

ربما إلى حب الطمبة التعرؼ أكثر عمى كؿ ما مف شأنو االستفادة منو حكؿ المنتج أك 
الخدمة المعركضة، كما أف لمصكرة دكر ميـ في طريقة تقديـ الرسالة االشيارية، فاشيارات 

لمستيمؾ أكثر مف النص كالمسمكع كخاصة في ظؿ التطكر ب اذالصكرة كالصكت تج
التكنكلكجي كمدل تطكر طريقة عرض كتقديـ اإلشيار بتقنيات عالية كمتطكرة، فاالنترنت 

ه األشكاؿ مف ذساىمت في تنكع أشكاؿ االشيارات باستخداـ التقنيات الحديثة لتميز ى
ا متقاطعة مع إضفاء ذة ككاإلشيار السمعي البصرم كما يعرؼ بتصميـ رسكمات متداخم

ب ذعمييا نكع مف الحركة كانسجامو كحركة العيف، كتميزه بالعناصر التي شأنيا أف تج
 المستيمؾ الصكت كالصكرة كلكؿ شكؿ ميزتو المختمفة.
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 المحور الثاني: طريقة تفاعل المستخدمين مع االشيارات المقدمة عمى مستوى الموقع
ب انتباىك في موقع "واد كنيس" ؟ذي يجذلمنتج ال: ما ىو إشيار ا(14)الجدول رقم   

ككرذ إناث المجمكع الكمي  الجنس 
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 اليكاتؼ النقالة 05 7.14 05 7.14 10 14.28
 السيارات 10 14.28 05 7.14 15 21.45
 عقارات 07 10 04 5.71 11 15.71
كتركنياتال 04 5.71 03 4.28 07 10  

 المكضة كالجماؿ 01 1.42 17 24.28 18 25.71
 السفر 05 7.14 04 5.71 09 12.85
 المجمكع 32 45.72 38 54.28 70 100

 

 
 

م ذم يبف تكزيع المبحكثيف حسب إشيار المنتج الذكال (14)مف خبلؿ قراءتنا لمجدكؿ رقـ
ب الطمبة كقد ذكضة كالجماؿ كاف ليا الحصة األكبر في جبيـ، نبلحظ أف اشيارات المذيج

مفردة أم  15ثـ تمييا اشيارات السيارات ب ٪25.71مفردة أم ما يعادؿ نسبة  18قدرت ب
ثـ تأتي اليكاتؼ النقالة ب  ٪15.71مفردة أم بنسبة  11ثـ العقارات ب  ٪21.45بنسبة 
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مفردات أم ما يعادؿ  09كبعدىا اشيارات السفر ب ٪14.28مفردات أم بنسبة  10
 . ٪10مفردات أم بنسبة  07كأخيرا الكتركنيات ب 12.85٪

ا ما يفسر لنا طبيعة إشيار المنتج المفضؿ مف طرؼ المبحكثيف ترجع إلى اختبلؼ ذى
كاؽ كالميكؿ دكف أف ننسى طريقة تقديـ اإلشيار التي ليا تأثير كبير في استمالة ذكتبايف األ

ا ما ذنكع معيف مف االشيارات أك الخدمات دكف غيرىا كى المستيمؾ كجعمو يقبؿ عمى
الحظناه مف خبلؿ النسب في الجدكؿ أعبله إذ كاف لئلناث النسبة األكبر في متابعة 

ب انتباىيـ فكانت ذككر فأىـ اشيارات المنتج التي تجذاشيارات المكضة كالجماؿ، أما ال
 .٪14.28السيارات بنسبة 
ما يرد عن خصائص السمعة أو الخدمة المعمن عنيا في : ىل تصدق (15)الجدول رقم 

 اشيارات موقع واد كنيس ؟
ككرذ إناث المجمكع الكمي  الجنس 

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 دائما 05 7.14 04 5.71 09 12.85
 أحيانا 22 31.42 29 41.28 51 72.85
 نادرا 05 7.14 05 7.14 10 14.3
 ال أصدقيا 00 00 00 00 00 00
 المجمكع 32 45.7 38 54.3 70 100
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يف يصدقكف ما يرد عف ذنجد أف أفراد العينة ال (15)مف خبلؿ عرض نتائج الجدكؿ رقـ

مفردات  09خصائص السمعة أك الخدمة المعمف عنيا في المكقع بصفة دائمة قدر عددىـ ب
يف أحيانا ما ذلئلناث، أما أفراد العينة ال ٪5.71ككر كذلم ٪7.14كىك ما يعادؿ نسبة 

يف ذأما ال ٪72.85مفردة أم بنسبة  51يصدقكف خصائص االشيارات فقد قدر عددىـ ب
. كأخيرا أفراد ٪14.3مفردات أم بنسبة  10ه االشيارات فقد بمغ عددىـ ذنادرا ما يصدقكف ى

 .٪00مفردة أم  00عينة ال أصدقيا فبمغ عددىـ 
ه األرقاـ يمكف القكؿ بأف غالبية الطمبة أك جميكر المبحكثيف أحيانا ما ذمف خبلؿ عرض ى

لؾ راجع ربما إلى ذيككف لدييـ تصديؽ عف اشيارات السمع أك الخدمة التي ترد في المكقع ك 
م ذاختبلؼ التفكير كالنظرة التي يككنيا كؿ فرد مف أفراد العينة عف المنتج أك اإلشيار ال

ه العكامؿ ذلؾ مف خبلؿ طبيعة عرض اإلشيار ككيفية تصميمو.كبالتالي كؿ ىذلو ك  يتعرض
 تؤدم إلى تنكع العكامؿ المؤدية إلى تصديؽ األفراد لخصائص كاردة عف السمعة أك الخدمة.
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: ىل تكرار عرض اإلشيار االلكتروني يزيدك رغبة في اإلقبال عمى شراء (16)الجدول رقم 
 السمع ؟

ميالمجمكع الك ككرذ إناث   الجنس 
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 دائما 02 2.85 04 5.71 06 8.57
 أحيانا 25 35.71 26 37.14 51 72.85
 نادرا 05 7.14 08 11.42 13 18.58
 المجمكع 32 45.73 38 54.27 70 100

 

 
 

يف يركف بأف تكرار عرض ذنجد أف أفراد العينة ال (16)ـمف خبلؿ قراءتنا لمجدكؿ رق
مفردات  06اإلشيار االلكتركني يزيدىـ رغبة في اإلقباؿ عميو بصفة دائمة قدر عددىـ ب

ا ذيف يركف بأف تكرار عرض ىذلئلناث، أما األفراد ال ٪5.71ككر كذلم ٪2.85أم بنسبة 
مفردة أم ما يعادؿ  51د بمغ عددىـ اإلشيار أحيانا ما يزيدىـ رغبة في اإلقباؿ عميو فق

يف نادرا ما يساىـ تكرار ذلئلناث، في حيف نجد أف األفراد ال ٪37.14ككر كذلم 35.71٪
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مفردة أم ما يعادؿ  13اإلشيار في خمؽ الرغبة لدييـ لئلقباؿ عميو كقد قدر عددىـ 
 لئلناث.  ٪11.42ككر كذلم 7.14٪

ظـ أفراد الجميكر المبحكث أحيانا ما يساىـ نستنتج مف خبلؿ عرض نتائج الجدكؿ بأف مع
لؾ ذتكرار عرض  اشيارات المكقع لدييـ الرغبة في اإلقباؿ عميو كاقتنائو أم التأثير عمييـ ك 

راجع لربما إلى أف التكرار خاصة في عرض االشيارات يكلد لدل الطمبة الرغبة في اإلقباؿ 
عبلف أىـ العكامؿ التي تساعد عمى تكرار اإلالشراء كاقتناء السمع ،إضافة إلى أف عمى 

صكرة عف طريؽ خمؽ  حفظو كتذكره، كبالتالي تساعد عمى نجاح عممية االتصاؿ اإلعبلني
 .عمى المدل البعيدعمى المستكل اإلدراكي  لممنتجذىنية 

: ىل تعتبر أن مدة عرض اإلشيار المصور في الموقع كافية إلقناعك (17)الجدول رقم 
 بجودة المنتج ؟

جمكع الكميالم ككرذ إناث   الجنس 
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 نعـ 09 12.85 07 10 16 22.85
 ال 09 12.85 08 11.42 17 24.3
 إلى حد ما 14 20 23 32.85 37 52.85
 المجمكع 32 45.73 38 54.27 70 100

 



تطثُمٍاإلطاران  

 

117 

 

 
 

يف يركف أف مدة عرض اإلشيار المصكر ذف أغمب أفراد العينة النبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أ
مفردة أم ما  37في المكقع تككف كافية إلى حد ما لبلقتناع بجكدة المنتج، كقد قدر عددىـ 

يف يركف أف ذلئلناث، في حيف نجد أف أفراد العينة ال ٪32.85ككر كذلم ٪20يعادؿ نسبة 
كأخيرا أفراد  ٪22.85مفردة أم بنسبة  16ددىـ مدة عرض اإلشيار كافية إلقناعيـ فقدر ع

يف يركف أف مدة العرض ليست كافية مف أجؿ اإلقناع بجكدة المنتج كقد بمغ عددىـ ذالعينة ال
 .٪24.3مفردة أم ما يعادؿ  17

نستنتج مف خبلؿ األرقاـ كالنسب أف أغمبية الطمبة يركف بأف مدة عرض اإلشيار في المكقع 
، أم إذا لؾ إلى طبيعة مدة عرض اإلشيارذناعيـ بجكدة المنتج كيعكد كافية إلى حد ما إلق

استغرؽ أم إشيار مدة أطكؿ في عرضو فحتما سيشعر المتابع بالممؿ كبالتالي عدـ اإلقباؿ 
عمى متابعة كاقتناء السمع. كبالتالي فاف المستيمؾ دائما يبحث عف التجديد لمتعرؼ أكثر 

 كتمبي رغباتو مف أجؿ اقتناءىا. عمى الخدمات كالسمع التي تقنعو 
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: ىل تشارك ما تجده من اشيارات في الموقع مع اآلخرين عبر مواقع (18)الجدول رقم 
 التواصل االجتماعي؟

ككرذ إناث المجمكع الكمي  الجنس 
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 نعـ 12 17.14 19 27.14 31 44.29
 ال 20 28.57 19 27.14 39 55.71
 المجمكع 32 45.71 38 54.29 70 100

 

 
 

يف يشارككف االشيارات المكجكدة في ذنبلحظ أف أفراد العينة ال (18)مف خبلؿ الجدكؿ رقـ
مفردة أم ما يعادؿ  31المكقع مع اآلخريف عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي قد بمغ عددىـ 

لئلناث، في حيف بمغ عدد أفراد العينة  ٪27.14ككر كذلم ٪17.14منيا  ٪44.29نسبة 
 ٪54.29ككر كذ ٪28.57منيا  ٪55.71مفردة أم  39يف ال يشارككف اآلخريف ذال

 لئلناث. 
ا ربما ذنستنتج أف أغمبية الطمبة ال يشارككف ما يجدكنو مف اشيارات مع اآلخريف كيرجع ى

ضافة إلى أف ىناؾ بعض األفراد ال يحبكف إلى اختبلؼ االىتمامات مف شخص ألخر، باإل
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 ٪44.29أف يشاركيـ اآلخركف في الحصكؿ عمى نفس السمعة أك الخدمة، في حيف نجد أف 
 لؾ لتبادؿ اآلراء كالمعمكمات.  ذمف أفراد العينة يتشارككف االشيارات مع اآلخريف ك 

 التعميل عن السؤال المغمق: (19)الجدول رقم 
 بةالنس التكرار التعميؿ

 7.14 05 ال أسكؽ المنتج بدكف أجر
 12.85 09 تمبية الحاجات
 2.85 02 رأم اآلخريف ذاالستفسار كأخ

لبلشتراؾ مع مف ليـ نفس 
 االىتماـ

05 7.14 

 4.28 03 حب التميز كاإلعجاب
 18.57 13 اختبلؼ االىتمامات

ه المحتكيات ذال أنشر مثؿ ى
 عمى بركفايمي

03 4.28 

 41.42 30 عدـ التعميؿ
 100 70 المجمكع

 
مفردة أم ما  30ه األرقاـ نبلحظ أف معظـ الطمبة لـ يعممكا كقد بمغ عددىـ ذمف خبلؿ ى

كبعدىا تمبية  ٪18.57مفردة أم بنسبة  13ثـ يمييا اختبلؼ االىتمامات ب ٪41.42يعادؿ 
ؾ مع ثـ ال أسكؽ المنتج بدكف أجر مع االشترا ٪12.85مفردات أم بنسبة  09الحاجات ب

كتأتي تساكم المفردات مع حب التميز  ٪7.14مف ليـ نفس االىتمامات بتساكم النسب 
 ٪2.85برأم اآلخريف بمفردتيف أم ما يعادؿ  ذكأخيرا االستفسار كأخ ٪4.28بتساكم النسب 

كنستنتج مف خبلؿ عرض ىذه النتائج بأف النسبة األكبر كانت عند المبحكثيف الذيف لـ يعممكا 
إلى أف الطمبة لـ يعممكا عف السؤاؿ نظرا الختبلؼ اىتماماتيـ كأرائيـ كىناؾ كيعكد ذلؾ 

 نقص في التعميؿ عف السؤاؿ.  
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اإلعالن في الموقع أكثر من مرة  : ىل تشاىد(22)الجدول رقم   
ككرذ إناث المجمكع الكمي  الجنس 

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 نعـ 20 28.57 14 20 34 48.57
 ال 12 17.14 24 34.28 36 51.43
 المجمكع 32 45.72 38 54.28 70 100

 

 
 

نبلحظ أف أغمبية أفراد العينة الذيف يشاىدكف اإلعبلف في المكقع  (20)مف خبلؿ الجدكؿ رقـ
 ٪20ككر كذلم ٪28.57منيا  ٪48.57مفردة أم بنسبة  34أكثر مف مرة قدر عددىـ ب

كىك ما  ٪51.43يف ال يشاىدكنو أكثر مف مرة ذلئلناث، في حيف بمغ عدد أفراد العينة ال
 بالنسبة لئلناث. ٪34.28ككر كذلم ٪17.14يعادؿ 

نستنتج مف خبلؿ أرقاـ الجدكؿ أف أغمبية أفراد بحثنا الذيف يشاىدكف اإلعبلف في المكقع كاد 
ارنة بالنسبة ألفراد الذيف ال يشاىدكنو كىذا كنيس أكثر مف مرة ىـ نسبة األكبر مشاىدة  مق
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ما يفسر أف تكرار مشاىدة اإلعبلف يكلد لدييـ الممؿ، كما أف الطمبة يحبكف التجديد 
 . كالعركض اآلنية التي يستفيدكف منيا

: ما رأيك في أسعار المنتجات بالموقع مقارنة بأسعارىا في األسواق (21)الجدول رقم 
 اقع ؟المتواجدة عمى أرض الو 

ككرذ إناث المجمكع الكمي  الجنس 
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 متطابقة 10 14.28 17 24.28 27 38.57
 أقؿ سعرا 11 15.71 14 20 25 35.71
 مبالغ فييا 11 15.71 07 10 18 25.72
 المجمكع 32 45.72 38 54.28 70 100

 

 
 
بلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أف نسبة مطابقة أسعار المنتج عبر المكقع مقارنة بأسعارىا في ن

لئلناث، في حيف يرل  ٪24.28ككر كذبالنسبة لم ٪14.28أم  ٪38.57األسكاؽ بمغت 
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لئلناث، أما أفراد  ٪20ككر كذلم ٪15.71مف أفراد العينة بأنيا أقؿ سعرا، منيا  35.71٪
 لئلناث. ٪10ككر كذلم ٪15.71أم  ٪25.72ت نسبة العينة مبالغ فييا فقد بمغ

مف خبلؿ معطيات الجدكؿ نستنتج أف أسعار المنتجات في المكقع متطابقة مقارنة بأسعارىا 
 ا ما تبينو النسب في الجدكؿ أعبله حسب أفراد العينة ػ ذفي األسكاؽ كى

ع، بينما نجد نسبة ا يدؿ عمى أف األفراد سبؽ كأف قامكا باقتناء السمع مف خبلؿ المكقذى
مف الطمبة يركف بأف أسعار السمع  بالمكقع أقؿ مقارنة بأسعارىا في األسكاؽ ك  35.71٪
ا راجع إلى اختبلؼ السمعة أك الخدمة مف حيث الجكدة كتحديد السعر في سكؽ العمؿ  ذكؿ ى

 كالتكجيات مف شخص ألخر.
شيار االلكتروني ؟: ما ىي المغة التي تفضل أن يمقى بيا اإل(22)الجدول رقم   

ككرذ إناث المجمكع الكمي  الجنس 
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 الفصحى 05 7.14 10 14.28 15 21.45
 العامية 12 17.14 17 24.28 29 41.40
 األجنبية 07 10 04 5.71 11 15.70
 المزج بيف المغات 07 10 08 11.42 15 21.45
 المجمكع 31 44.31 39 55.69 70 100
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نبلحظ أف معظـ أفراد العينة يفضمكف أف يمقى اإلشيار  (22)مف خبلؿ الجدكؿ رقـ
 ٪17.14أم منيا  ٪41.42مفردة كىك ما يعادؿ  29االلكتركني بالعامية كقد بمغ عددىـ 

كف المزج بيف المغات يف يفضمذلئلناث، في حيف بمغ عدد الطمبة ال ٪24.28ككر كذلم
يف ذبينما بمغ عدد أفراد العينة ال ٪21.45مفردة أم بنسب متساكية  15كالفصحى ب

ككر ذلم 10منيا  ٪15.70مفردة أم ما يعادؿ  11يفضمكف إلقاء اإلشيار بالمغة األجنبية 
 لئلناث. ٪5.71ك

شيار بالعامية نستنتج مف خبلؿ معطيات الجدكؿ أف معظـ أفراد العينة يفضمكف أف يمقى اإل
ا أكيد راجع إلى طبيعة لغة الحياة اليكمية ألغمبية أفراد المجتمع الجزائرم كىي العامية ذكى

لؾ حتى تسيؿ عميو عممية قراءة كفيـ اإلشيار، فيما نجد ذباختبلؼ مستكياتيـ التعميمية، ك 
بيف  مف الطمبة يفضمكف أف يمقى اإلشيار بالفصحى باإلضافة إلى المزج ٪21.45نسبة 

 المغات، كعميو طريقة إلقاء اإلشيار تختمؼ مف متعامؿ إلى أخر.
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 المحور الثالث: درجة اإلشباع المحققة وتقييم المستخدمين لمموقع.
ب انتباىك في تقديم الرسائل االشيارية عبر ذ: ما ىي الطريقة التي تج(23)الجدول رقم 

 الموقع؟
ككرذ إناث المجمكع الكمي  الجنس 

لتكرارا النسبة  التكرار النسبة التكرار النسبة 
 الصكر 27 38.57 15 21.42 42 60

 األلكاف  05 7.14 07 10 12 17.15
 النص الخاص باإلشيار 06 8.57 10 14.28 16 22.85

 المجمكع 38 54.28 32 45.72 70 100
 

 
 

بكف إلى الصكر في طريقة تقديـ ذثيف ينجيتبيف مف خبلؿ نتائج الجدكؿ أف معظـ المبحك 
 ٪38.57منيا  ٪60مفردة أم بنسبة  42الرسائؿ االشيارية عبر المكقع كقد قدر عددىـ ب

لتأتي األلكاف  ٪22.85لئلناث، ثـ يمييا النص الخاص باإلشيار بنسبة  ٪21.42ككر كذلم
 مبحكث. 12ما يقابميا  ٪17.15في المرتبة الثالثة بنسبة 
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ب اىتماـ أفراد العينة في تقديـ الرسائؿ ذخبلؿ الجدكؿ بأف الطريقة التي تج نستنتج مف
االشيارية عبر المكقع تختمؼ مف شخص ألخر باختبلؼ الرغبات كالحاجات، فنجد أف 

ب انتباىيـ أكثر كتجعميـ يعبركف عف أرائيـ حكؿ ذمعظـ الطمبة يفضمكف الصكر ألنيا تج
بآرائيـ. في حيف نجد نسبة مف األفراد  ذكاألخ المنتج مف خبلؿ عرضيا عمى اآلخريف

ا ذكى يفضمكف النص الخاص باإلشيار لمحصكؿ عمى المعمكمات الكافية عف المنتج المقدـ.
ات ميزة الحركة ألنيا مف العكامؿ التي تؤثر ذيعني أف أغمبية المبحكثيف يفضمكف االشيارات 

 في نجاح الرسالة. ب انتباه كاىتماـ كتساىـذفي كصكؿ الرسالة تمتاز بج
ب لممنتجات الجديدة المعروضة عمى الموقع ؟ذ: ىل تنج(24)الجدول رقم   

ككرذ اناث المجمكع الكمي  الجنس 
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 نعـ 26 37.14 34 48.57 60 85.71
 ال 06 8.57 04 5.71 10 14.29
 المجمكع 32 45.72 38 54.28 70 100
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بكف لممنتجات المعركضة عمى ذأف أغمبية أفراد العينة ينج (24)نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ رقـ
ككر ذلم ٪37.14منيا  ٪85.71مفردة أم ما يعادؿ  60المكقع كقد بمغ عددىـ  

ركضة بكف لممنتجات المعذيف ال ينجذلئلناث، في حيف بمغ عدد أفراد العينة ال ٪48.57ك
 لئلناث. ٪5.71ككر كذلم ٪8.57منيا  ٪14.29مفردات أم بنسبة  10ب

بكف لممنتجات المعركضة عمى ذمف خبلؿ معطيات الجدكؿ نستنتج أف أغمبية أفراد بحثنا ينج
لؾ لحب الحصكؿ عمى المعمكمات الجديدة كأىـ العركض التي تخدميـ كتشبع ذالمكقع ك 

تعرؼ الشباب عمى كؿ ما ىك أني كالسعي إلى كؿ ما حاجاتيـ كرغباتيـ لبلستفادة أكثر كال
  ىك جديد في األسكاؽ العمؿ خاصة فيما يتعمؽ بالمنتجات كالتكنكلكجيات الحديثة.

: ىل ترى بأن المعمومات التي يعرضيا الموقع حول مختمف السمع (25)الجدول رقم 
 قرارك الشرائي ؟ ذوالخدمات كافية التخا

ككرذ إناث المجمكع الكمي  الجنس 
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 نعـ 07 10 08 11.42 15 21.42
 ال 06 8.57 06 8.57 12 17.16
 إلى حد ما 25 35.71 18 25.71 43 61.42
 المجمكع 38 54.28 32 45.72 70 100
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لعينة يركف بأف المعمكمات التي يكفرىا مف أفراد ا ٪61.42يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ أف 
قرار الشراء في حيف نجد  ذالمكقع حكؿ مختمؼ السمع كالخدمات كافية إلى حد ما التخا

ككر ذلم ٪10قرار الشراء منيا  ذمف أفراد العينة يركف بأف المعمكمات كافية التخا 21.42٪
مكمات المعركضة عمى مف أفراد العينة يركف بأف المع ٪17.16لئلناث، بينما  ٪11.42ك

 قرار الشراء. ذالمكقع غير كافية التخا
كمنو نستنتج أف معظـ الطمبة يركف بأف المعمكمات التي يعرضيا المكقع حكؿ مختمؼ 

ا يرجع ربما إلى أف المعمكمات المقدمة غير مقنعة ذالمنتكجات كافية إلى حد ما إلقتناءه، كى
أك خدمة معينة كربما يعكد الختبلؼ التفكير  بالنسبة لممستيمؾ مف أجؿ اقتناءه  لمسمعة

م يتعرض لو ذكالصكرة الذىنية التي يككنيا كؿ فرد مف أفراد العينة عف المنتج أك اإلشيار ال
 ا اإلشيار كتصميمو بشكؿ جيد.ذلؾ مف خبلؿ طبيعة عرض ىذك 
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 : ىل تعتبر نفسك زبونا وفيا لمموقع ؟(26)الجدول رقم 
كركذ إناث المجمكع الكمي  الجنس 
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 نعـ 13 18.57 11 15.71 24 34.29
 ال 19 27.14 27 38.57 46 65.71
 المجمكع 32 45.72 38 54.28 70 100

 

 
 

كنا كفيا لممكقع نبلحظ أف أغمبة أفراد العينة ال يعتبركف أنفسيـ زب (26)مف خبلؿ الجدكؿ رقـ
إناث، في  38.57ككر كذ ٪27.14منيا  ٪65.71مفردة أم ما يعادؿ  46كقد بمغ عددىـ 

 ٪34.29مفردة أم  24يف يعتبركف أنفسيـ مف األكفياء لممكقع ذحيف بمغ عدد أفراد العينة ال
 إناث. ٪15.71ككر كذ ٪18.57منيا 

ال يعتبركف أنفسيـ أكفياء لممكقع نستنتج مف خبلؿ معطيات الجدكؿ أف معظـ أفراد العينة 
ا ربما إلى أف االشيارات كالخدمات المعركضة عمى المكقع متنكعة كليا عدة ذكيرجع ى

أشكاؿ كبالتالي فاف أفراد العينة يتابعكف االشيارات عبر مكقع "كاد كنيس" حسب ما يتبلءـ 
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أساس نكع اإلشيار مع متطمباتيـ كحاجاتيـ كعميو فاف متابعة اشيارات المكقع يقـك عمى 
 كمحتكاه ليذا فكؿ طالب ال يعتبر نفسو زبكف كفي لممكقع.

: في حالة ما إذا قمت بالشراء أو اإلعالن عبر الموقع، ما رأيك في (27)الجدول رقم 
 كرىا في اإلعالن لمواصفات المنتج ؟ذمدى مطابقة المواصفات التي يتم 

ككرذ إناث المجمكع الكمي  الجنس 
ارالتكر  النسبة  التكرار النسبة التكرار النسبة 
مطابقة لما تـ كصفو  22 31.42 29 41.42 51 72.85

 في المكقع
غير مطابقة لما تـ  10 14.28 09 12.85 19 27.15

 كصفو في المكقع
 المجمكع 32 45.73 38 54.27 70 100

 

 
 

 ٪72.85لما تـ كصفو في اإلعبلف بمغت  نبلحظ مف الجدكؿ بأف نسبة مطابقة المنتج
إناث في حيف بمغ عدد أفراد العينة  ٪41.42ككر كذ ٪31.42مفردة، منيا  51يقابميا 
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مفردة أم بنسبة  19يف يركف بأف المكاصفات غير مطابقة لما تـ كصفو في اإلعبلف بذال
 لئلناث. ٪12.85ككر كذ ٪14.28، منيا  27.15٪

لمكجكدة في الجدكؿ أعبله أف نسبة كبيرة مف أفراد العينة يركف نستنتج مف خبلؿ األرقاـ ا
ا يدؿ عمى مصداقية ما يتـ ذبأف مكاصفات المنتج مطابقة لما تـ عرضو في اإلعبلف، كى
 عرضو مف سمع ك خدمات عمى المكقع مقارنة بسكؽ العمؿ .

و من قبل : عندما يعجبك إشيار الكتروني ما حول منتج معين لم تجرب(28)الجدول رقم 
 ىل يعزز فيك:

ككرذ إناث المجمكع الكمي  الجنس 
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 الرغبة في شراءه 20 28.57 26 37.14 46 65.71
 االقتناء 08 11.42 11 15.71 19 27.14
 االمتناع عف الشراء 04 5.71 01 1.42 05 7.15
عالمجمك  32 45.73 38 54.27 70 100  

 

 



تطثُمٍاإلطاران  

 

131 

 

أف أغمبية أفراد العينة عندما يعجبيـ إشيار حكؿ منتج  (28)نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ رقـ
في حيف بمغ عدد  ٪65.71مفردة أم بنسبة  46معيف يرغبكف في شراءه كقد بمغ عددىـ 

ككر ذلم ٪11.42منيا  ٪27.14مفردة أم ما يعادؿ  19يف يقتنكف المنتج بذأفراد العينة ال
 05يف يمتنعكف عف الشراء كقد بمغ عددىـ ذلئلناث ثـ يمييا أفراد العينة ال ٪15.71ك

 لئلناث. ٪1.42ككر كذلم ٪5.71أم  ٪7.15مفردات كىك ما يعادؿ 
مف الطمبة عندما يعجبيـ إشيار حكؿ منتج معيف  ٪65.71مف خبلؿ الجدكؿ نستنتج أف 

ثير اإلشيار عمى المستيمؾ باإلضافة إلى المتابعة مف ا يعني مدل تأذيرغبكف في شراءه، كى
ا فأف المستيمؾ يختار السمعة ذبية المادة االشيارية، كبيذقبؿ أفراد العينة لئلشيار بسبب جا

أك الخدمة التي يتكقع منيا إشباع حاجاتو كرغباتو كبالتالي فاف جميكر مكقع كاد كنيس يتسـ 
مو لممكقع بأىداؼ محددة لو، كعميو فاف الجميكر ىك بااليجابية كالفاعمية كيرتبط استخدا

 م يرغب فيو.ذم يحدد طبيعة استخدامو لممحتكل الذال
: ما ىي أفضل طريقة دفع بالنسبة لك ؟(29)الجدول رقم   

ككرذ إناث المجمكع الكمي  الجنس 
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
البريديةالصككؾ  01 1.42 03 4.28 04 5.71  
 الدفع المباشر  31 44.28 35 50 66 94.29
 المباشر 32 45.72 38 54.28 70 100
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مفردة  66يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ بأف كؿ المتعامميف يفضمكف الدفع المباشر كقد بمغ عددىـ 
عف طريؽ الصككؾ يف يفضمكف الدفع ذفي حيف بمغ عدد األفراد ال ٪94.29أم بنسبة 
 . ٪5.71مفردات أم ما يعادؿ  04البريدية 

ت حصة األسد مف طرؼ أفراد ذنستنتج مف أرقاـ الجدكؿ بأف طريقة الدفع المباشر قد أخ
ا راجع لعدـ ذإضافة إلى عدـ تكسيع خدمة الدفع بالبطاقة كى ٪94.29العينة كالتي بمغت

 لنصب.ثقتيـ بطرؽ الدفع األخرل كالخكؼ مف االحتياؿ كا
: ما تقييمك لإلشيار المقدم عبر موقع "واد كنيس" ؟(32)الجدول رقم   

ككرذ إناث المجمكع الكمي  الجنس 
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 جيد 12 17.14 18 25.71 30 42.85
 متكسط 19 27.14 19 27.14 38 54.28
 دكف المستكل 01 1.42 01 1.42 02 2.87
 المجمكع 32 45.73 38 54.27 70 100
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مف أفراد العينة ترل أف اإلشيار  ٪54.28أف نسبة  (30)نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ رقـ
ترل بأف  ٪42.85المقدـ عبر مكقع "كاد كنيس" متكسط، بينما نسبة مف أفراد العينة تقدر ب

مف أفراد  ٪2.87إناث، في حيف نجد أف  25.71ككر كذ ٪17.14إشيار المكقع جيد منيا 
 إناث. ٪1.42ككر كذ ٪1.42العينة يركف أف اإلشيار عبر المكقع دكف المستكل منيـ 

ه النسب نستخمص أف مستكل اإلشيار المقدـ عبر مكقع "كاد كنيس" مقبكؿ نسبيا ذكمف ى
باختبلؼ كجيات  لدل أغمبية المتابعيف لممكقع. كبالتالي تقييـ اإلشيار في المكقع يختمؼ

النظر لكؿ شخص حسب احتياجاتو كما يقدمو المكقع مف خدمات التي تناسب المستيمؾ 
كاالتصاؿ الشخصي كالتكاصؿ مع أصحاب العركض المقدمة عبر المكقع، كعميو فاف 

 . (تحقيؽ الرضا)في المكقع يككف حسب اىتمامات كاحتياجات المستيمؾ  اإلشيار
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 ميل عن السؤال المفتوحالتع :(31)الجدول رقم
 النسبة التكرار التعميؿ 
 7.14 05 نقص في الجكدة

 11.42 08 المبالغة كعدـ دقة المعمكمات
تقديـ المعمكمات كتمبية 

 الرغبات
17 24.28 

 11.42 08 يتميز بالجكدة كممفت لبلنتباه
 11.42 08 ليس كؿ ما يعمـ مقنع لمشراء

 34.28 24 عدـ التعميؿ
 100 70 المجمكع

 
 24نبلحظ مف خبلؿ األرقاـ أف أغمبية أفراد العينة لـ يقدمكا تعميبل لمسؤاؿ كقد بمغ عددىـ 

أم  ٪24.28ثـ تمييا تقديـ المعمكمات كتمبية الرغبات بنسبة  ٪34.28مفردة أم بنسبة 
مفردة، ثـ التميز بالجكدة كالمبالغة كليس كؿ ما يعمف مقنع بالشراء بنسب  17يقابميا 
مفردات ما  05كأخيرا النقص في الجكدة بحيث بمغ عدد أفراد العينة  ٪11.42كية متسا
 .٪7.14يعادؿ
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 :الجداول المركبة
ب االنتباه في تقديم الرسائل االشيارية بمتغير طبيعة ذعالقة طريقة ج :(32)الجدول رقم 
 االشيارات.

ب ذالطريقة التي تج
 انتباىك
 تقديم الرسالة

 
 ارات طبيعة االشي

 ب اىتمامكذالتي   تج 
 

النص الخاص  األلكاف الصكر
 باإلشيار

 المجمكع

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 21.42 15 8.57 06 2.85 02 10 07 مكتكبة
 7.17 05 1.42 01 2.85 02 2.85 02 مسمكعة

 71.41 50 15.71 11 11.42 08 44.28 31 سمعية بصرية
 100 70 25.75 18 17.12 12 57.13 40 المجمكع

 

 

 

 

 
 

ب انتباىيـ ذيف تجذنبلحظ أف أفراد العينة ال (32)مف خبلؿ عرض نتائج الجدكؿ رقـ
مفردات أم  07االشيارات المكتكبة بطريقة الصكر لتقديـ الرسالة االشيارية قد بمغ عددىـ 
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بيـ االشيارات المكتكبة بطريؽ األلكاف قدر عددىـ ذيف تجذحيف األفراد الفي  ٪10ما يعادؿ 
بيـ النص الخاص باإلشيار قد ذيف يجذكأخيرا نجد الطمبة ال ٪2.85بمفردتيف كىك ما يعادؿ 

 .٪8.57مفردات أم بنسبة  06بمغ عددىـ 
ة الصكر بيـ االشيارات المسمكعة بطريقذيف تجذكمف جية أخرل فقد بمغ عدد األفراد ال
بيـ النص ذيف يجذثـ يمييا أفراد العينة ال ٪2.85كاأللكاف بمفردتيف أم بنسب متساكية 

 .٪1.42الخاص باإلشيار المسمكع بنسبة 
بيـ االشيارات السمعية البصرية بطريقة ذيف تجذأما مف ناحية أخرل فقد بمغ عدد األفراد ال

بيـ االشيارات السمعية ذيف تجذنة الأما أفراد العي ٪44.28مفردة كىك ما يعادؿ  31الصكر
كأخيرا نجد نسبة  ٪11.42مفردات كىك ما يعادؿ  8البصرية بطريقة األلكاف فقد بمغ عددىـ 

 بيـ طريقة النص الخاص باإلشيار.ذيف تجذمف الطمبة ال 15.71٪
بكف إلى االشيارات السمعية ذه المعطيات أف معظـ أفراد العينة ينجذنستخمص مف ى

 ا يعكد إلى مدل حب األفراد لمعرفة شكؿ المنتج بطريقة متطكرة. ذكىالبصرية، 
ب االنتباه في تقديم الرسائل االشيارية بمتغير طبيعة ذطريقة جإليجاد العبلقة بيف متغيرم   

لتبياف ما إذا كانت ىناؾ عبلقة بيف المتغيريف : نقـك باختبار االستقبللية ك  ،االشيارات
  " X2لحساب الكام تربيع "

X2 = Σ = (fo-fe)2 /fe 
ب االنتباه في تقديـ ذطريقة جمتغيرم : ال تكجد عبلقة بيف H0الفرض الصفرم  -1

  الرسائؿ االشيارية بمتغير طبيعة االشيارات
ب االنتباه في تقديـ الرسائؿ ذعبلقة بيف طريقة ج:  ىناؾ H1الفرض البديؿ  -2

 ػ االشيارية بمتغير طبيعة االشيارات
 المتكقعة:حساب التكرارات  -3

 = fe  مج صؼ * مج عمكد   مج الكمي/
X2 = 17.8              

 α=   0.05 نختار درجة حرية      -4
 ddlنقـك بحساب درجة الحرية الجدكلية :   -5
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= ddl  (عدد األعمدة)*(عدد الصفكؼ-1) 
) 5 ddl =3 *  (1- 

ddl =13 ‘     
الفرض الصفرم  نرفضنا الجدكلية فإن  X2( مف  >) اكبرالمحسكبة     X2بما أف  -6

(H0 )الفرض البديؿ  كنقبؿH1   المحدديف  تكجد عبلقة بيف المتغيريف، أم أنو
 ػ ب االنتباه في تقديـ الرسائؿ االشيارية بمتغير طبيعة االشياراتذبيف طريقة ج سابقا

 

: تكرار عرض اإلشيار وزيادة اإلقبال عمى السمع وعالقتو بمدى مطابقة (33)الجدول رقم
 كرىا في اإلعالن لمواصفات المنتج.ذواصفات التي يتم الم

تكرار عرض اإلشيار 
 االلكتروني يزيدك رغبة 
 في االقبال
 عمى شراء

 السمع. 
 مدى مطابقا 

المواصفات في حالة 
 الشراء

 المجمكع نادرا أحيانا دائما
 

 التكرار
 

 النسبة
 

 التكرار
 

 النسبة
 

 التكرار
 

 النسبة
 

 التكرار
 

 النسبة

طابقة لما تـ م
 كصفو في المكقع

06 8.57 35 50 10 14.28 51 72.85 

غير مطابقة لما 
تـ كصفو في 

 المكقع

01 1.42 14 20 04 5.71 19 27.15 

 100 70 19.99 14 70 49 10.01 07 المجمكع
 0,116 (                            مستكل المعنكية =01درجة الحرية = )                  02,26= 2كا
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نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أف تكرار عرض اإلشيار االلكتركني يزيد مف إقباؿ أفراد العينة 
عمى شراء السمع بصفة دائمة كمدل مطابقة المنتج لما تـ كصفو في المكقع قد بمغ عددىـ 

يف يقبمكف عمى شراء ذالفي حيف بمغ عدد أفراد العينة  ٪8.57مفردات أم ما يعادؿ  06
ا يعني أف المكاصفات مطابقة لما تـ عرضو ذكى ٪50مفردة أم بنسبة  35السمع أحيانا ب

يف نادرا ما يقبمكف عمى شراء السمع رغـ مطابقتيا لما تـ كصفو في ذفي المكقع، أما األفراد ال
 .٪14.28مفردات كىك ما يعادؿ  10المكقع فقد قدر عددىـ ب

يف يقبمكف عمى شراء السمع بصفة دائمة ذمف األفراد ال ٪1.42نجد نسبة كمف ناحية أخرل 
مف  ٪20رغـ أف المكاصفات غير مطابقة لما تـ كصفو في المكقع، في حيف نجد نسبة 

يف أحيانا ما يقبمكف عمى شراء السمع غير المطابقة لما تـ كصفو في المكقع، بينما ذالطمبة ال
مكف عمى شراء السمع غير المطابقة لما تـ كصفو في المكقع كقد يف نادرا ما يقبذنجد األفراد ال
 .٪5.71مفردات كىك ما يعادؿ  04بمغ عددىـ 

لدراسة العبلقة بيف تكرار عرض اإلشيار كزيادة اإلقباؿ عمى  2تكصمنا مف خبلؿ نتائج كا
، إلى كرىا في اإلعبلف لمكاصفات المنتجذالسمع كعبلقتو بمدل مطابقة المكاصفات التي يتـ 
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( ، عند درجة الحرية 02,26المحسكبة ) 2عدـ كجكد عبلقة بيف المتغيريف ذلؾ أف قيمة  كا
إحصائيا  ، كىك مستكل غير داؿ 0,116( ، كمستكل المعنكية يساكم 01تساكم كاحد )

قة بيف المتغيريف السابؽ ذكرىما ، رغـ ككف األرقاـ تشير إلى أف يشير إلى عدـ كجكد عبل
عمى شراء السمع سكاء كانت مطابقة لما تـ كصفو أك غير مطابقة تختمؼ مف  عممية اإلقباؿ

 شخص ألخر باختبلؼ الحاجات كالدكافع.
 : عالقة االستخدام لمموقع بمكان تصفح الموقع.(34)الجدول رقم 

 وضعية االستخدام
 لمموقع

مكان تصفح 
 الموقع

 المجمكع مع العائمة مع األصدقاء بمفردؾ
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار ةالنسب التكرار

 65.69 46 11.42 08 2.85 02 51.42 36 المنزؿ
 2. 7 05 1.42 01 2.85 02 2.85 02 مقيى االنترنت

 12.84 09 1.42 01 7.14 05 4.28 03 الجامعة
 14.27 10 2.85 02 4.28 03 7.14 05 أماكف أخرل

 100 70 17.11 12 17.12 12 65.77 46 المجمكع
 0,075مستكل المعنكية=       1درجة الحرية=     3,27= 2كا

 
يف يستخدمكف المكقع بمفردىـ ذنبلحظ أف أفراد العينة ال (34)مف خبلؿ قراءتنا لمجدكؿ رقـ 
يف يفضمكف ذأما األفراد ال ٪51.42مفردة أم ما يعادؿ  36في المنزؿ قدر عددىـ ب 

يف ذفيما نجد األفراد ال ٪2.85عددىـ بمفردتيف أم بنسبة  تصفح المكقع مع األصدقاء فقدر
 .٪11.42مفردات زىك ما يعادؿ  08يستخدمكف المكقع مع العائمة قدر عددىـ ب 

يف يفضمكف تصفح المكقع مف مقيى ذكمف جية أخرل نجد أف أفراد العينة المبحكثة ال
أما األفراد  ٪2.85متساكية االنترنت بمفردىـ كمع األصدقاء بمغ عددىـ مفردتيف أم بنسبة 

 .٪1.42مفردة أم ما يعادؿ  01يف يستخدمكف المكقع مع العائمة فعددىـ ذال
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مفردات أم  3يف يتصفحكف المكقع مف الجامعة بمفردىـ بمغ عددىـ ذفي حيف أفراد العينة ال
مفردات أم بنسبة  05بينما المتصفحكف لممكقع مع األصدقاء قدر عددىـ  ٪4.28بنسبة 
 .٪1.42يف يتصفحكف مع العائمة فعددىـ مفردة كاحدة أم بنسبة ذبينما األفراد ال 7.14٪

مفردات كىك  05كمف ناحية أخرل نجد أف المتصفحيف لممكقع مف أماكف أخرل بمفردىـ بمغ 
في حيف قدر عدد  ٪4.28مفردات أم بنسبة  03أما مع األصدقاء ب ٪7.14ما يعادؿ 

 .٪2.85مفردتيف أم بنسبة  02 المتصفحيف لممكقع مع العائمة ب
،  ستخداـ لممكقع بمكاف تصفح المكقعلدراسة العبلقة بيف متغير عبلقة اال 2كتكضح نتائج كا

( ، عند درجة الحرية 3,27المحسكبة ) 2عدـ كجكد عبلقة بيف المتغيريف ذلؾ أف قيمة  كا
إحصائيا  ، كىك مستكل غير داؿ 0,075(، كمستكل المعنكية يساكم 01تساكم كاحد )

 يشير إلى عدـ كجكد عبلقة بيف المتغيريف السابؽ ذكرىما
كمف خبلؿ عرض نتائج الجدكؿ نستنتج أف غالبية الطمبة يفضمكف تصفح المكقع في المنزؿ 

 لؾ ربما راجع إلى الخصكصية.  ذبمفردىـ ك 
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النتائج التي يمكف ه الدراسة التي قمنا بيا، تـ استخبلص مجمكعة مف ذمف خبلؿ معطيات ى
 إيجازىا في النقاط التالية:

اإلشيار االلكتركني فعاؿ في إقناع الزبائف المحتمميف ألنو جامع بيف كؿ الخصائص  (1
االشيارية لمكسائؿ األخرل فيك يعتمد عمى الكتابة مثؿ الصحؼ كالمجبلت، كيظير في 

ت كالصكرة ليظير في شكؿ لكحات أفقية كعمكدية مثؿ الممصقات، كما يعتمد عمى الصك 
شكؿ كمضات اشيارية مثؿ اإلذاعة كالتمفزيكف، كيرد عمى تساؤالت المستيمكيف مثؿ الياتؼ 
كالبريد المباشر، كيعرض المنتجات بشكؿ مباشر يشبو التركيج في نقاط البيع، كالعرض في 

 كاجيات المحبلت.
تبلؼ الكضعية يختمؼ أثر االشيارات "مكقع كاد كنيس" في سمكؾ المستيمؾ باخ (2

االجتماعية كاالقتصادية، أم أف التأثر باالشيارات أك الخدمات التي يقدميا المكقع تختمؼ 
مف شخص ألخر أم حسب طبيعة ككضعية الفرد في المجتمع باإلضافة إلى أف الجانب 

 المادم يمعب دكرا كبيرا بالنسبة لممستيمؾ لمتكجو كاقتناء السمع.
عمى المكاقع االشيارية االلكتركنية في اقتناء السمع، ألف  يعتمد المستيمؾ النيائي (3

االنترنت تعالج العديد مف النقائص التي كاف يعاني منيا التسكيؽ التقميدم كالحصكؿ عمى 
 منتجات ال تتكفر في األسكاؽ المحمية كتكفير أسكاؽ جديدة لممسكقيف باختبلؼ فئاتيـ.

في االنترنت مقارنة مع االشيارات عبر الكسائؿ  التكاليؼ المنخفضة لئلشيار االلكتركني (4
األخرل تعتبر أحد أىـ العكامؿ التي تستقطب المعمنيف عبر مكقع كاد كنيس خاصة كأنو 
يتميز بالفاعمية حيث يمكف لمزبكف أف يتصؿ مباشرة مع البائع كالتفاكض عمى الثمف دكف 

 ضغكطات مف أم طرؼ كاف.



تطثُمٍاإلطاران  
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ترنت في الجزائر مف ضعؼ في البنية التحتية كضعؼ تعاني مكاقع التسكيؽ عبر االن (5
م يدفع ذتدفؽ شبكة االنترنت كاالنقطاعات المتكررة إضافة إلى غبلء االشتراؾ الشيرم ال

.إلى تجنب إدخاؿ االنترنت لبيكتيـبالمكاطنيف 
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أصبحت محرؾ فعاؿ لتنشيط  مف خبلؿ نتائج الدراسة يتبيف لنا أف المكاقع االلكتركنية 
داراتالعمؿ التجارم بيف األطراؼ المختمفة المتعاممة فيو مف أفراد كمؤسسات  ، لما تمنحو كا 

مف انفتاح لخمؽ أسكاؽ كبيرة تعرض فييا منتجات المؤسسات، حيث ىي فرصة لمراغبيف في 
 زبائفعف طريؽ قنكات التركيج كالبحث  البحث عف أساليب أنجح لتحقؽ أكبر األرباح عف

كأسكاؽ جديدة، عبر الكسائؿ االلكتركنية باالعتماد عمى نظـ الدفع كالسداد الحديثة. كبالتالي 
فاف التسكيؽ عبر االنترنت كبيئة التسكيؽ التقميدية يشتركاف في المككنات كاألفكار بحيث 

لتي تسيراف معا في خط متكازم، في حيف يكمف االختبلؼ في األسمكب كاألدكات كالطريقة ا
 تتـ بيا عممية التسكيؽ.

إف اعتماد المكاقع االشيارية االلكتركنية عمى نظاـ معمكمات أدكاتو كميا الكتركنية أضحت 
معرضة ألخطار القرصنة كاالختراؽ لمكاقعيا كتدميرىا مما يتطمب إنشاء تشريع عممي 

د خطكاتيا في متكامؿ التنسيؽ بيف جميع دكؿ العالـ كالييئات، بما فييا الجزائر التي تع
ا أصبح مف ذمجاؿ التسكيؽ كاإلشيار االلكتركني صغير جدا كيكاد يككف غير ممحكظ كل

الضركرم أف تنيض الدكلة مف سباتيا لتمتحؽ بركب الدكؿ السارية إلى التقدـ كالدخكؿ إلى 
ات ا بإتباع أساليب حديثة بما يتبلءـ مع األكضاع كالمتغير ذعالـ التجارة االلكتركنية كيككف ى

 الجديدة، في ظؿ نمك األسكاؽ الشاممة كالتكتبلت االقتصادية.
 م تمعبو االنترنت في مجاؿ التسكيؽ بالمكقع كما انتيتذكلقد أكضحت الدراسة أبعاد الدكر ال

 ذالدراسة إلى تبياف أف اإلشيار االلكتركني كسيمة اتصاؿ فعاؿ في المجتمع مف حيث اتخا
                م كاف بالصياغة التالية:ذالتساؤؿ الرئيسي لمبحث كال قرار الشراء، كما تـ اإلجابة عف

ككانت اإلجابة  ؟ إلى أم مدل يؤثر اإلشيار االلكتركني عمى سمكؾ المستيمؾ الجزائرم
 عمى ضكء ما تكصمنا إليو مف نتائج الدراسة.

يمؾ كخاصة في أخيرا ككخبلصة فاف لممكاقع االلكتركنية أىمية كبيرة بالنسبة لممسكؽ كالمست
ا التطكرات في مختمؼ ظؿ التطكر التكنكلكجي الحاصؿ كظيكر العكلمة التي عززتي

تكنكلكجيا االتصاؿ، مما سرع في كتيرتيا حيث غزت عدة مياديف منيا االقتصاد حيث 
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جعمت دكال تعرؼ تطكرا رىيبا في مجاؿ التجارة كاإلشيار االلكتركني كتشكؿ فجكة بينيا كبيف 
ا عمى الجزائر أف تقكـ برفع التحدم كالنيكض باقتصادىا لما تفرضو ذل. كلالدكؿ األخر 

تكنكلكجيات االتصاؿ الحديثة، فعمييا أف تفتح المجاؿ عمى مصاريعو لمتسكيؽ كاإلشيار 
االلكتركني بأف تخطك خطكات مدركسة إلى األماـ، لتساىـ في فتح أفاؽ كاسعة أماـ 

اختراؽ األسكاؽ العالمية، إضافة إلى تطكير الصادرات المؤسسات االقتصادية الجزائرية إلى 
خارج مجاؿ المحركقات كتحديث المؤسسات المصرفية خاصة فيما يتعمؽ بأساليب الدفع 

االلكتركنية.
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 عمى ضكء ما تـ التكصؿ إليو يمكف إدراج جممة مف التكصيات تتمخص أىميا في: 
لسمكية كالبلسمكية كنظاـ عصرم تبني نظـ كشبكات متطكرة في قطاع االتصاالت ا  -1

 قادر عمى تكفير االتصاالت في غاية السرعة كالكفاءة كاالستجابة السريعة.
لؾ بإنشاء مكاقع ذالتشجيع عمى التجارة مف خبلؿ مكاقع التسكيؽ عبر االنترنت ك   -2

 ا الغرض.ذعديدة لي
د مف نسبة ا يزيذالتركيز عمى استخداـ الصكر المتحركة في اإلعبلف االلكتركني في  -3

 الجكدة المدركة لمخدمات التي يقدميا المعمف.
االعتماد عمى مصادر الطاقة الكيربائية الكافية لتأميف العمؿ االلكتركني بتحديث   -4

 كتطكير قدرات التكريد كالنقؿ كالتكزيع.
مف استخداـ التكنكلكجيات تحديث المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة بدعميا لتتمكف   -5

الجديدة.
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 :(1)الصورة رقم 
 .كوم" لالشيارواد كنيس"األعضاء المؤسسون لموقع 
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 :(2)الصورة رقم 
 ارات وىذه بعض احصائيات الموقعمن اكثر التبويبات زيارة في ىذا الموقع ركن السي
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(:3الصورة رقم)  
 

 بعض المواقع الخاصة بالتجار والحرفيين داخل موقع "واد كنيس.كوم"
 

Erreur !
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 :(4)الصورة رقم
 موقع اليكسا إحصائياتحسب  "واد كنيس"ترتيب موقع 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alexa.com/siteinfo/www.ouedkniss.com
http://www.alexa.com/siteinfo/www.ouedkniss.com
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 :(5)الصورة رقم
 الترتيب المتبع في موقع "واد كنيس.كوم" الصناف السمع والمنتجات
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 :(6)الصورة رقم

 اإلشياررسالة اشيارية مكتوبة من طرف  صاحب 

 

 

 يهُىٌيؼزوض 1 : انسؼز

 ل 1598 : سؼحانًحزن

 حصاٌ 102 : انمىج

 1100 / 180 : ػشوانذوراٌ

 ثاَُح 11.2 : انتسارع

 كى/سا 195 : انسزػحانمصىي

 يسُذانُذ  /فٍانخهف : يساػذجفٍانىلىف/أيايُح+خهفُح : َىافذآنُح/َصفجهذ : انًماػذ/أوتىياتُكٍ : انتكُُف /يؼشس : َظاوانتىجُه

 انؼجالخ / : أسرارفٍانًمىد / : شفانًطزكا / : يزاَاخارجُحكهزتائُح /انسائك : يماػذلاتهحنهتؼذَم / : جهاسانزادَى /فٍاألياو :

Alliages : 16 / ٌغُز -دج 2.830.000 : سؼزانجذَذ /فٍاألياو : يضادانضثاب / : َظاويُغتشغُمانًحزن/ : إغالقيزكش

  : ABS : / ESP / 4 : يتىفزجانىساداخانهىائُح
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 -يستغاَى-جايعت عبذ انحًيذ بٍ باديس

 انعهىو االجتًاعيت  كهيت

 قسى انعهىو اإلَساَيت 

 شعبت عهىو اإلعالو واالتصال

 

 

 انسُت ثاَيت ياستر تخصص: وسائم اإلعالو وانًجتًع

 

 

 ستًارة بحث بعُىاٌ :ا

 

 فاعهيت انًىاقع االشهاريت االنكتروَيت في انجزائر

 ًَىرجا “ واد كُيس“  يىقع

 أختي انطانبت ،أخي انطانب...

 

ز البحث الذم يدخؿ ضمف متطمبات نيؿ شيادة  ماستر في عمـك اإلعبلـ في إطار انجا
جيف منكـ اإلجابة عف األسئمة، كما نعممكـ أف راكاالتصاؿ ، نتقدـ إليكـ بيذا االستبياف 

االستمارة تكظؼ لغرض عممي، كالمعمكمات التي تدكف بيا تبقى سرية )الرجاء اإلجابة عمى 
 .أم الشطب عمى العبارة المناسبة(. كشكرا Xأسئمة االستمارة بكضع عبلمة 

 
 بإشراف:                                                         :من إعداد الطالبتين

 د.بوعمامة العربي قراوطي نوال                            
 بودالي سعاد

  
 
 
 

 

 

 

 

 



 

161 

 

  البيانات الشخصية:
                                        ( الجنس:            ذكر      1 أنثى   

 ( السف:           2
          23-18مف 
    
 29-24مف 
 

 فما فكؽ 29مف 
 ( المستكل التعميمي:3
 

ليسانس                                  ماستر  دكتكراه                                   
 ( الدخؿ:     4

جيد                                            متكسط ضعيؼ
                                  

 .“كاد كنيس“المحكر األكؿ: عادات كأنماط استخداـ مكقع 
 ؟ “كاد كنيس“( ىؿ أنت مف متتبعي مكقع 1

أحيانا                نادرا دائما    
                                                                  

 ( كيؼ تعرفت عمى المكقع ؟2
                                                   عف طريؽ مكاقع التكاصؿ االجتماعي  - عف طريؽ العائؿ -

 
                                                                          عف طريؽ األصدقاء - بالصدفة -

 ؟ “كاد كنيس“( ىؿ تتابع االشيارات عمى مكقع 3
 

أحيانا                                           أبدا دائما                         
  

 ؟“كاد كنيس“( منذ متى تستخدـ مكقع 4
مف سنة إلى ثبلث سنكات          أكثر مف أربع  سنكات  أقؿ سنة 

                                          
 ؟ “كاد كنيس“( ما ىك المكاف المفضؿ لديؾ لتصفح مكقع 5

المنزؿ                         مقيى االنترنت   الجامعة             أماكف أخرل                   
                                                      

 ة عندما تككف تستخدـ مكقع كاد كنيس كيؼ تككف كضعيتؾ؟( عاد6
 

بمفردؾ                                                            مع أصدقائؾ                                             مع أفراد عائمتؾ 
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 مستيمؾ ؟( ما مدل تأثير اإلشيار االلكتركني لمكقع كاد كنيس عمى سمكؾ ال7
 تحقيؽ رغباتو  -
 جمب أكبر قدر ممكف مف المستيمكيف  -
 اإلشيار االلكتركني في مكقع كاد كنيس ال يؤثر عمى المستيمؾ -
 تأثيرات أخرل أذكرىا................................. -
 ( ما ىي طبيعة االشيارات التي تجذب اىتمامؾ أكثر ؟8
 اشيارات مكتكبة      -
      
 اشيارات مسمكعة  -
 
 اشيارات سمعية بصرية  -
 

 المحكر الثاني: طريقة تفاعؿ المستخدميف مع االشيارات المقدمة عمى مستكل المكقع
  يجذب انتباىؾ في مكقع كاد كنيس ؟( ما ىك إشيار المنتكج الذم 1

اليكاتؼ النقالة                       السيارات  عقارات
                                            

الكتركنيات     المكضة كالجماؿ  السفر
                                                           

 ؟ “كاد كنيس“( ىؿ تصدؽ ما يرد عف خصائص السمعة أك الخدمة المعمف عنيا في اشيارات مكقع 2
                 دائما                                أحيانا        نادرا

   
 ال أػصدقيا

 ( ىؿ تكرار عرض اإلشيار االلكتركني يزيدؾ رغبة في اإلقباؿ عمى شراء السمع ؟3
أحيانا                             نادرا دائما  

                                                         
 أف مدة عرض اإلشيار المصكر في المكقع كافية إلقناعؾ بجكدة المنتج ؟ ( ىؿ تعتبر4

نعـ                                  ال             الى حد ما
                                                                                                                                                                                        

 ( ىؿ تشارؾ ما تجده مف اشيارات في المكقع مع اآلخريف عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي؟5
                                   نعـ  ال

 
                    لماذا...............................................              

 ( ىؿ تشاىد اإلعبلف في المكقع أكثر مف مرة ؟6
                                                    نعـ   ال
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 ( ما رأيؾ في أسعار المنتجات بالمكقع مقارنة بأسعارىا في األسكاؽ المتكاجدة عمى أرض الكاقع ؟ 7

تطابقة  م                أقؿ سعرا   مبالغ فييا 
                      

 االلكتركني ؟ ( ما ىي المغة التي تفضؿ أف يمقى بيا اإلشيار8
الفصحى  العامية      األجنبية 
  المزج بيف المغات
                                                 

 اع المحققة كتقييـ المستخدميف لممكقعالمحكر الثالث: درجة اإلشب
 ( ما ىي الطريقة التي تجذب انتباىؾ في تقديـ الرسائؿ االشيارية عبر المكقع ؟1

األلكاف       النص الخاص باإلشيار الصكر 
                                                

 ( ىؿ تنجذب لممنتجات الجديدة المعركضة عمى المكقع ؟2
                                                            نعـ  ال

                                      
 ( ىؿ ترل بأف المعمكمات التي يعرضيا المكقع حكؿ مختمؼ السمع كالخدمات كافية التخاذ قرارؾ الشرائي؟ 3

نعـ                                  ال      لى حد ماا
                                                                                                                     

 ( ىؿ تعتبر نفسؾ زبكنا كفيا لممكقع ؟4
نعـ   ال

                                   
المكقع، ما رأيؾ في مدل مطابقة المكاصفات التي يتـ ذكرىا في اإلعبلف  ( في حالة ما إذا قمت بالشراء أك اإلعبلف عبر5

 لمكاصفات المنتج ؟
                                     مطابقة لما تـ كصفو في المكقع  - غير مطابقة لما تـ كصفو في المكقع  -

 :ؿ يعزز فيؾ( عندما يعجبؾ إشيار الكتركني ما حكؿ منتكج معيف لـ تجربو مف قبؿ ى6
الرغبة في شراءه     االقتناء     االمتناع عف الشراء 

                 
 ( ما ىي أفضؿ طريقة دفع بالنسبة لؾ ؟7

            الصككؾ البريدية  الدفع المباشر
 
 ( ما تقييمؾ لئلشيار المقدـ عبر مكقع كاد كنيس ؟8

 جيد             متكسط      المستكلدكف 
 

 لماذا...................................................                         
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