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مقدمػػػػػػػػػػػػػة 
لقد عرفت البيئة االقتصادية العالمية تطكرا كبيرا كسريعا،مع انتشار تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ        

في كافة مناحي الحياة،كلعؿ الكقع األكبر ليذه التكنكلكجيا كجد صداه في ميداف التسكيؽ كاإلعبلف الذم 
 ككذا كسيمة مف كسائؿ االتصاؿ مع ،يعد أىـ األنشطة الرئيسية في مجاؿ تسكيؽ المنتجات كالخدمات

األفراد المستيمكيف،الذيف أصبح الكصكؿ الييـ في عصرنا الحالي مسألة معقدة لمغاية بالنسبة 
 كمف ىذا ،أف األساليب التقميدية المعتادة في اإلعبلف لـ تعد نتائجيا كتكاليفيا مناسبة لمشركات،باعتبار

عبلف االلكتركني بمثابة أسمكب جديد في مجاؿ التسكيؽ يساعد الشركات إلبرز مفيـك ا المنظكر
كالمنتجيف عمى تجاكز صعكبات دراسة معايير تفضيؿ المستيمؾ لمسمع باعتبار أف تصرفات األفراد ليست 
متشابية ؛ فما يقـك بو مستيمؾ مف سمكؾ كتصرفات تجاه سمعة معينة قد يختمؼ عف سمككو كتصرفاتو 
تجاه سمعة أخرل،في حيف قد يفضؿ مستيمؾ كسيمة اعبلنية لسمعة فيما يرفضيا آخر،لذا نجد العديد مف 
المنظمات تكلي اىتماـ كبير لمسمكؾ االنساني ك ذلؾ ألىميتو ك محاكلة التعرؼ عميو ك الكقكؼ عمى 

عديدة يتفاكت تأثيرىا باختبلؼ ىذه  العكامؿ التي تؤثر فيو،باعتبار أف سمكؾ األفراد يتأثر بعكامؿ
 مشكمة نقطة ميمة كأساسية بالنسبة ،العكامؿ،التي أصبحت في الكقت الحالي تحتؿ المكانة األكلى

لممنظمات التسكيقية الحديثة كذلؾ نتيجة لمتقدـ العممي كالتكنكلكجي الذم أدل إلى زيادة أعداد المنتجات 
تنكعيا ككجكد منتجات بديمة ليا قد تحؿ محميا ك تعطي خدمات ك منافع مشابية كالمطركحة في السكؽ 

عبلنات منتجاتيا كتقدير إ ليذا نجدىا تنظر ببالغ األىمية إلى سمكؾ المستيمؾ عند تصميـ ،مقاربة أك
 كذلؾ بغية الكصكؿ إلى ،حجـ مبيعاتيا ككضع خطتيا التسكيقية بشكؿ عاـ كاستراتيجياتيا بشكؿ خاص

الزبائف الذيف أصبحكا يمثمكف نقطة البداية كالنياية لمختمؼ األنشطة اإلنتاجية كالتسكيقية كاألنشطة 
مما أدل بالمختصيف ينطمقكف في تحديد ىذه االستراتيجيات مف دراسة سمكؾ ،األخرل في المنظمات 

 محاكلة تمبيتيا بيدؼ تحقيؽ الرضا كاإلشباع لو ك دْفِعِو ق،تالمستيمؾ كمحاكلة التعرؼ عمى حاجاتو كرغبا
. إلى اتخاذ قرار الشراء
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الحاضر باإلمكانات االتصالية المتميزة لبلنترنت كالسمككيات   فنجاح ىذه المنظمات مرتبط في الكقت   

لذا نجد أف أغمب المنشآت االقتصادية اتجيت نحك تبني سياسة التسكيؽ الشخصي ،الجديدة لممستيمكيف
الذم يستيدؼ المستيمؾ بعينو ليشعر بالتميز كاالىتماـ الخاص كسطرت حمبلت تركيجية  مبنية عمى 

العرض كالطمب المباشر مف خبلؿ فتح مكاقع البيع اإللكتركني كاإلعبلف عمى شبكات التكاصؿ 
لينتشر ىذا األخير في عالـ االنترنت بسرعة فائقة كيصبح رغـ حداثة ظيكره ،االجتماعي بتصميـ مبتكر

 مشكبلكعنصرا ميما يستقطب اىتماـ الباحثيف كالمسكقيف كالمستيمكيف كحتى الفضكلييف، نشاطا أساسيا
. سكؽ حقيقية يسعى الكؿ فييا إلى فيـ آليات ىذه التقنية المستحدثة

     فمف خبلؿ ما تـ عرضو سنحاكؿ تسميط الضكء عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي، كبصفة خاصة 
كأساسية الفيسبكؾ كتحديد الدكر الذم يمعبو االعبلف اإللكتركني في تحفيز سمكؾ المستيمؾ ، كانطبلقا مف 
طرؽ كأنماط االستخداـ الجماىيرم لو، ارتأينا البحث أكثر في مجاؿ التسكيؽ كاإلعبلف اإللكتركني  كذلؾ 

عف طريؽ إجراء دراسة ميدانية  تتناكؿ مكضكع استخدامات اإلعبلنات اإللكتركنية في تحفيز سمكؾ 
، حيث قسمناه الى ثبلثة فصكؿ ، حاكلنا أف نجعؿ " تكب شكب لمتسكؽ"المستيمؾ الجزائرم عبر متجر 

منيا نسقا متكامبل،بحيث يخدـ كؿ فصؿ الفصؿ الذم يميو كيميد لو حتى يتمكف القارئ مف تتبع األفكار 
الكاردة فيو،إذ تطرقنا في البداية الى االطار المنيجي لمدراسة،حيث يحتكم عمى اشكالية الدراسة كأىدافيا 
 .كالتساؤالت التي تطرحيا باإلضافة الى تحديد المفاىيـ كأىـ األطر النظرية التي يمكف فيمو مف خبلليا 

    أما الفصؿ األكؿ جاء تحت عنكاف استخدامات اإلعبلنات اإللكتركنية في مكاقع التكاصؿ االجتماعي  
تندرج مف خبللو ماىية اإلعبلنات اإللكتركنية كأىـ األشكاؿ كاألساليب التي تميزىا،كما يندرج  تحت ىذا 
الفصؿ اإلعبلنات اإللكتركنية في مكاقع التكاصؿ االجتماعي كأىـ األدكار التي يمعبيا كالفكائد التي تترتب 
عنو، بينما اشتمؿ الفصؿ الثاني عمى اإلعبلف اإللكتركني كالسمكؾ االستيبلكي، متطرقيف فيو الى ماىية 

لى فعالية اإلعبلف اإللكتركني عمى السمكؾ االستيبلكي لمفرد  . سمكؾ المستيمؾ  كا 
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 اشكالية الدراسػػػػػػػػػػة:   
 تتعدد النشاطات اإلنسانية كاالجتماعية ككميا تتمحكر حكؿ اليدؼ اإلنساني األىـ كالمتمثؿ في       

،كتجيد البشرية نفسيا أفرادا كجماعات مكظفة قدراتيا  تطكر حياة اإلنساف كارتقائيا بمختمؼ صكرىا
كطاقاتيا المختمفة لمكصكؿ إلى مستكيات أعمى مف الرقي كالتطكر كدرجات عالية مف األمف كاالستقرار 
بكافة أبعاده كأشكالو إذ تكجب عمى اإلنساف ممارسة مختمؼ النشاطات سكاء عمى الصعيد الشخصي أك 

االجتماعي كالتي تكفؿ لو تحقيؽ غاياتو اآلنية كالمستقبمية ككذا تطكير األساليب كالطرائؽ بما يخدـ أىدافو 
لمكاكبة العصر الذم يعيشو حتى ال يتخمؼ عف الركب ،كمما الشؾ فيو أف تمؾ األساليب كالتقنيات التي 
أكجدىا مف تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كالتي بدكرىا أصبحت تتبكأ اليـك مكقع الصدارة مف حيث 

الدكر اإلستراتيجي كاإليقاع السريع الذم مس مختمؼ مناحي الحياة لكؿ المجتمعات عمى اختبلؼ ألكانيا 
 .كمستكياتيا 

  ليتكاصؿ ىذا الزخـ التكنكلكجي مع مطمع القرف العشريف بكتيرة متصاعدة مشكبل بيئة تتسـ بتطكر    
كالبرمجيات كشبكات  في المعمكمات كتكنكلكجيا االتصاالت بفضؿ االمتزاج المثمر بيف عتاد الكمبيكتر

االتصاالت فنتج عنو تشكيبلت متنكعة مف األجيزة اإللكتركنية كالتكنكلكجية التي أدت الى خمؽ فضاء 
اتصالي جديد ؛ سمتو المشاركة الفعالة بيف المتصميف كفردانية العبلقة بيف ىذه الكسائؿ كمستخدمييا 

حيث ارتقت ىذه التكنكلكجيات بصكرة غير مسبكقة ،عبر أجياؿ متكالية كمراحؿ متسارعة مشكمة منظكمة 
؛ سمتيا التبادؿ الرقمي  متقنة غزت جميع القطاعات كدخمت في صميـ نشاطاتيا فخمقت بيئة خاصة

لممعطيات كالكـ الكبير لمبيانات ،كتدفقيا المتكاصؿ عبر الطرؽ السريعة لممعمكمات ففي أقؿ مف مئة عاـ 
تضاعفت سرعة نقؿ المعمكمات مف حرفيف في الثانية الكاحدة ،إلى مميار حرؼ في الثانية الكاحدة كما 
ككنت نسيجا بشريا جديدا تربطو عبلقات تكاصؿ كككبية اختصرت عبرىا الزمف كألغيت فييا المسافات  

لتبرز معالـ الثكرة المعمكماتية التي مكنت الفرد بفضؿ تقنياتيا المتطكرة مف معالجة كنقؿ كاسترجاع 
مختمؼ المعمكمات كالمكاد اإلعبلمية في أم كقت فاسحة المجاؿ لميبلد فضاء اتصالي تفاعمي كحكارم 

  كاسع ،شكؿ مجتمع جديد يتميز بحضكر أفراده في العممية االتصالية رغـ غيابيـ الزماني كالمكاني
ليتجاكزكا الممارسات االتصالية التقميدية بكتيرة متسارعة،كبتحكؿ جكىرم في المعامبلت التجارية 

كالعبلقات القائمة بيف األشخاص األمر الذم ساعد عمى التحكؿ إلى عالـ الشبكات الرقمية التي تعزز 
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دكرىا ببركز اإلنترنت كشبكة اتصاالت عالمية ،أحدثت بخصائصيا ثكرة مشيكدة ؛ فاقتربت مف الفرد 
لدرجة المجاكرة ،ك نقمتو بعيدا لدرجة العالمية ،كخاطبتو في شخصو لدرجة الفردانية ،ككصمتو باآلخريف  

لدرجة الجماىيرية ؛ فخمقت فضاء اتصاليا يتسـ بالحرية االختيارية كالتفاعمية متيحة لو كافة الطمبات عمى 
 .اختبلؼ أنكاعيا كبطريقة آنية ؛ حتى كاد الفارؽ بيف الحاجة كالرغبة كالتمبية يمغى تماما في ىذا الفضاء

 كتعتبر االنترنت أىـ السمات المبتكرة لممجتمع الجديد الذم يتسـ ببيئة اقتصادية عالمية تسير عمى    
نحك سريع مع انتشار تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ التي سمحت بإتاحة البيانات كتقديـ تشكيمة فريدة 
مف الخدمات كالفرص لممؤسسات لزيادة قدراتيا التنافسية كتحسيف أدائيا كتعزيز فاعميتيػػا مختصرة كؿ 

ك ىاتؼ ،ك بريد في أداة كاحدة تتسـ بأحد  ،كسػػػائؿ االتصاؿ السابقة مف تمفزيكف كصحؼ ،ك راديػك
التقنيات  التي ساعدت عمى تحكيؿ النشاطات اإلنسانية مف كاقعػػيا الطبػػيعي ،إلى الطابع اإللكتركني 

كال    الكثير مف التعامبلت التقميدية ؛ فبل مجاؿ فيو لمعمؿ البدائي ،ك ال لمكسيط البشرم لألغالذم 
بؿ أصبح التعامؿ بشكؿ افتراضي االمر الذم جعميا مستقطبة ... لبلستخػػػداـ الكرقي ك ال لؤلمكاؿ النقدية 

مف قبؿ الكثير مف المستخدميف ،الذيف انتقمكا مف مجرد متمقيف سمبييف إلى مشاركيف فاعميف  يزداد 
تجاكبيـ مع الشبكة بسبب قدراتيا الكاسعة ،التي جعمت منيا أداة لمتعامبلت اآلنية في شتى المجاالت 

كبذلؾ أخذت المبادالت التجارية المنحى الرقمي الذم ساعد عمى جمب العديد مف المختصيف في مجاالت 
مختمفة مف العمـك  باإلضافة إلى المتعامميف االقتصادييف كاألشخاص الطبيعييف كالمعنكييف  كالكثير مف 

الفضكلييف ،كعميو فإف زيادة عدد المستخدميف ليذه الشبكة جعؿ منيا كسيمة ىامة تمفت انتباه رجاؿ 
التسكيؽ لتشكؿ ليـ أداة تركيجية جديدة ال يمكف إغفاليا في عرض مختمؼ المضاميف بالصكت كالصكرة 

ليتـ استخداميا في بث الرسائؿ اإلعبلنية مف أجؿ إضفاء الفعالية البلزمة لمتبادالت . كاأللكاف كالحركة 
التجارية اإللكتركنية كربط مصادر اإلنتاج بمنابع الطمب ؛ فتكفرت لممعمنيف مساحة مثيرة  لممارسة 

نشاطيـ اإلعبلني ،كضماف التركيج العالمي لبضائعيـ ،كخدماتيـ إذ عرؼ اإلعبلف طريقو إلى ىذا العالـ 
ليشارؾ بدكره في ىذه الحركية الحاصمة في الشبكة ؛ فيك باعتباره تقنية تركيجية الزمت نشاطات اإلنساف 
منذ القدـ كجد لنفسو أيضا مكانا رفقة الممارسات اإللكتركنية الحالية لمكاصمة أداء أدكاره كميامو المعيكدة 
في كؿ مناحي الحياة ليبرز كأحد االكجو الميمة التي تترافؽ مع االنشطة االتصالية الحديثة التي اىتمت 
بالبحث في سيككلكجية المستيمؾ بغرض فيـ سمككو رغباتو كمحاكلة اشباعيا بما يبلئـ التقنيات المتسارعة 

التي يشيدىا العالـ اقتصاديا كتكنكلكجيا ؛ باعتبار أف المستيمؾ لو دكر كاضح في نجاح أك فشؿ 
 .المشركعات االقتصادية ك الخطط كالسياسات المكضكعة
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 كما ساعد اإلعبلف اإللكتركني المؤسسات التى تسكؽ عبر االنترنت مف إعادة ىندسة كظائفيا        
التقميدية لتجارم ىذه التطكرات كتعمؽ استفادتيا منيا كمف ثـ أصبح اىتماـ المؤسسات ينصب أكثر فأكثر 

عمى إيجاد الطرؽ األكثر فعالية لبلتصاؿ بالمستيمكيف كتمبية حاجاتيـ كتكسيع دائرة الكاقع االفتراضي 
ليضـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي عمى اختبلفيا كلعؿ أبرزىا عمى سبيؿ االرتباط بالدراسة ال الحصر 

كبيئة اجتماعية كاقتصادية حديثة مشكمة أحد مظاىر التفاعمية في اطار ثكرة التكنكلكجيات "  الفيسبكؾ"
الحديثة لبلتصاؿ حيث يمارس مف خبلليا المستخدمكف كافة األنشطة التفاعمية بكؿ حرية بحيث لـ تعد 

عمى ككنيا أدكات اتصاؿ كتبادؿ لآلراء كالتسمية بيف األفراد كالمجمكعات عبر آالؼ التطبيقات  تقتصر
التي كفرتيا لجميكر مستخدمييا بؿ تعدت ذلؾ لتشكؿ كاحدة مف أىـ أدكات التسكيؽ االلكتركني التفاعمي 

ليتكاصؿ مف خبلليا المبلييف الذيف تجمعيـ اىتمامات مشتركة ،إذ يتيح ىذا المكقع خدمات تسكيقية 
كاسعة لمستخدميو ككنو مجاني ،كسيؿ االستخداـ مما يساعد عمى البحث عف زبائف جدد كعف 

المجمكعات كالصفحات الخاصة بالتجارة االلكتركنية أك البيع كالشراء عمى الشبكة كما يمكف لممستخدميف 
مف الكتابة كالتعميؽ بما يناسبيـ عمى أم سمعة أك خدمة أك صفحة أك إعبلف أك مقاطع فيديك التي يمكف 

إضافتيا كمشاركتيا كالتعميؽ عمييا باإلضافة إلى خدمة البريد كالدردشة التي تساعد عمى تكسيع حجـ 
االتصاالت بيف األصدقاء ليتمكنكا مف إنشاء أسكاؽ إلكتركنية مفتكحة في كؿ األكقات مما يمكنيـ مف 

معرفة األسعار ككؿ ما يتعمؽ بالمنتجات كالخدمات التي يتـ تركيجيا كاإلعبلف عمييا لتتكسع بذلؾ 
األنشطة التسكيقية لممؤسسات كالشركات كاألفراد عمى اختبلفيـ ،كعميو فإف ىذا االنفتاح الكبير عمى 

األسكاؽ اإللكتركنية فرض عمى المختصيف في مجاؿ التسكيؽ االىتماـ بشريحة أخرل مف المستيمكيف أال 
كىي المستيمؾ االلكتركني كالذم يتكاجد عبر الفضاء االفتراضي لتسيؿ عممية الكصكؿ اليو كالعمؿ عمى 

كسب رضاه بأشكاؿ عدة ،كفي ىذا االطار يمكف القكؿ اف اليدؼ الرئيسي أك األساسي لئلعبلف ىك 
تغيير ميكؿ أك سمكؾ أك اتجاىات المستيمكيف المحتمميف ،كبشكؿ أكضح فاف اإلعبلف ككسيمة يستخدـ 
لتغيير سمكؾ المستيمكيف المحتمميف حتى يتصرفكا بطريقة أكثر قبكال لمسمعة أم أف المعمف يحاكؿ أف 
يغرم المستيمكيف لشراء سمعة أك اإلقباؿ عمى خدمة مف خبلؿ استخداـ اإلعبلف المناسب ليتـ تكفير 

.  اإلقناع المناسب كالذم يعد كعممية معقدة بالنسبة لممؤسسات التي تستخدـ اإلعػػػػػػػػػػػبلف بشكػػػمو التقميػػػػػػػدم 

  كمع ىذا التطكر التكنكلكجي المذىؿ في مجاؿ اإلعبلنات،يجد الفرد نفسو محاصرا بكـ ىائؿ مف    
اإلعبلنات المتعددة المضاميف كاألىداؼ ،كالتي تحاكؿ التأثير في اتجاىاتو كتحفيز سمككياتو كدفعو إلى 
التصرؼ بطريقة معينة ،ىذا ما يحيمنا بالضركرة لمتطرؽ ألىمية المكضكع الذم يعتبر دراسة جديدة في 
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ميداف عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ إذ ييتـ بالثنائية التي تربط بيف استخدامات اإلعبلنات اإللكتركنية كبيف 
سمكؾ المستيمؾ الجزائرم الذم لـ يكف بمعزؿ عف ىذه التحكالت المتسارعة في حقؿ التسكيؽ اإللكتركني 
الذم يرتكز عمى استخداـ الرسائؿ االعبلنية ككسيمة لجذب كتحفيز المستيمكيف المستيدفيف ،الذيف ىـ في 

الذم بدكره ساعد عمى إيجاد بيئة " الفيسبكؾ"تزايد ىائؿ في استخداـ مكاقع الشبكات االجتماعية خاصة 
خصبة لمشركات التي ازدادت بينيا المنافسة ككجدت أف اإلعبلف عبر متاجر الفيسبكؾ يحقؽ انتشار أكبر 

. لمنتجاتيا كخدماتيا التي تستيدؼ شريحة مف الجميكر الجزائرم

  كانطبلقا مف ىذا تشكمت معالـ األىداؼ التي أدت بنا إلى دراسة استخدامات اإلعبلنات اإللكتركنية     
في تحفيز سمكؾ المستيمؾ الجزائرم كالبحث عف األسباب التي أدت بو إلى المجكء إلى متجر تكب شكب 
عبر الفيسبكؾ إلشباع حاجاتو االستيبلكية ككذلؾ التعرؼ عمى مدل إعجابو باإلعبلنات المقدمة بالمتجر 
كمدل تصديقو ليا كمشاركة غيره بيػا ،كفي ىذا الصدد قمنا بدراسة ىذا المكضكع ضمف محاكر مسطرة 

: انطبلقا مف مؤشرات كاقعية كافتراضية فكاف التساؤؿ المحكرم كالتالي 

 ىؿ ساىمت اإلعالنات اإللكتركنية بمتجر تكب شكب في تحفيز سمكؾ 
؟ المستيمؾ الجزائػػػػػػرم عبر الفيسبكؾ 

 
لَتتَبعُو تساؤالت فرعية اعتمدنا عمييا قصد تذليؿ الطريؽ لمتكصؿ لئلجابة عف السؤاؿ المحكرم فكانت 

:  كاآلتي
 ما ىي أنماط كطرؽ استخداـ متجر تكب شكب لمتسكؽ عبػػػػػػػر مكقع الفيسبػػػػػكؾ ؟ 
 عجابا مف قبؿ المستخدمي   جرػػػف عبر متػػػماىي األشكاؿ اإلعالنية األكثر متابعة كا 

تكب شكب لمتسكؽ االلكتركني ؟ 
    ماىي أنكاع السمع كالخدمات التي تيتـ بيا اإلعالنات اإللكتركنية عبر متجر تكب 

 شكب لمتسكؽ في الفيسبكؾ ؟
  ىؿ التفاعمية التي تتيحيا اإلعالنات االلكتركنية عبر متجر تكب شكب تساىـ في 

 تحفيز سمكؾ المستخدميف الجزائرييف ؟
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 :تحديد مفاىيـ الدراسة
: تتطرؽ الدراسة إلى عدد مف المفاىيـ األساسية ،كالتي سيتـ التطرؽ إلى أىميا فيما يمي 

o  االستخػػػػػػداـ: 

    يحيؿ عمى الممارسة االجتماعية التي تجعميا األقدمية كالتكرار شيئا مألكفا كعاديا في ثقافة ما كليذا 
فإنيا تقترب مف العادات كالطقكس ،كما يحيمنا إلى استعماؿ شيء ما سكاء كاف ماديا أك رمزيا لغايات 

 .1خاصة ،كىذا ما يدفع إلى التفكير في االستخداـ االجتماعي لمعدة التكنكلكجية

في أبسط معانيو ىك الطريقة الخاصة بالفرد أك الجماعة في L’usage      كعميو فاف االستخداـ 
استيبلؾ اتصاؿ ،عمؿ  )استخداـ ممارسة الفعؿ عمى التكنكلكجية ،كالتي تدخؿ في سياؽ ممارسة ما 

كما أف االستخداـ ىك استعماؿ شيء طبيعي أك رمزم لغايات معينة ،بمعنى إعطاء بعد كمعنى  (تسمية
ثقافي لجيػػػػػػاز مػػػػػادم أك رمػػػػػػزم كما يحػػػػيؿ االستخػػػػػػػداـ إلػػػى مسػػػػألة عػػػػػػبلقة األفػػػػػػراد المستخدميػػػف 

. 2باألشيػػػػاء أك التكنكلكجيا كمحتكياتيا

     كنقصد باالستخداـ في دراستنا ىذه عممية التصفح التي يقـك بيا المستخدـ في متجر تكب شكب 
 .كعادات كأنماط ىذا التصفح" الفيسبكؾ"عبر 

 

 

 

 

 

                                                           
نحك آفاؽ جديدة لبحكث االعالـ كاالتصاؿ  )جية لممنيج الكيفيكالرىانات الفمسفية كاالبستمكؿ:  نصر الديف العياضي1

 2007،أبحاث المؤتمر الدكلي االعبلـ الجديد تكنكلكجيا جديدة لعالـ جديد ،منشكرات جامعة البحريف ،(في المنطقة العربية
. 20ص 

  .16 ،ص 3،2005 ،مجمة اتحاد الدكؿ العربية ،العدد،المسألة النظرية لمفيكـ االعالـ:  الصادؽ لحمامي 2
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o  عادات التصفح :

سمكؾ إنساني كظاىرة فردية خاصة ليا ضكابطيا تتككف مع التعمـ كتكرار االستجابات كتتكرر في     
د بفضؿ التعمـ كتثيره رلفدة في عمـ النفس إلى سمكؾ منتظـ يكتسبو العا ،كيشير مفيـك ا1مكاقؼ مشابية

بي كاالستقرار مع لنست الثبا،كذلؾ استجابة ليذه المكاقؼ بقدر مف امكاقؼ محددة كما يكتسبو بتكراره
.  2داء إلى حد اآلليةألسيكلة في ا

 أما في ىذه الدراسة فنقصد بعادات تصفح اإلعبلنات اإللكتركنية عبر متجر تكب شكب في الفيسبكؾ    
ىك مدل انتظاـ المستخدميف عمى ذلؾ مف خبلؿ مستكل كحجـ الدخكؿ كالكقت المخصص لذلؾ كالفترات 

الزمنية ،كأقساـ المتجر المفضمة باإلضافة إلى الطريقة كالعادات التي يتـ بيا التصفح فردية كانت أك 
. بالمشاركة

o  انماط التصفح :

  يعرؼ عمماء االجتماع النمط بأنو جزء مف السمكؾ التفاعمي يتكرر بشكؿ غالب ،كأنو مجمكعة متناسقة  
مف السمكؾ التفاعمي الذم يقـك بو الفرد كيربط بينو كبيف األفراد كيجعميـ يتأثركف ببعضيـ البعض أك 

 . 3يكجد بينيـ اعتمادا متبادال أك تأثيرا متبادال 

كيعرؼ أيضا بأنو الطريقة كالصنؼ كالنمكذج ،فنقكؿ عمى نمط كاحدة أم عمى طريقة كاحدة كبطبيعة     
الحاؿ فإف تكرر سمكؾ معيف يككف دكما انطبلقا مف رغبة كتفضيؿ ،لذا فقد درجت الدراسات في مجاؿ 
اإلعبلـ كاالتصاؿ عمى التعبير عمى أنماط التعرض لكسائؿ اإلعبلـ بنماذج التفضيؿ ليذا التعرض مف 

. 4قبؿ جميكر المتمقيف

                                                           
 ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة عادات كأنماط مشاىدة طمبة سكيكدة لمفضائيات العربية:  عبد الكريـ بابكرم 1

 .15 ،ص 2005قسنطينة ،
 .450،ص 1998 ،مكتبة لبناف ،معجـ مصطمحات العمكـ االجتماعية:  احمد زكي بدكم 2
،رسالة ماجستير غير (دراسة في االستخدامات كاالشباعات )جميكر الطمبة الجامعييف كاالنترنت:باديس لكنيس  3

  .10،ص 2008جامعة قسنطينة ،،منشكرة
 . 16،ص مرجع سبؽ ذكره :  عبد الكريـ بابػكرم 4
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إف المراد بأنماط التصفح في ىذه الدراسة،ىك تفضيبلت المستخدميف لئلعبلنات اإللكتركنية عبر     
متجر تكب شكب بالفيسبكؾ كطرؽ كأساليب تعامميـ معيا كما يفضمكنو مف سمع كخدمات التي بدكرىا 

. تؤثر عمى سمككياتيـ االستيبلكية

o  دكافع التصفح: 

،فالدافع يعّبر عف أم شيء "يحرؾ " كمعناىا Motiveيشار إلى كممة دافع في المغة االنجميزية بػ     
. 1 مادم أك معنكم ،يعمؿ عمى تحفيز كتكجيو األداء كالتصرفات

جرائي يمكف أف نممس آثاره في سمككاتنا المعرفية    كما يعرؼ الدافع عمى أنو مفيكـ افتراضي كا 
كاالنفعالية كاالجتماعية كالفسيكلكجية أيضا كيتضمف جممة مف الحاجات كالرغبات كاالىتمامات التي تعمؿ 

 .2عمى استثارة الكائف الحي كتنشط سمككو كتكجيو نحك تحقيؽ أىداؼ معينة

كنقصد بالدكافع في دراستنا تمؾ األسباب المتنكعة التي دفعت بمستخدـ الفيسبكؾ إلى استخداـ        
كتصفح االعبلنات االلكتركنية المعركضة بمتجر تكب شكب لمتسكؽ مف أجؿ تمبية حاجاتو كرغباتو 

 .شباعيا مف خبلؿ ىذه المضاميف اإلعبلنيةإاالستيبلكية التي يريد 

o شبكات التكاصؿ االجتماعي عبر االنترنت: 

  Boyd Ellson   تعددت تعاريؼ الشبكات االجتماعية مف عالـ إلى آخر فحسب إلسكف كبكيد    

الشبكات االجتماعية ىي مكاقع تتشكؿ مف خبلؿ اإلنترنت اذ تسمح لؤلفراد بتقديـ لمحة عف حياتيـ العامة 
ك إتاحة الفرصة لبلتصاؿ بقائمة المسجميف ،كالتعبير عف كجية نظر األفراد أك المجمكعات مف خبلؿ 

. عممية االتصاؿ

  web 2 كما ىي عبارة عف مجمكعة مف المكاقع عمى شبكة اإلنترنت ظيرت مع الجيؿ الثاني لمكيب    
بمد  )تتيح التكاصؿ بيف األفراد في بنية مجتمع افتراضي يجمع بيف أفرادىا اىتماـ مشترؾ أك شبة انتماء  

يتـ التكاصؿ بينيـ مف خبلؿ الرسائؿ أك االطبلع عمى الممفات الشخصية  ( الخ,شركة– جامعة – مدرسة 
كمعرفة أخبارىـ كمعمكماتيـ التي يتيحكنيا لمعرض ،كىي كسيمة فعالة لمتكاصؿ االجتماعي بيف األفراد 
 . 3سكاء كانكا أصدقاء معركفيف في الكاقع أك أصدقاء تـ التعرؼ عمييـ مف خبلؿ السياقات االفتراضية

                                                           
   .350 ،صمرجع سبؽ ذكره: حمد زكي بدكم أ 1
  .15 ،ص 2007 ،دار المسيرة ،عماف ،سيككلكجية الدافعية كاالنفعاالت: محمكد بني يكنس  2 
:   يمكف الرجكع ليذه الدراسة في 3
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 كما تعرؼ عمى أنيا تركيبة اجتماعية إلكتركنية تتـ صناعتيا مف أفراد أك جماعات أك مؤسسات كتتـ     
بحيث يتـ إيصاؿ ىذه العقد  (Node– العقدة )باسـ  (مثؿ الفرد الكاحد)تسمية الجزء التككيني األساسي 

بأنكاع مختمفة مف العبلقات كتشجيع فريؽ معيف أك االنتماء لشركة ما أك حمؿ جنسية لبمد ما في ىذا 
العالـ  كقد تصؿ ىذه العبلقات لدرجات أكثر عمقان كطبيعة الكضع االجتماعي أك المعتقدات أك الطبقة 

 . 1التي ينتمي إلييا الشخص 
     

 شبكة عمى مجتمعات لبناء  فيعرفيا عمى أنيا عبارة عف برنامج يستخدـBalasأما باالس          
  . 2مختمفة كمتنكعة ألسباب البعض ببعضيـ االتصاؿ لؤلفراد يمكف أيف اإلنترنت

الشبكات االجتماعية ىي شبكة مكاقع فعالة جدان في تسييؿ الحياة : " كتعرفيا ىبة محمد خميفة بالقكؿ 
االجتماعية بيف مجمكعة مف المعارؼ كاألصدقاء ،كما تمكف األصدقاء القدامى مف االتصاؿ بعضيـ 
البعض كبعد طكؿ سنكات ،كتمكنيـ أيضان مف التكاصؿ المرئي كالصكتي كتبادؿ الصكر كغيرىا مف 

. 3"اإلمكانات التي تكطد العبلقة االجتماعية بينيـ

:   أما تعريفيا مف خبلؿ ىذه الدراسة فيي تعرؼ انطبلقا مف مؤشرات الدراسة كما يمي 

 شبكات اجتماعية تفاعمية تتيح التكاصؿ لمستخدمييا في أم كقت يشاءكف كفي أم مكاف مف العالـ   
ظيرت عمى شبكة اإلنترنت منذ سنكات قميمة كغيرت في مفيـك التكاصؿ كالتقارب بيف الشعكب كاكتسبت 

اسميا االجتماعي ككنيا تعزز العبلقات بيف بني البشر،كما عممت عمى جمع األفراد ذكم الميكالت 
: المتشابية ك ساىمت في خمؽ فضاءات افتراضية بديمة لمكاقعية كأبرز شبكات التكاصؿ االجتماعي ىي 

. (الفيسبكؾ)كأىميا محؿ دراستنا شبكة  (...تكيتر كاليكتيكب, الفيسبكؾ)
                                                                                                                                                                                     

-Boyd,D.Ellison,N : social network sites ;definition ,historyand scholarship,journal of 

computer Mediated communication13 article 

11,http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.elson.html. 
  .(On Line)  متاح11/12/2012،14:00, مكقع تأمبلت, شبكات التكاصؿ اإلجتماعي اإللكتركني: عكاد محمد  1

http://www.taamolat.com/blog-post_7300.html 
،قراءة تحميمية لعينة مف استخداـ المداخؿ النظرية في دراسات االعالـ الجديد بيف التطكر كالقصكر: جماؿ بف زركؽ  2

المعاصر ،بجامعة  المجتمع كقضايا الجديد اإلعبلـ "مكضكع حكؿ الثاني الدكلي لممؤتمر مقدمة المداخؿ النظرية ،كرقة
  .2،ص11/2014 /26-25محمد خيضر بسكرة ،المنعقد بتاريخ 

 11/12/2012،منتديات اليسار لممكتبات كتقنية المعمكمات ،مكاقع الشبكات اإلجتماعية،ما ىي؟:  ىبة خميفة محمد3
h15:30،http://www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=17775 
 

http://www.taamolat.com/blog-post_7300.html
http://www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=17775
http://www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=17775


17 
 

 

o  الفيسبكؾ :

 : لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغة    -

فإنو  (االنجميزية ) باعتبار أف كممة فيسبكؾ كممة أجنبية تنطؽ بالعربية كما تسمع بالمغة األجنبية    
كاف مف المستحسف التطرؽ لمتعريؼ المغكم ليذا المصطمح مف مشارب أخرل غير القكاميس العربية 

تنقسـ لشطريف – باعتبار أف أصؿ الكممة مف المغة االنجميزية –متمثمة في قكاميس أجنبية انجميزية 
(FACE/BOOK) فالشؽ األكؿ (FACE) أما الشؽ الثاني " كجػو" يعني(BOOK) كتاب " فيعني "

لما بيف سنتػػػػي  facebook أك بعبارة أصح يعكد أصؿ كممة" كتاب كجكه"كبالتالي فيك عبارة عف 
الجامعات األمريكية كالذم يصدر نياية كؿ  ،ككاف يقصد بيا ذلؾ الدليؿ الذم تعتمده 1980-1985

. 1سنة دراسية كيتضمف صكر الطبلب كأنشطتيـ كانجازاتيـ خبلؿ السنة الجامعية

 : كما نجد تعريفات أخرل لمفيس بكؾ بحسب السياؽ الذم كضعت فيو الكممة نذكر منيا اآلتي   

اسـ " كعبلمة تجارية يعرؼ عمى أنو  (كما تكتب الكممة بالمغة اإلنجميزية ) Facebook الفيسبكؾ أك 
 ،كتنطػػػؽ الكممة في األصؿ" 2004لخدمة كمكقع لشبكة تكاصؿ اجتماعي ،انطمقت كظيرت لمكجكد في 

(/ˈfeɪsbʊk)  ك كفعؿ يقاؿ  "Facebooking " شبكة التكاصؿ  كمعناه أنو قضى كقتو يتصفح
 (Spend time using the social networking website Facebook)  االجتماعي فيس بكؾ

 Jean " فيقاؿ؛  (ed)،كما يعنى بو التكاصؿ أك االتصاؿ بالغير كذلؾ حينما يضاؼ لمكممة 

Facebooked me " أم أفJean 2 اتصؿ بي ؛ كىنا المقصكد باالتصاؿ أنو اتصؿ عبر الفيس بكؾ.  

 

 

 

                                                           
1 facebook definition, http://dictionary.reference.com/browse/facebook , 12/10/2013, 19:22 

2 -Oxford dictionary ,facebook definition, 
http://www.oxforddictionaries.com/definition/american_english/Facebook, 12/10/2013, 
22:10 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/spend
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/spend
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/spend
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/use
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/social-networking
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/website
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/jean
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/jean
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/jean
http://dictionary.reference.com/browse/facebook
http://www.oxforddictionaries.com/definition/american_english/Facebook


18 
 

 

 :اصطالحا -
الفيسبكؾ ىك مكقع لمتكاصؿ االجتماعي يمكف الدخكؿ إليو مجانا تديره شركة فيسبكؾ محدكدة المسؤكلية 
كممكية خاصة ،كبإمكاف المستخدميف االنضماـ الى الصفحات كالمجمكعات التابعة لو مف اجؿ االتصاؿ 

 .1كالتفاعؿ فيما بينيـ
:  كنقصد بالفيسبكؾ في ىذه الدراسة 

  ىك أحد المكاقع المشكمة لما يطمؽ عميو بشبكات التكاصؿ االجتماعي ،يتيح لؤلفراد التكاصؿ فيما بينيـ 
كمشاركة كتبادؿ األفكار كالسمع كالخدمات كالمعمكمات لينشأ نكع مف التفاعؿ خاصة فيما يتعمؽ 

بالمكاضيع ذات االىتماـ المشترؾ ،مشكميف بذلؾ جماعات تعرض أفكار كمنتجات تككف مكازية لممنتجات 
 .الكاقعية ىذا ما يحيمنا إلى التطرؽ لتعريؼ المجمكعات التجارية أك ما يعرؼ بالمتاجر االفتراضية 

o المتاجر االفتراضية: 
 :اصطالحا  -
 المتجر ىك عبارة عف سكؽ أك محؿ شبكي خاص بالتعامبلت كالعبلقات مف أجؿ تبادؿ المنتجات     

كالخدمات كالمعمكمات كاألمكاؿ ،كعندما تككف ىيئة السكؽ أك المتجر الكتركنية فإف مركز التجارة ليس 
بناية أك ما شابو بؿ ىك محؿ شبكي يحكم تعامبلت تجارية فالمشارككف في المتاجر كاألسكاؽ االلكتركنية 

مف باعة كمعمنيف كمشتريف كسماسرة ليسك فقط مف أماكف مختمفة بؿ نادرا ما يعرفكف بعضيـ البعض 
كطرؽ التكاصؿ بيف األفراد في المتاجر االلكتركنية تختمؼ مف فرد إلى آخر كمف حالة إلى أخرل،كمف ثـ 
يمكف تعريؼ المتاجر االفتراضية عمى أنيا محبلت كأسكاؽ تتكاجد عمى شبكة اإلنترنت يمتقي فييا البائع 

. 2كالمشتريف ليتبادلكا البضائع كالخدمات
  فيناؾ مف يشير أيضا إلى أف المتاجر االفتراضية ىي عبارة عف منافذ التكزيع المبينة عمى اإلنترنت   

 . 3كالتي تقـك ببيع جميع منتجاتيا مف خبلؿ الشبكة دكف كجكد كاقع مادم ليذا المنفذ

: كنقصد بالمتاجر االفتراضية في ىذه الدراسة 
                                                           

 . 180،ص 2011،دار الخمدكنية ،الجزائر ، تاريخ االتصاؿ كتكنكلكجياتو: شعباف فؤاد ،عبيدة صبطي   1
.  98 ،ص 2011،دار الفكر لمنشر كالتكزيع ،عماف ،التسكيؽ اإللكتركني:  سامح عبد المطمب ،عبلء سيد قنديؿ 2
 2006،الدار الجامعية ،اإلسكندرية، محاضرات في ىندسة اإلعالف اإللكتركني:  عبد السبلـ أبك قحؼ ،طارؽ طو أحمد 3

  .348ص 
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ك المجمكعات التي تحمؿ صيغة تجارية ك المتكاجدة في مكقع الفيسبكؾ عمى شبكة أكؿ الصفحات     
كلتسييؿ  (بيع كشراء لمسمع كالخدمات كتبادؿ المعمكمات كاألمكاؿ)اإلنترنت بيدؼ ممارسة مينة تجارية 

العمميات التجارية االلكتركنية لمزبائف مف مستخدميف جزائرييف خاصة عبر الفيسبكؾ كتقـك بنشر اعبلنات 
الكتركنية لمختمؼ السمع كالخدمات بيدؼ التركيج ليا كخمؽ الحاجة لدييـ المستيمكيف،كما نقصده في ىذه 
الدراسة بالذات ىك إحدل المتاجر المتكاجدة بالمكقع كالمعركفة بمتجر تكب شكب لمتسكؽ كتبادؿ السمع 

 .العالمية 

o  متجر تكب شكب: 

 في منتديات الجمفة كمبادرة قاـ 2011 سبتمبر 12أكؿ متجر الكتركني جزائرم انشأ ألكؿ مرة في     
بيا أحد األعضاء المتميزيف بالمتجر أطمقيا مف أجؿ تقديـ المساعدات ك تسييؿ التعامبلت التجارية بيف 

أعضاء المنتدل الذيف يجدكف صعكبة في الشراء عبر مكاقع االنترنت المختمفة ىدفو تقديـ االستشارة 
 تكسع نطاؽ المتجر إلى مكقع الفيسبكؾ لينشأ 2013البلزمة كالمتعمقة بكافة المنتجات كالخدمات كفي 

صفحات كمتاجر فرعية مغمقة كمفتكحة يتـ فييا عرض مختمؼ االعبلنات لمسمع مرفقة بأسعارىا مشكبل 
 كذلؾ ebay / amazon / aliexpressكسيط بيف مستخدمي الفيسبكؾ كبيف مكاقع التسكؽ العالمية مثؿ 

 يضمف التسميـ لكؿ الكاليات كالدكائر كالبمديات لشراء سمعيـ االصمية لتصميـ لباب البيت كالمتجر
 بحكـ الخبرة 20الجزائرية كيسيؿ عمييـ شراء سمع كبيرة كذات قيمة دكف جمركة تستغرؽ مدة كصكليا 

. الكبيرة في مجاؿ التسكيؽ اإللكتركني 

 منيج كأدكات الدراسة: 
   منيج الدراسة.أكال 

 كسمككيـ األفراد حالة عف بجمع المعمكمات الخاصة   اعتمدنا عمى منيج المسح كأحد األشكاؿ   
دراكيـ كاتجاىاتيـ ،كيعتبر كذلؾ الشكؿ الرئيسي كالمعيارم لجمع المعمكمات عندما تشمؿ  كمشاعرىـ كا 

الدراسة المجتمع الكمي أك تككف العينة كبيرة كمنتشرة بالشكؿ الذم يصعب االتصاؿ بمفرداتيا مما يكفر 
 المفيكـ جانبا مف الكقت كالنفقات كالجيد المبذكؿ مف خبلؿ خطكات منيجية مكضكعية ،كعميو فيك بيذا

.  1أك التحميمي مف أبرز المناىج المستخدمة في مجاؿ الدراسات االعبلمية سكاء في إطارىا الكصفي يعد

                                                           
  .150 ،ص 2000،عالـ الكتب ،القاىرة، مناىج البحث العممي في الدراسات االعالمية:  محمد عبد الحميد 1 
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الكصفية التي تستيدؼ الحصكؿ عمى حقائؽ تتعمؽ  الدراسات ضمف الحالية تندرج كعميو فدراستنا    
بالجكانب النظرية كالتطبيقية لممكضكع المراد دراستو كالتعرؼ عمى ظاىرة معينة بطريقة كصفية مبنية عمى 

 كراء مف المحققة ،ككذا اإلشباعات االستخداـ كطرؽ أنماط لمعرفة الدقة كالمكضكعية ،كما أنيا تسعى
 الى تحفيز الدراسة ،بما يؤدم عينة أفراد لدل " الفايسبكؾ" استخداـ االعبلنات االلكتركنية عبر مكقع

 يتجنب حتى كذلؾ بالعينة منيج المسح ىك مبلئمة األكثر المنيج فإف السمكؾ االستيبلكي لدييـ،كبالتالي
 مف محدد بعدد يكتفي مضاعفا،بحيث أطكؿ كجيدا كقتا يتطمب الذم الشامؿ المسح مشكمة الباحث

المفردات فقط 

 :أدكات جمع البيانات الرقمية:ثانيا 

 نجاح أم بحث عممي يرتبط بمدل فعالية األدكات التي استخدمت في جمع البيانات حكؿ مشكمة     إف
 .الدراسة التي تساعد الباحث في بحثو ،ك ترتبط ىذه األدكات بمكضكع البحث 

كالمنيج المستخدـ في الدراسة ،ك يتكقؼ نجاح الباحث إلى حد كبير عمى استخداـ أدكات البحث       
فعميو اإلحاطة جيدا باألدكات ك الطرؽ التي يستخدميا لمكصكؿ إلى نتائج مرضية كاإلجابة عف تساؤالت 

 .1الدراسة كفحص فرضياتيا بأقؿ كقت ك جيد ك تكاليؼ
   كىناؾ الكثير مف كسائؿ التقصي أك تقنيات البحث التي تستخدـ لمحصكؿ عمى البيانات ك يمكف     

  مف كافة استخداـ عدد مف ىذه الكسائؿ معا في البحث لتجنب عيكب إحداىا ك لدراسة الظاىرة 
ب  ػػػػالجكاف

كعمكما يتعيف أف تقيـ ىذه األدكات المختمفة لجمع البيانات في ضكء كفاءة كؿ منيا في القياـ بالكظيفة 
،المقابمة ،المبلحظة ،تحميؿ المحتكل "االستبياف " االستمارة : التي اختيرت ليا ك يمكف حصرىا فيا يمي

. 2التحميؿ اإلحصائي ،التجريب

                                                           
 ،المكتب الجامعي الحديث،القاىرة (الخطكات المنيجية إلعداد البحكث االجتماعية)البحث العممي : محمد شفيؽ  1
. 186،ص1999،
، 1996،المكتبة األكاديمية ،القاىرة ،ص البحث العممي،أسسو كطريقة كتابتو : محمد الصاكم،محمد مبارؾ 2

. 26ص 
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  كنتيجة عممية التقييـ المكضكعي لئلمكانيات التقنية التي تتيحيا ىذه األدكات كانطبلقا مف تحديدنا  
حدل التقنيات المباشرة التي تنتج معطيات أكلية لمبحث كىي المبلحظة إلمشكمة البحث قمنا بتبني 

. ذ تمكننا مف االستفادة مف اساليبيا لجمع معطيات كمعمكمات عف مكضكع بحثنا بشكؿ معمؽإكاالستبياف 

  :المالحظػػػػػػػػػػة .1

 تعتبر المبلحظة خطكة ميمة جدا في البحكث العممية لذلؾ ينبغي أف ال يخمك أم بحث مف المبلحظة    
 ".تعني االنتباه العفكم إلى حادثة أك كظاىرة أك أمر ما "  :فيي بمعناىا البسيط 

انتباه مقصكد كمنظـ كمضبكط لمظكاىر أك األمكر أك الحكادث بغية : "   أما المبلحظة العممية فيي 
.  1اكتشاؼ أسبابيا كقكانينيا

   
فإف كؿ مبلحظة منيجية تؤدم الى الكشؼ عف دقائؽ الظكاىر المدركسة كعف العبلقات بيف عناصرىا   

كعادة ما تستخدـ المبلحظة لرصد ككصؼ مدل كاسع مف السمكؾ كليذا ، 2 األخرل الظكاىركبينيا كبيف
فيي ال تقدـ تفسيرات ألسباب حدكث سمكؾ معيف كال تقيس النكايا إنما ىي تختص بمبلحظة السمككيات 
ف  التي تستغرؽ زمنا قصيرا في حدكثيا أما السمككيات التي تستغرؽ أياما كأسابيع فيصعب مبلحظتيا كا 

 . 3حدثت فإنيا تككف مكمفة جدا 
مشاىدة الظاىرة محؿ الدراسة عف كثب ،في إطارىا المتميز :  ككما عرفيا أحمد بف مرسمي بأنيا    

ككفؽ ظركفيا الطبيعية ،حيث يتمكف الباحث مف مراقبة تصرفات ك تفاعبلت المبحكثيف كاعتبرىا مف بيف 
أكثر األدكات استخداما في دراسات االتصاؿ ،لما تكفره مف ميزة جمع عدد كبير مف البيانات 

  .4كالمعمكمات
أف المبلحظة تمثؿ جزءا جكىريا مف المنيج العممي اإلمبريقي :أما األستاذ سمير محمد حسيف يرل    

الذم يجمع بيف استخداـ العقؿ كالحكاس ألنيا ال تقتصر عمى مجرد التسجيؿ السمبي لمكقائع أك المتغيرات 

                                                           
مؤسسة الكراؽ لمطباعة ،أسس البحث العممي إلعداد الرسائؿ الجامعية: إبراىيـمركاف عبد المجيد 1

 . 61،60،ص ص 2000األردف،،كالنشر،
.  93،ص1992،دار الطبيعة لمطباعة كالنشر،الككيت،األسس العممية لمناىج البحث االجتماعي: احساف محمد الحسف 2
،الدار المصرية المبنانية مناىج البحث كاالستخدامات اإلحصائية في الدراسات العممية: شيماء ذك الفػػقار زغيب 3

 . 205،ص2009مصر،،القاىرة،
،ديكاف المطبكعات الجامعية ،بف عكنكف 3،طمناىج البحث العممي في عمكـ اإلعالـ كاالتصاؿ:  أحمد بف مرسمي 4

. 203،ص 2007،الجزائر
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نما تتعدل ىذه الخطكة الى خطكة التدخؿ اإليجابي مف جانب العقؿ الذم يقكـ بدكر رئيسي في ادراؾ  كا 
. 1العبلقات المختمفة بيف الظاىرات التي تتـ مبلحظتيا

كتنقسـ المبلحظة إلى نكعيف المبلحظة البسيطة كالمبلحظة بالمشاركة كالتي تعني مشاركة الباحث        
في تفاصيؿ الحياة اليكمية لممبحكثيف ،كىي مبلحظة تتطمب اندماج الباحث في مجاؿ حياة المجمكعة 
التي يقـك بدراسة سمككياتيـ مع الحرص أف ال تككف مشاركتو عامؿ لتغيير أم شي في ىذا الكاقع،كقد 

أثبتت المبلحظة المنظمة فعاليتيا في تسييؿ عممية تحميؿ العديد مف النشاطات اإلنسانية كىك ما ينطبؽ 
عمى الدراسات التي تعالج النشاطات اإلنسانية الحاصمة داخؿ الفضاء االفتراضي باستعماؿ المبلحظة 

 . 2االلكتركنية
 

:  لمالحظة بالمشاركة االلكتركنية ا .2

غالبا ما يككف الباحث عضكا فاعبل داخؿ المجتمع أك المجتمعات االفتراضية ،كيككف حاضرا أثناء     
حدكث الظاىرة ،أك يككف بكؿ بساطة عرضة لمفعؿ أك جزءا مف التفاعؿ االلكتركني كتستعمؿ ىذه الكسيمة 
خاصة في دراسة المجتمعات صعبة الدراسة أك المجتمعات المميزة أك المغمقة ،فيذه الكسيمة تمكف الباحث 

أف يككف جزءا مف المجتمع المدركس كفي نفس الكقت أفراد المجتمع المدركس عمى طبيعتيـ األكلية  
شرط أف ال يؤثر الباحث فييـ كال في بيئتيـ كأىـ ما يجب أف يككف عند المبلحظة بالمشاركة االلكتركنية 

كمختمؼ اآلراء " المكاقع ،الصفحات المتاجر" ىك الكصؼ الدقيؽ لكؿ مبلمح الظاىرة مف مكاف كقكعيا 
.  3كترجمة كتأكيؿ الباحث لؤليقكنات كالرمكز المستخدمة داخؿ المجتمعات االفتراضية المشاعرك

كما ىك الحاؿ في دراستنا ىذه التي اعتمدنا فييا عمى المبلحظة بالمشاركة مف أجؿ متابعة المكضكع     
عف قرب كاالحتكاؾ بأفراد مجتمع البحث حيث عمدنا إلى فتح صفحة عبر المكقع قيد الدراسة أال كىك 
مكقع الفيسبكؾ كمشاركة المستخدميف اىتماماتيـ ،ككذلؾ متابعة المشاركات التي يضعكنيا سكاء عمى 
صفحاتيـ أك عمى جداريات المتجر كطبيعة التفاعؿ الذم يتجسد في التعميقات كالمشاركات المتعمقة 

                                                           

 . 182،ص2006مصر،،عالـ الكتب،القاىرة ،دراسات في مناىج البحث العممي بحكث اإلعالـ:  سمير محمد حسيف 1 
 ،مذكرة ماجستير منشكرة،جامعة تداكؿ المعمكمات داخؿ المجتمعات االفتراضية عمى شبكة االنترنت:  محمد أميف عبكب 2

 .30،ص 3،2011الجزائر 
 2008 ،المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب ،الككيت ،347،عالـ المعرفة عمـ االجتماع اآللي : عمي محمد رحكمة  3

  .156ص
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باإلعبلنات اإللكتركنية التي يتـ عرضيا عمى صفحات المتجر كمتابعة الرسائؿ كالمضاميف المتعمقة بيا 
كالتي يشرؼ عمى بثيا كنشرىا صاحب المتجر الذم يعتبر الكسيط التبادلي بيف الشركات التجارية 

  كالمستخدميف عبر متاجر تكب شكب المتكاجدة بالفيسبكؾ كالتي انخرطنا فييا لتحصيؿ أكبر قدر ممكف 

مف المعمكمات كالبيانات التي تتيح لنا فرصة لتحميؿ كلتفسير كربط جكانب الدراسة المختمفة النظرية منيا 
 .كالميدانية

 (االستمارة )االستبياف : ثانيا 
يعتبر االستبياف أداة ىامة مف األدكات المنيجية التي تستعمؿ في جمع المعمكمات كالبيانات المتعمقة   

بمكضكع الدراسة ،فاالستمارة ىي كممة مشتقة مف الفعؿ استباف األمر بمعنى أكضحو كعرفو ،االستبياف 
.  1بذلؾ ىك التكضيح كالتعريؼ ليذا األمر

   كىي عبارة عف مجمكعة مف األسئمة المصممة بعناية كدقة بحيث تككف متسمسمة ككاضحة الصياغة 
كأسمكب لجمع البيانات يستيدؼ استثارة األفراد المبحكثيف بطريقة منيجية كمقننة لتقديـ حقائؽ كآراء أك 
أفكار معينة في إطار البيانات المرتبطة بمكضكع الدراسة كأىدافيا دكف تدخؿ مف الباحث في التقرير 

الذاتي لممبحكثيف في ىذه البيانات ،إذ يعتبر االستبياف أكثر ادكات جمع البيانات استخداما إلمكانية جمع 
المعمكمات مف خبللو عف مكضكع معيف مف عدد كبير مف األفراد المجتمعيف أك غير المجتمعيف في 
مكاف كاحد ،حيث يضـ االستبياف عمى أساس تقسيمو إلى محاكر كتحت كؿ محكر تصاغ عبارات أك 
أسئمة ثـ يكزع االستبياف كرقيا أك إلكتركنيا كقد قامت دراستنا ىذه باستعماؿ االستبياف االلكتركني عمى 

 .2الخط
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
. 204ص ،1995 ،لبناف ،2 ،دار الكتب العممية ،الجزء القامكس المحيط:  الفيركز أبادم 1
. 353 ،ص مرجع سبؽ ذكره: محمد عبد الحميد 2
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 :االستبيانات االلكتركنية عمى الخط  .1

ىي أحد الطرؽ التي يمكف استخداميا لتكزيع االستبيانات عمى أفراد مجتمع البحث إذ تتميز    
االستبيانات االلكتركنية كالتي تككف غالبا منشكرة عمى مكقع أك صفحة انترنت بسيكلة اإلجابة عمييا عف 
رساليا الى منشئ االستبياف بشكؿ آني كسيؿ اضافة إمكانية التعديؿ كالتحسيف الدكرم  طرؽ الكمبيكتر كا 
لبلستمارة كسرعة الحصكؿ عمى النتيجة عكس االستبيانات التقميدية التي غالبا ما تتطمب عمى الباحث أف 
يقـك ببذؿ مجيكدات إلرجاع استمارة االستبياف مف المبحكث بعد تعبئتو ليا اضافة الى أخذىا لكقت أطكؿ 

   1 بكثير السترجاعيا،كىناؾ شكميف مف االستبياف الرقمي

 كىك إعداد استبياف إلكتركني عف طريؽ : الشكؿ األكؿ (word) أك ما شابو كيقـك الباحث بإرسالو
 .الى المبحكثيف عف طريؽ البريد االلكتركني فيجيب عنيا المبحكثكف كيعيدكف إرساليا إلى الباحث 

 فيك االستبياف اإللكتركني الخطي الذم يعرض عمى صفحة الكيب عمى مكاقع :أما الشكؿ الثاني 
متخصصة تستضيؼ ىذا النكع مف االستبيانات كيتـ اإلجابة عمييا بالدخكؿ الى الصفحة كالنقر عمى 

 .2خيارات أك التعميؽ عمى مكاضيع 

: كقد استعممت دراستنا ىذا النكع الثاني لؤلغراض التالية     

  استخداـ االعبلنات االلكتركنية في تحفيز سمكؾ "التصميـ المنيجي يفرض عمينا ىذه األداة في دراسة
 .دراسة مسحية عمى عينة مف مستخدمي متجر تكب شكب عبر الفيسبكؾ في الجزائر"المستيمؾ الجزائرم 

  الجميكر المستيدؼ يتميز بضخامة العدد كالتشتت بالشكؿ الذم يحد مف إمكانية استخداـ أساليب
أخرل كالمقابمة ليذا العدد الكبير في حيف يستطيع االستبياف تغطية عدد كبير مف األفراد حسب العينة 

 .المختارة كفي أماكف جغرافية متباعدة

كحاكلنا قدر المستطاع أف تككف أسئمة االستبياف كاضحة كمعبرة عف إشكالية الدراسة كتساؤالتيا بحيث    
تحقؽ قدرا مف التكازف في تغطية كؿ التساؤالت ،كيتضمف االستبياف الخاص بيذه الدراسة أربعة محاكر 

: ييدؼ كؿ كاحد منيا إلى 

                                                           
 . 167 ،ص مرجع سبؽ ذكره عمي رحكمة ،1
 . 167 ،ص مرجع سبؽ ذكره عمي رحكمة ،2
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  التعرؼ عمى أنماط كطرؽ استخداـ متجر تكب شكب لمتسكؽ عبر مكقع الفيسبكؾ. 

 عجابا مف قبؿ المستخدميف عبر متجر تكب شكب  .اإلطبلع عمى األشكاؿ اإلعبلنية األكثر متابعة كا 

 اإلعبلنات اإللكتركنية عبر المتجرالسمع كالخدمات التي تيتـ بيا التعرؼ عمى أنكاع . 

 
 مجتمع كعينة الدراسة:  

  :مجتمع البحث. اكال 

 تعتبر مرحمة تحديد مجتمع البحث مف أىـ الخطكات المنيجية في البحكث االجتماعية كالتي تتطمب     
مف الباحث دقة بالغة ،حيث يتكقؼ عمييا إجراء البحث كتصميمو ككفاءة نتائجو كيكاجو الباحث عند 

شركعو في القياـ ببحثو مشكمة تحديد نظاـ العمؿ أم اختيار مجتمع البحث أك العينة التي سيجرم عمييا 
. 1دراستو كتحديدىا

أنو مجمكعة مف العناصر ليا عدة :" حيث تـ تعريؼ مجتمع البحث حسب مادليف غرافييت      
 في حيف " خصائص مشتركة تميزىا عف غيرىا مف العناصر األخرل التي يجرل عمييا البحث أك التقصي

مكريس أنجرس أف مجتمع البحث في لغة العمـك االنسانية ىك مجمكعة منتيية أك غير منتيية مف يرل 
.   2العناصر المحددة مسبقا كالتي ترتكز عمييا المبلحظات

  كتطبيقا ليذا المفيـك عمى دراستنا يمكننا تحديد مقياس يجمع بيف أفراد مجتمع البحث المختار كيميزىـ  
عف البقية إذ كاف تكجينا نحك المبحريف االفتراضييف المشاركيف في مكاقع التكاصؿ االجتماعي كعمى كجو 

التحديد الفيسبكؾ دكف غيره،فمف خبلؿ تساؤؿ الدراسة فإف مجتمع البحث في دراستنا ىك المستخدميف 
الجزائرييف في متجر تكب شكب لمتسكؽ عبر الفيسبكؾ كالذيف يحسنكف التعامؿ بالمغة العربية باعتبار أف 

ناث)استمارة البحث بالمغة العربية مف الجنسيف  ف لـ نقؿ يستحيؿ  (ذككرا كا  ،كىك مجتمع كاسع يصعب كا 
حصره أك تحديد حجمو إذ أنو يخضع لنكع المجتمع االفتراضي الذم يتميز بالتفاعمية ك بالتزايد المستمر 

لعدد اعضاءه في أقؿ مف ثانية ،فقد حددت اإلحصائيات المقدمة في مكقع الفيسبكؾ كالظاىرة عمى 
                                                           

. 112 ،ص مرجع سبؽ ذكره:  محمد شفيؽ 1
 ،ترجمة بكزيد صحراكم كآخركف ،دار القصبة لمنشر منيجية البحث العممي في العمكـ اإلنسانية: كريس أنجرس ـ2

. 298 ،ص 2004الجزائر،
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11.1776,372

64

م تم  ال ح 

1er trim. 2e trim. 4e trim.

 مشترؾ يتسمكف بعدـ 17.613صفحات متجر تكب شكب عمى أف اجمالي مجتمع البحث قدر بػػػػػ 
اتصالية التي يمنحيا مكقع الفيسبكؾ بشكؿ عاـ كمتجر - التجانس بيف مفرداتيـ مف خبلؿ المساحة التكنك

لى صفحة عامة  تكب شكب بشكؿ خاص الذم ينقسـ إلى مجمكعات مغمقة تعرض منتجات متخصصة كا 
 .مفتكحة لمجميع تقدـ منتجات متنكعة 

: كقد تـ تمثيؿ مجتمع البحث بيانيا عمى النحك التالي 

 مستخدـ6.372 : ػػػػػػمجمكعة تكب شكب الخاصة بالنساء فقط كالتي يقدر عدد مفرداتيا ب . 

  مستخدـ64: مجمكعة تكب شكب الخاصة بالسمع الرجالية فقط كالتي يقدر عدد مفرداتيا بػ . 

  11.177  بػصفحة العامة لمتجر تكب شكب لمتسكؽ االلكتركني كالتي يقدر عدد مفرداتيا 
 .مستخدـ

 
 1دائرة نسبية تبيف حجـ مجتمع البحث: (01)الشكؿ رقـ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .147،ص 2002،دار الفكر ،دمشؽ ،عمكـ االتصاؿ كالمجتمعات الرقمية: فلاير مينا  1
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:   ةػػػػػػة الدراسػػػعيف. انياث
 إف الكماؿ في البحث العممي ىك أف نستعمـ لدل جميع مفردات عناصر البحث الذم نيتـ بدراستو   

حيث أف ضخامة حجـ المجتمع األصمي الذم قد يتجاكز عدده اإلجمالي اآلالؼ فإنو يقتضي عمى 
  .الباحث مكارد كتكاليؼ جمة ليصبح بذلؾ التعامؿ بنظاـ العينات الحؿ األمثؿ لذلؾ

الجزء الذم يختاره الباحث كفؽ طرؽ محددة ليمثؿ مجتمع البحث '' :  فالعينة في البحث العممي ىي   -
كتستخدـ طريقة العينة في البحث في حاالت المجتمعات الكبيرة التي تعد مفرداتيا '' تمثيبل عمميا سميما 

. 1باآلالؼ كالمبلييف حيث يتعذر إجراء الدراسة عف طريؽ الحصر الشامؿ
تمثؿ العينة نمكذجا يشمؿ جانبا أك جزئا مف كحدات مجتمع البحث االصمي المعني بالبحث كىذا كما     

النمكذج اك الجزء يغني الباحث عف دراسة كحدات كمفردات المجتمع األصمي خاصة في حالة صعكبة أك 
. 1استحالة دراسة كؿ تمؾ الكحدات 

 ككذلؾ األمر بالنسبة لمكضكع دراستنا الذم سنتناكؿ فيو مكضكع استخدامات اإلعبلنات اإللكتركنية     
في تحفيز سمكؾ المستيمؾ الجزائرم عبر متجر تكب شكب في الفيسبكؾ كنظرا لككف مجتمع البحث ال 
يمكف ضبط عدده كامبل باعتبارنا نتحدث عف مبحريف افتراضييف مجيكليف لدل الباحث فإنو استكجب 

كقد اعتمدنا في نكعية المعاينة . عمينا اعتماد نظاـ المعاينة الختيار عينة ممثمة لمجتمع البحث الكمي
عمى صنؼ مف المعاينات االحتمالية أال كىي المعاينة العشكائية البسيطة ،كبالعشكائية نعني أننا نستعيف 

 (Randomisation )بالحظ أك الصدفة في اختيارنا لمعناصر كالصدفة التي نقصدىا ىي صدفة مراقبة 
لمداللة عمى أننا سنعمؿ بالصدفة المقصكدة كليس الصدفة الفجائية ،فالعمؿ بالصدفة الفجائية يرجع بنا 
الى القكؿ أننا سنعمؿ بأم طريقة كانت في حيف أف المجكء الى استخداـ الصدفة المقصكدة يعني اتخاذ 

حتياطات خاصة أثناء السحب بإعطائو ميزة عممية كذلؾ بمنح كؿ عنصر مف عناصر مجتمع البحث إ
 .إمكانية معركفة لمظيكر مف بيف العناصر المختارة 

 
يعني أخذ ىذا أك ذاؾ دكف سبب  )فإننا نسعى ما أمكف الى تجنب ذلؾ التكافؽ البسيط اك التعسفي 

. 1أك الميؿ الشخصي مف خبلؿ أخذ تمؾ العناصر التي تغرينا  (ظاىر
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: حجػػػػـ العينػػػػػػػة .1
 إف حجـ العينة ىك عدد العناصر التي تككف العينة كبالنسبة الى المعاينات االحتمالية كالمعاينة التي   

اعتمدناىا مف خبلؿ ىذه الدراسة فإف حجـ العينة يتحدد كفقا لقكاعد أكثر دقة ألنو يعتمد عمى تطبيؽ 
بعض المعادالت الرياضية ،كقد اعتمدنا في ىذا الشأف عمى الطريقة التي أكردىا مكريس أنجرس في 

كتابو منيجية البحث العممي في العمـك االنسانية كذلؾ حسب العدد االجمالي لمجتمع البحث المستيدؼ 
كبعد اسقاطنا لتمؾ العمميات عمى العدد الكمي لمجتمع بحثنا كالذم يقدر بعشرات آالؼ 

. (مشترؾ17.613)
 مف مجتمع البحث كىذا يككف كافيا حسب ذات المعادلة ،كقد %1فستكجب عمينا ىنا أخذ ما يقدر بػ    

ساعدت طبيعة مكقع الفيسبكؾ كالتي تكفر القائمة الكمية لمشتركي أم مجمكعة في الصفحة الرئيسية ليا 
كىك ما سيؿ عمى الباحثة االستدالؿ عمى أفراد العينة كبالتالي تـ تقدير حجـ العينة ليصبح حجـ العينة 

:  مفردة تـ استخراجيا كفقا لممعدلة التالية 176:في ىذه الدراسة يقدر بػ 
 
  17.613X 1 /100 =176 
 

تـ اختيارىا عف طريؽ القرعة بدكف اعادة أم يسمح لممفردة بالظيكر مرة كاحدة فقط،اذ زكدنا صاحب 
المتجر بقائمة األعضاء األكثر تفاعمية مع المتجر الف التفاعمية ىنا ال تتكضح بشكؿ جمي باعتبار كجكد 

تعامبلت ظاىرة عف طريؽ صفحات المتجر كتعامبلت غير ظاىرة عف طريؽ الرسائؿ الخاصة ،كعمى 
ذلؾ األساس تـ مراسمة الذيف كقع عمييـ االختيار مفردة مفردة عف طريؽ الرسائؿ الخاصة إال أنو كاجيتنا 

:  بعض الصعكبات في جمع المعمكمات نكردىا فيما يمي 
  عدـ الرد إما نتيجة تخكفيـ مف فتح رابط االستمارة االلكتركنية اعتقادا منيـ أنيا مكاقع تحمؿ فيركسات

 كىي مف بيف اجراءات (Spam)أك لـ يفتحكا الرسالة باعتبارىا كجيت مباشرة الى البريد العشكائي 
 .الخصكصية التي يكفرىا مكقع الفيسبكؾ لمستخدميو 

  كعمى ىذا األساس قمنا باالستعانة بصاحب المتجر باعتباره الجية المكثكقة لدل المبحكثيف مف أجؿ
مساعدتنا في نشر االستمارة عمى جداريات المتجر كتثبيت المنشكر في أعمى الصفحات حتى ينتبو ليا 

 جميع المشتركيف
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أفريؿ 11ف بي مفردة تمت عممية تكزيع االستمارة في الفترة ما 176كبعد اختيار عينة الدراسة كالمقدر بػػ 
 عمى عينة مف مستخدمي متجر تكب شكب لمتسكؽ عبر الفيسبكؾ ،كنظرا 2015 أفريؿ 30 الى 2015

لغاء أخرل تـ تحديد العدد النيائي لبلستمارات  لعدـ الحصكؿ عمى اجابات كاممة لبعض االستمارات كا 
 : استمارة ،ككانت عينة الدراسة مكزعة حسب متغيرم الجنس كالمستكل االقتصادم كاآلتي102بػػػػ

 

: يكضح تكزيع العينة حسب متغير الجنس (01)الجدكؿ 
 

النسبػة   التكػػرار
 

 العينػػة
 الجنس   

أنثى  68 66,66
 ذكر 34 33,33
المجمػكع  102 100

مف اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني  : المصدر 

 
يكضح الجدكؿ أعبله خصائص العينة المدركسة ،كمف خبلؿ فحص بيانات متغير الجنس الظاىرة    

 مف مفردات العينة ىي مف جنس االناث في حيث %66,66 مفردة جاءت بنسبة 68بالجدكؿ يتضح أف 
 كيتبيف مف خبلؿ ىذه البيانات أف إقباؿ االناث أكثر مف %33,33 مفردة بنسبة 34بمغ عدد الذككر 

 .  إقباؿ الذككر عمى استخداـ اعبلنات متجر تكب شكب لمتسكؽ 
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يكضح تكزيع العينة حسب متغير المستكل االقتصادم   (02)الجدكؿ 

 النسبػة
 التكػػرار

 

 العينػػة
مستكلاؿ  

     االقتصادم
 بطاؿ 04 3,92
 عامؿ 48 47,05
 طالب 37 36,27
 ماكثة بالبيت 13 12,74
100  102  المجمػكع 

  الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركنيإعدادمف  :المصدر 

 فرد أم 48نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أعبله ،أف أغمب أفراد العينة ىك عماؿ ذلؾ أف ىناؾ ما مجمكعو 
 مفردة ماكثة بالبيت بتقدير 13 ،لتمييا %36,27 فرد مف الطمبة بنسبة 37كما مجمكعو  %47,05بنسبة 

 أفراد أم بمعدؿ 04 كما شممت العينة عدد قميؿ جدا مف البطاليف كالذيف يمثؿ عددىـ 12,74%
  مف إجمالي عدد أفراد العينة 3,92%

  مجاالت الدراسة: 

يعتبر مجاؿ الدراسة خطكة أساسية في البناء المنيجي ألم بحث عممي ،ككنو يساعد عمى قياس كتحقيؽ 
المعارؼ النظرية في الميداف ،كقد اتفؽ العديد مف ستعممي مناىج البحث االجتماعي أف لكؿ دراسة ثبلثة 

 .م المجاؿ الجغرافي المجاؿ الزمني كالمجاؿ البشر: حدكد رئيسية ك ىي 

 :المجاؿ المكاني. أكال
 ىك الفضاء االفتراضي ألف الدراسة الميدانية أجريت إلكتركنيا أم عبر االنترنت ليتحدد مجاؿ الدراسة في 

. متجر تكب شكب لمتسكؽ العالمي عبر مكقع الفيسبكؾ 
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 :  المجاؿ البشرم:ثانيا 
 كيشمؿ مستخدميف الفيسبكؾ مف كبل الجنسيف كمف مستكيات تعميمية متباينة ك شرائح مختمفة كىك 

مجتمع يصعب تحديد حجمو أك عدده لكننا نتكجو تحديدا لممستخدميف المنتسبيف لصفحة متجر تكب شك 
لمتسكؽ كالذم يقكـ بعرض اإلعبلنات اإللكتركنية إضافة إلى المتاجر كالمجمكعات المغمقة التابعة لو 

كالمتكاجدة عمى المكقع فبل يمكننا تحديد عدد المنتسبيف اليو بالضبط با بار أف ىناؾ مف يفتح حسابو ثـ 
ييجره كبالتالي ال يمكف قياس مدل تفاعمو كعاداتو كسمككياتو في صفحا المتجر لذا فمجالنا البشرم كؿ 
مستخدـ جزائرم داخؿ أك خارج الكطف منظـ لمتجر تكب شكب عؿ فركعو كصفحاتو ال يزاؿ يمارس 
. نشاطو االستيبلكي كالتجارم بصفة منتظمة أك غير منتظمة داخؿ صفحات ىذا المتجر اإللكتركني

 :المجاؿ الزمني:ثالثا 
 كقد شرعنا في الجانب المنيجي 2014/2015بدأ العمؿ عمى ىذه الدراسة خبلؿ العاـ الدراسي   

 مف خبلؿ تحديد اشكالية البحث كتساؤالتيا 2014كالنظرم منيا بداية مف شير أكتكبر إلى ديسمبر 
كمفاىيـ الدراسة كمنيجيا أما المجاؿ الزمني الذم سيتـ فيو انجاز العمؿ التطبيقي سينطمؽ مف شير 

 اذ تـ استكماؿ بقية اجراءات البحث التي تشتمؿ عمى تصميـ استمارة استبياف بعد ذلؾ 2015فيفرم 
أفريؿ 30 الى 2015أفريؿ 11تحكيميا كتجريبيا كتصحيحيا لتتبقى فقط عممية التكزيع التي امتدت مف 

 كعممية التفريغ لمبيانات ثـ القياـ بالعمميات اإلحصائية لننتقؿ إلى المرحمة األخيرة كىي التعميؽ 2015
. عمى البيانات كتفسيرىا كتحميميا لمكصكؿ إلى النتائج النيائية لمدراسة 
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 نظرية االستخدامات ك االشباعات : الخمفية المعرفية لمنظرية  

،فيناؾ مف يطمقكف عميو " االستخدامات كاإلشباعات "      تختمؼ المسميات التي تطمؽ عمى مدخؿ 
نمكذج كىناؾ بعض الباحثيف يرتقكف بو إلى مرتبة النظرية كىناؾ مف يطمقكف عميو مدخؿ في حيف يفضؿ 

. 1 البعض ك ىـ األقمية تسميتو باسـ نظرية المنفعة

يكاد " النظرية العممية" كمف خبلؿ دراستنا ىذه سكؼ نعتمد عمى مصطمح النظرية ،ففيما يتعمؽ بتعريؼ   
حكؿ ظاىرة أك مجمكعة مف الظكاىر " نسؽ فكرم استنباطي متسؽ "يككف االتفاؽ كاردا عمى أنيا 

إطارا تصكريا كمفاىيـ كقضايا نظرية تكضح العبلقات بيػػػػػػػف الكقائػػػػػػع " أم النسؽ "المتجانسة ،يحكم 
كتنظميا بطريقة دالة ك ذات معنى ،كما أنيا ذات بعد امبريقي بمعنى أنيا تعتمد عمى الكاقع كمػػػػػػعطػػػياتػػػػػػو 

  2ك ذات تكجيو تنبئي يساعد عمى تفيـ مستقبؿ الظاىرة ك لك مف خبلؿ تعميمات احػػتماليػػػػػػػػػػة

 فالنظرية ىي مجمكعة فرضيات عممية تقكـ بربط مجمكعة مف المتغيرات تعيف الباحث عمى يوكعؿ   
  .3 تفسير العبلقة بيف ىذه المتغيرات تفسيرا منيجيا

كبيذا تعرؼ نظرية االستخدامات ك االشباعات بأنيا دراسة جميكر كسائؿ اإلعبلـ الذيف يتعرضكف     
بدكافع معينة إلشباع حاجات فردية معينة،عمى افتراض أف األفراد يقكمكف بدكر ايجابي في عممية 

االتصاؿ إذ لدييـ تكجد دكافع تدفعيـ الستخداـ كسائؿ االتصاؿ ليتضح مف ىنا مصطمح االستخداـ كما 
يفترض أف احتياجات األفراد يمكف أف يتـ إشباعيا مف خبلؿ التعرض لكسائؿ االتصاؿ كمف ىنا يظير 

 . 4 مصطمح االشباعات

 

 

                                                           
 .231 ،ص 2006دار النيضة العربية ،القاىرة،نظريات االتصاؿ ،: ميرفت الطرابيشي،عبد العزيز السيد  1
 ،المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف 44عالـ المعرفة ،العدد اتجاىات نظرية في عمـ االجتماع ،:  عبد الباسط عبد المعطي 2

  .10،ص 1998كاآلداب الككيت ،
 25،ص ، دار ،كائؿ،عماف2005 مناىج البحث االجتماعي:  إحساف محمد الحسف 3
 .48 ،ص 2007 ،دار الفجر لمنشر كالتكزيع ،القاىرة،الصحافة االلكتركنية :د أميف ج رضا عبد الكا4
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إذ تعد نظرية االستخدامات كاالشباعات بمثابة نقمة فكرية في مجاؿ دراسة تأثير كسائؿ االتصاؿ      
حيث يعد النمكذج البديؿ لنمكذج التأثيرات التقميدم الذم يركز عمى كيفية تأثير كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ 
عمى تغيير المعرفة كاالتجاه كالسمكؾ بينما يرتكز مدخؿ االستخدامات كاالشباعات عمى كيفية استجابة 
كسائؿ االتصاؿ لدكافع كاحتياجات الجميكر كيتميز الجميكر في ظؿ مدخؿ االستخدامات كاإلشباعات 

بالنشاط ،كاإليجابية ،كالقدرة عمى االختيار الكاعي ،كالتفكير ،كبذلؾ يتغير المفيـك التقميدم لمتأثير كالذم 
  .1يعنى بما تفعمو كسائؿ اإلعبلـ بالجميكر ،إلى دراسة ما يفعؿ الجميكر بالكسائؿ

 كمف خبلؿ ىذا التساؤؿ الذم طرحتو نظرية االستخدامات كاإلشباعات عمى أنقاض السؤاؿ القديـ الذم 
كاف سائدا ،يمكننا أف ندرؾ بأف محكر العممية االتصالية ،حسب النظرية يتمثؿ في المتمقي الذم يعتبر 

. 2 نقطة البدء ،كليس الرسالة اإلعبلمية أك الكسيمة االتصالية

كمنو يمكننا االستنتاج أف نظرية االستخدامات كاالشباعات يقدـ مجمكعة مف المفاىيـ كالشكاىد التي    
تؤكد بأف أسمكب األفراد أماـ كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ أكثر قكة مف المتغيرات األخرل االجتماعية 

  3كالشخصية 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .255ص مرجع سبؽ ذكره،:  رضا عبد الكاجد أميف 1
  .140،ص 2004 ،دار اآلراـ ،األردف،4 ،ط االتصاؿ كاإلعالـ في المجتمعات المعاصرة: صالح خميؿ أصبع  2
 204 ،ص نفس المرجع:  رضا عبد الكاجد 3
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   تطكر نظرية االستخدامات ك االشباعات :

 بعد نياية الحرب العالمية الثانية ،كتزامنا مع تطكر تكنكلكجيا االتصاؿ ازدادت حاجة الناس الستخداـ    
 Alihu Katz طرح ألييك كاتز 1959كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ ،في تمؾ األثناء كبالضبط في سنة 

 بمكت حقؿ أبحاث اإلعبلـ ،كقاؿ إف حقؿ Bernard Berlsonمقاال رد فيو عف رؤية بيرنارد بيرلسكف 
األبحاث المرتبطة باإلقناع ىك الذم مات ،حيث استيدفت أغمب األبحاث في ذلؾ الكقت اختبار تأثير 
الحمبلت اإلقناعية عمى الجماىير بمعرفة ماذا تفعؿ الكسيمة بالناس ؟ كأظيرت نتائج األبحاث ضعؼ 

ماذا يفعؿ الناس بالكسيمة : تأثير االتصاؿ الجماىيرم في إقناع الجميكر كاقترح كاتز التحكؿ إلى التساؤؿ 
 حكؿ االنتخابات 1969االتصالية ؟ كتطكر مفيـك االستخدامات كاإلشباعات في دراسة بمكمر ككاتز سنة 

 ،كالتعرؼ عمى أسباب مشاىدة أك تجنب الحمبلت االنتخابية 1964العامة البريطانية التي جرت سنة 
 ،اختصاص مدخؿ االستخدامات كاإلشباعات 1974كحدد الباحثاف بمكمر ككاتز ك غيرفاتش سنة 

باألصكؿ النفسية كاالجتماعية ،لبلحتياجات كالتكقعات مف كسائؿ االتصاؿ ،كالمصادر األخرل ،كالتي 
تؤدم إلى نماذج مختمفة لمتعرض لمكسيمة كاالندماج في أنشطة تنتج مف االحتياجات  كاالشباعات 

. باإلضافة إلى نتائج أخرل لـ يكف مخططا ليا

كتطكرت أبحاث االستخدامات كاالشباعات في فترة الثمانينات في إطار المنيج التجريبي مف خبلؿ     
 Zillmar and ك زيممار ك براينت Riccomini and Ford Standدراسات ريككميني كستاند فكرد،

Braint حيث أفادت النتائج بارتفاع تفضيؿ المبحكثيف لمكسيمة ،كالتعرض ليا في حالة تكافؽ االشباعات 
 1. المتكقعة مع االشباعات التي تـ الحصكؿ عمييا

كقد كاف لسرعة انتشار االنترنت كما ككيفا ،كجغرافيا ككذلؾ طبيعتيا التفاعمية دكرا كبيرا في تطكر أبحاث 
تفاعمية أكثر مف كسائؿ اإلعبلـ  االستخدامات ك االشباعات ،خاصة أف االنترنت تتطمب مف مستخدمييا

التقميدية ،فالمبدأ في شبكة االنترنت أف مستيمكييا يستيدفكف عف قصد المحتكل الذيف يريدكنو ،كيحتاجكنو 
إلشباع حاجات معينة ،عمى عكس مستخدمي كسائؿ اإلعبلـ الذيف في كثير مف األحياف يستخدمكنيا مف 

  .2باب التعكد ،كالركتيف بدكف دكافع محددة

                                                           

 256 ،ص نفس المرجع: رضا عبد الكاجد 1 
،ص 2009 جامعة الحاج لخضر باتنة، منشكرة ، ، رسالة ماجستيرالمدكنات االلكتركنية في الجزائر:  سكىيمة بكضياؼ 2

32. 
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 تطبيؽ نظرية االستخدامات كاإلشباعات في االتصاؿ الرقمي 

مع التطكرات التي تشيدىا شبكة االنترنيت لـ تستطع العديد مف نظريات التأثير مكاكبة ىذه التغيرات       
كىذا ما جعؿ نظرية االستخدامات ك اإلشباعات تتصدر العديد مف البحكث التي تدرس استخداـ االنترنيت 
كالتي يأتي في مقدمتيا استخداـ االتصاؿ الرقمي باعتبار أف الدخكؿ لمشبكة ىك أحد بدائؿ االستخداـ التي 

يختار الفرد مف بينيا لتمبية حاجاتو كذلؾ لسيكلة تطبيؽ الفركض الخاصة بنظرية االستخدامات 
 .كاالشباعات في ىذه البحكث كالدراسات

غير أف تطبيؽ ىذه النظرية في بحكث االتصاؿ الرقمي يتطمب مراعاة عدد مف النقاط األساسية التي 
:  1نكجزىا فيما يمي 

إذا كانت فركض النظرية تشير إلى نشاط جميكر كسائؿ اإلعبلـ كاالستخداـ المكجو لتحقيؽ أىداؼ  .1
معينة فإف فئات جميكر مستخدمي الشبكة أكثر نشاطا كمشاركة في العممية االتصالية بتأثير التفاعمية 
التي يتميز بيا االتصاؿ الرقمي ؛ ك يتمثؿ استخداـ شبكة االنترنيت في االتجاىيف التالييف األكؿ ىك 

كالثاني . االتصاؿ بالغير مف خبلؿ الكسائؿ المتاحة عبر الشبكة سكاء كاف المستخدـ مرسبل أك مستقببل
ىك التجكؿ بيف المكاقع المتعددة لتمبية الحاجات المستيدفة كالتي يتصدرىا الحاجات المعرفية باإلضافة 

 .إلى الحاجة إلى التسمية كالترفيو أك الحاجة إلى اإلعبلف كالتسكيؽ 

 ال تعتبر شدة االستخداـ بصفة عامة دليبل عمى إشباع الحاجات ،حيث أف التجكؿ بيف المكاقع  .2
المختمفة سمة مف سمات استخداـ شبكة االنترنيت كلذلؾ يفضؿ البحث في عادات االستخداـ كاألنماط 

 .السمككية لو

كما يفرض استخداـ شبكة االنترنيت كالتجكؿ بيف مكاقعيا دراسة مشكبلت االستخداـ كقدرة المستخدـ  .3
عمى تجاكزىا لمداللة عمى قكة االستخداـ كاالرتباط بيذه المكاقع كمحتكاىا أك كظائفيا كما يجب كضع في 

عيف االعتبار المعايير المختمفة لبلستخداـ كخصائص العادات كمستكل نظرا إلى أف ىناؾ فجكة بيف 
 .لفئات االجتماعية المختمفة في استخداـ االنترنيت

 

                                                           
 254 ،ص 2008 ،عالـ الكتب ،مصر،االتصاؿ كاإلعالـ عمى شبكة االنترنت:  محمد عبد الحميد1
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شباع الحاجات ككذا يجب عمينا أف نفرؽ  .4 كمف جانب آخر يفترض مراعاة العبلقة بيف االستخداـ كا 
في قياس شدة االستخداـ بيف االستغراؽ في المحتكل كاالستغراؽ في التجكؿ،كيجب أف نضع في 
عيف االعتبار الحاجات المتجددة التي تظير أثناء التجكؿ كاألخرل الدافعة إلى الدخكؿ إلى مكاقع 

 .1الشبكة كاستخداميا

  كأىدافيافركض النظرية  :

: 2كيمخص كاتز كزمبلءه الفركض األساسية لمنظرية فيما يمي

جميكر نشط كيتسـ بااليجابية كالفاعمية كيرتبط استخدامو '' المستخدميف " جميكر كسائؿ اإلعبلـ  .1
 .بكسائؿ االتصاؿ بأىداؼ محددة لديو 

. يختار الجميكر كسائؿ اإلعبلـ التي يكقع منيا إشباع رغباتو كحاجاتو  .2

تتنافس كسائؿ اإلعبلـ مع الكسائؿ األخرل إلشباع احتياجات الجميكر مثؿ االتصاؿ الشخصي أك  .3
المؤسسات الرسمية أك األكاديمية كغيرىا كتتأثر العبلقة بيف الجميكر ككسائؿ االتصاؿ بعكامؿ بيئية 

بتأثيرات '' كبلبر'' عديدة ،تجعؿ الفرد يتجو الى مصدر ما إلشباع حاجاتو دكف اآلخر كىذا ما عبر عنو 
. العكامؿ الكسيطية 

الجميكر قادر عمى تحديد اىتماماتو كاحتياجاتو كدكافع تعرضو لكسائؿ اإلعبلـ كبالتالي يختار الكسائؿ  .4
 .التي تشبع حاجاتو كرغباتو 

يمكف استخداـ الجميكر لكسائؿ اإلعبلـ األنساؽ كالمعايير الثقافية السائدة في المجتمع كيتحدد في  .5
 . ضكء ذلؾ أف الجميكر ىك الذم يحدد طبيعة استخدامو لممحتكل الذم يرغب فيو

االحكاـ حكؿ قيمة العبلقة بيف حاجات الجميكر كاستخدامو لكسيمة أك محتكل معيف يجب أف يحددىا  .6
الجميكر نفسو ألف الناس قد تستخدـ نفس المحتكل بطرؽ مختمفة باإلضافة إلى أف المحتكل يمكف أف 

 .يككف لو نتائج مختمفة 

 
                                                           

 .255 ،ص مرجع سبؽ ذكره: د عبد الحميدمحـ 1
  .260-261،ص مرجع سبؽ ذكره : رفت الطرابيشي ،عبد العزيز السيد مي 2
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  : 1كتحقؽ نظرية االستخدامات كاإلشباعات ثالث أىداؼ رئيسية ىي  

   محاكلة تحديد كيفية استخداـ األفراد لكسائؿ اإلعبلـ كذلؾ بالنظر إلى الجميكر النشط الذم يستطيع  .1
 .أف يختار كيستخدـ الكسائؿ ،كالمضاميف التي تشبع حاجياتو

 . شرح دكافع التعرض لكسائؿ اإلعبلـ ك اإلشباعات المحققة مف ىذا التعرض .2

 . التأكيد عمى نتائج استخداـ كسائؿ اإلعبلـ بيدؼ فيـ عممية االتصاؿ الجماىيرم  .3

  عناصر نظرية االستخدامات كاالشباعات: 

 :افتراض الجميكر النشط .  أكال

النظريات القديمة كانت تنظر إلى الجميكر باعتباره متمقيا سمبيا أماـ قكة  أف Howit  يزعـ ىككيت 
الرسالة كتأثيرىا الفعاؿ حتى ظير مفيـك الجميكر العنيد الذم يبحث عما يريد أف يتعرض إليو ،كيتحكـ 

 ،حيث أعاد ىذا االفتراض النظرية التي كانت تنظر لمجميكر 2في اختيار الكسائؿ التي تقدـ ىذا المحتكل
باعتباره متمقيا سمبيا ال حكؿ لو كال قكة كيسيؿ التأثير عميو كأصبح ينظر إليو عمى أنو جميكر نشيط 

. 3 ينتقي كيختار ما ييمو مف رسائؿ كسائؿ االتصاؿ ليشبع حاجاتو في النياية

 : األصكؿ االجتماعية كالنفسية الستخداـ كسائؿ اإلعالـ .ثانيا 

 لقد أدل ظيكر مفيـك اإلدراؾ االنتقائي المرتكز عمى الفركؽ الفردية إلى افتراض األنماط المختمفة مف    
البشر يختاركف األنشطة بأنفسيـ كيفسركف كسائؿ اإلعبلـ بطرؽ متنكعة كمتباينة أم أف العكامؿ النفسية 

 العديد قدمت ستخدمات كسائؿ اإلعبلـ ،كقدايمكف أف تؤدم إلى كجكد حكافز كأف تحدد أصكؿ كثير مف 
اإلعبلـ  التعرض لكسائؿ في كاالجتماعية الديمكغرافية العكامؿ دكر عمى اإلمبريقي الدليؿ الدراسات مف
 . 4كاالقتصادم كاالجتماعي التعميمي كالمستكل بالنكع ،العمر،المينة التعرض ىذا  ارتباط:مثؿ

                                                           
1

 2004،دار الفجر ،القاىرة، (دراسة في االستخدامات كاالشباعات )االعالنات الصحفية : مرزكؽ عبد الحكيـ العدلي 
 . 126،ص 

2
 243 ،ص مرجع سبؽ ذكره: حسف عماد مكاكم ،ليمى حسيف السيد  

 . 267 ،ص مرجع سبؽ ذكره: رفت الطرابيشي ،عبد العزيز السيد مي 3
  . 244 ،ص نفس المرجع:  عماد مكاكم ،ليمى حسيف السيد 4
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  :اإلعالـ لكسائؿ الجميكر تعرض دكافع .ثالثا

 معظـ فإف عاـ بكجو كلكف اإلعبلـ لكسائؿ الجميكر تعرض دكافع لدراسة متباينة نظر كجيات  تكجد
التعرض كتربطيا بمجمكعة مف الحاجات تتمخص أساسا في دكافع نفعية  دكافع تقسـ االتصاؿ دراسات

كالحاجة " حاجات عاطفية "؛ أم الحاجة إلى الخبر كالمعرفة بشكؿ عاـ ،دكافع طقكسية "حاجات معرفية "
إلى اإلحساس باألخكة كالمحبة كالفرح ،حاجات اجتماعيو كحاجات تحقيؽ الذات كالحاجة إلى الترفيو 

. 1كالتسمية كاالسترخاء

: التكقعات مف كسائؿ اإلعالـ :رابعا 

،كبذلؾ فالتكقعات تساىـ في اختيار الكسائؿ 2"أف التكقعات ىي االشباعات التي يبحث عنيا" يرل كاتز 
كالمضاميف ،كتختمؼ تكقعات األفراد مف كسائؿ اإلعبلـ كفقا لمفركؽ الفردية ككذلؾ كفقا الختبلؼ الثقافات 
،كيرل شراـ في ىذا الشأف أف اإلنساف يختار إحدل كسائؿ اإلعبلـ المتاحة التي يظف أنيا سكؼ تحقؽ لو 

. 3االشباع النفسي المطمكب

:  التعرض لكسائؿ اإلعالـ.خامسا 

 أشارت دراسات عديدة إلى كجكد عبلقات ارتباط بيف البحث عف االشباعات كالتعرض لكسائؿ اإلعبلـ 
كيعبر عف زيادة تعرض الجميكر بكجو عاـ لكسائؿ اإلعبلـ عف نشاط ىذا الجميكر،كقدرتو عمى اختيار 

  .4المعمكمات التي تمبي احتياجاتو

 

 

  

                                                           
 ،مركز دراسات الكحدة العربية لبناف "نحك فكر إعالمي متميز"دراسات في نظرية االتصاؿ : عبد الرحمف عزم 1
 . 115،ص 2003،
  21،ص 1991،دار الفكر العربي ،مصر ، الكظيفة اإلخبارية لكسائؿ اإلعالـ:  حمدم حسف 2
ترجمة أحمد طمعت البشيشي،دار المعرفة ، التصاؿ الجماىيرم كالمجتمع المعاصرا : كيمياـ ريفرز كآخركف 3

 . 296،ص 2005الجامعية،مصر،
 . 248 ،ص مرجع سبؽ ذكره:  حسف عماد مكاكم ،ليمى حسيف السيد 4
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 :  اشباعات كسائؿ اإلعالـ .سادسا 

 تعد اشباعات كسائؿ اإلعبلـ بمثابة المحصمة التي تترتب عمى استخدامات الجميكر لكسائؿ اإلعبلـ 
كتتكقؼ االشباعات التي تتحقؽ لدل الجميكر كفقا لنكع الكسيمة كنكع المضمكف المقدـ كطبيعة الظرؼ 

:  1االجتماعي الذم تـ فيو االتصاؿ ،كيمكف تصنيؼ االشباعات الى

   :اشباعات المحتكل-

  كتشمؿ االشباعات الناتجة عف التعرض لمضاميف كسائؿ اإلعبلـ كىي نكعيف اشباعات تكجيو تتضمف 
 .الحصكؿ عمى المعمكمات كتأكيد الدافع ،كاشباعات اجتماعية يقصد بيا شبكة العبلقات االجتماعية 

  :اشباعات العممية-

كىي ال ترتبط بخصائص محتكل عممية االتصاؿ بؿ تتعمؽ بطبيعة عممية االتصاؿ ذاتيا كاختيار نكعية 
إشباعات شبو تكجييية مثؿ الشعكر بالمتعة كتجديد النشاط كالنكع : الكسيط الذم يتـ التعرض إليو كتشمؿ 

. بالتكاجد مع اآلخريف الثاني كاشباعات شبو اجتماعية كالتخمص مف الممؿ كعدـ الشعكر بالكحدة كالشعكر
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 : نقد نظرية االستخدامات كاالشباعات 

 ر  قدمت نظرية االستخدامات كاالشباعات إستراتيجية جديدة لدراسة كتفسير استخدامات الجميك 
كاشباعاتو كازداد إدراؾ الباحثيف بأىمية االستخداـ النشط لجميكر المتمقيف باعتباره عامبل كسيطا في 

إحداث األثر سكاء كاف كبيرا أك محدكدا كعمى الرغـ مف تطكر أساليب البحث كاالستقصاءات المنيجية 
كالمكضكعية في ىذا المجاؿ إال أف صكرا مف النقد كجيت إلى ىذه النظرية كتطبيقاتيا،لعؿ أشيرىا تمؾ 

 :   كىي كاآلتي1التي أكردىا ماككيؿ

 .،فيي تمغي احتماالت التكاصؿ مع تفسيرات أخرل تعتبر مقاربة نفسية حدية كمبالغ فييا .1

 .تعتمد بإفراط عمى دفاتر ذاتية لمحاالت النفسية لممستخدميف .2

تتراكح باستمرار بيف جبرية الدكافع كالحاجات األساسية لممستخدـ ،كبيف تطكعية ىذا األخير لمتفاعمية  .3
 .مع الرسائؿ كىما حداف متناقضاف

تفترض بأف السمكؾ تجاه الكسيمة يعتمد عمى االختيار الكاعي ك العقبلني ،إال أف المبلحظ عادة أف  .4
  .عادات االستخداـ ىي المكجية لو 

  .2االستخدامات ك اإلشباعات باستمرار مسألة قكة تأثير مضمكف االتصاؿ"تكاجو فمسفة  .5

نما ىي  .6 يضاؼ إلى ما سبؽ الرأم القائؿ بأف االستخدامات كاإلشباعات ال تشكؿ نظرية مستقمة ا 
  3.إعادة صياغة مختصرة لبعض أكجو نظريات التأثير االنتقائي 

 

 

  

 

                                                           
 .226،ص 1997 ،عالـ الكتب،القاىرة ،نظريات االعالـ كاتجاىات التأثير: محمد عبد الحميد  1
 31،ص 2003 ػ دار الفجر ،القاىرة ػ مصر، كسائمو– نظرياتو –االتصاؿ مفاىيمو :  فضيؿ دليك 2
 .2002،147،دار الفكر ،دمشؽ ،عمكـ االتصاؿ كالمجتمعات الرقمية: فلاير مينا  3
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فمف خبلؿ العرض السابؽ لنظرية االستخدامات كاإلشباعات تطكرىا ،فرضياتيا كعناصرىا      
كتطبيقاتيا في االتصاؿ الرقمي ،نجد أف ىذه النظرية مبلئمة لمبحث المقدـ نظرا إلى أف االنترنت بشكؿ 

بشكؿ خاص يعتبراف مف الكسائؿ التي تبلئـ طبيعة الجميكر النشط المتفاعؿ اإليجابي  عاـ كالفيسبكؾ 
إضافة إلى ذلؾ أف ىذه النظرية تتيح التعرؼ عمى دكافع المستخدميف مف استخداميـ ليذه الكسيمة ،فضبل 
عف مراعاة البعد الخاص باألصكؿ النفسية كاالجتماعية لؤلفراد كالذم يساىـ في تشكيؿ الحاجات كالدكافع 

االستيبلكية لدل اإلنساف ككذا عاداتو كأنماط استخداماتو لئلعبلنات االلكتركنية عبر الفيسبكؾ حيث 
 . تختمؼ الممارسات مف فرد إلى آخر كمف بيئة إلى أخرل
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: الفصؿ األكؿ

استخدامات اإلعالنات اإللكتركنية 

في  

مكاقع التكاصؿ اإلجتماعي 
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 :تمييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
 

 بابو مف عالمنا اإلنترنت إلى دخكؿ المعمكماتية مجاؿ في العالمية التحكالت نتائج أبرز ف مفإ     

 فقط بالنسبة مبتكرة ليس تفاعمية اتصاؿ أىميتيا ككسيمة كتعاظـ دكرىا تنامي إلى أدل الكاسع مما

نما لممستيمكيف  المعمكماتي باالتصاؿ كالتكاصؿ المعنية الجيات مف كغيرىا الحككمات ك لممنتجيف أيضان  كا 

 خصكصان  التسكيقية، لمممارسات كجديدا كاسعان  مجاالن  االفتراضي البلمادم الذم فتح عبر العالـ كالمعرفي

جزءا ميمان خاصة بعد  أضحى الذم اإلعبلف مجاؿ كخاصة االلكتركني التسكيؽ منو بمجاؿ تعمؽ ما

الذم أصبح مف أقكل كسائؿ " الفيسبكؾ "بركز التجارة االلكتركنية عبر مكاقع شبكات التكاصؿ االجتماعي 

التسكيؽ اإللكتركني كتركيج المنتجات في عصرنا الحديث حيث تتنافس فيو الكثير مف الشركات كأصحاب 

المنتجات كالعبلمات عمى عرض خدماتيـ كمنتجاتيـ عمى صفحاتو لبلستفادة مف زخـ السكؽ االعبلني 

 تتعمؽ ميمة كنقاط أفكار عمى الضكء سنسمط الفصؿ، ىذا خبلؿ فمف لذا. الضخـ الذم يكفره لممعمنيف 

  االفتراضي في الكاقع باستخدامات االعبلنات االلكتركنية عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي كدكره
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استخدامات االعالنات االلكتركنية في مكاقع التكاصؿ اإلجتماعي  : الفصؿ األكؿ
ماىية اإلعالنات االلكتركنية  : المبحث األكؿ
 مفيكـ اإلعالنات اإللكتركنية : المطمب األكؿ

 
حافظ اإلعبلف كنشاط تركيجي عبر االنترنت عمى مفيكمو التقميدم ، لكنو اكتسب في نفس الكقت       

جممة مف الخصائص االتصالية ، كالتقنيات الجديدة ؛ التي منحتيا إياه ىذه الكسيمة ، ليقتحـ عالميا 
الشبكي المفتكح ، ك يعرؼ استعمالو تطكرات مشيكدة ، إذ صممت إعبلنات االنترنت كفؽ نظرة جديدة 

. م ػػػػػػػػػػك مكثؼ ، يتـ تبادلو بكاسطة اتصاؿ تفاعؿ بعيدة عف التخطيط التقميدم لتسمح بظيكر محتكل ثرم
 لذا تعددت التعريفات التي صيغت حكؿ مصطمح اإلعبلف االلكتركني مف الميتميف بو كالباحثيف        

في مجاالت العمـك المختمفة ، كتشابيت في الكثير مف الجكانب الى حد االتفاؽ كالتطابؽ ،فمنيـ مف 
يعتبر اإلعبلف أىـ عنصر مف عناصر المزيج التركيجي كأكثرىا استغبلال لشبكات االتصاالت التسكيقية 
خاصة االنترنت مقارنة مع كسائؿ االتصاالت التسكيقية األخرل ، حيث أف القكة في عالـ االنترنت قد 

انتقمت مف المرسؿ إلى المستقبؿ فيك الذم يحدد ىؿ يفتح الرسالة اإلعبلنية أـ ال ، كيقدر ما تعطيو مف 
عناصر تشكيؽ ك إبيار بقدر ما تجذبو لمتعامؿ معيا ، لما تكفره مف تفاعمية كتنكع التي جعمتيا مف أكثر 

كسائؿ االتصاؿ جاذبية ك حضكرا بالرغـ مف ككنو يختمؼ عف اإلعبلف التقميدم إال أف جكىر كىدؼ 
. 1كاحد كىك التأثير في المتمقيف لمحاكلة إقناعيـ باتخاذ قرار أك إجراء معيف اإلعبلف 

أما دكنا لد برازيؿ يرل بأف اإلعبلف ىك كسيمة تربط بيف البائع كالمشترم كالمقصكد منو كسيمة حكار       
 ، ككنيا تتيح مختمؼ أشكاؿ العرض التركيجي المقدـ مف المعمف عبر شبكة 2أكثر منيا كسيمة مطالبة 

االنترنت محققة لو تغذية عكسية فكرية مف خبلؿ المعمكمات المرتدة مف مستخدمي مكقعو أك صفحتو 
.  3عمى االنترنت كىي إمكانية ال تتكافر في اإلعبلنات التقميدية

  

                                                           
 . 35، ص 1998، مكتبات مؤسسات األىراـ ، مصر، مدير المبيعات الفعاؿ :  طمعت أسعد عبد الحميد1
  .134،ص 2011دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع،الجزائر،  ،اإلعالف االلكتركني:  فندكشي ربيعة 2
 . 341 ص مرجع سبؽ ذكره ،:  عبد السبلـ ابك قحؼ، طارؽ طو أحمد 3
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الشبكة العنكبكتية   في حيف يعرفو جبلؿ حسف عمى أنو اإلعبلف الذم يحتؿ مساحات كاسعة عمى    
اجتماعية إما عبر البريد االلكتركني  كيأخذ أنماَطا متعددة كتصاميـ مختمفة ، كيصؿ إلى أكبر شريحة

  .1الشخصي أك عمى عبر مكاقع المخصصة لئلعبلنات أك عبر الشبكات االجتماعية
 كتشير مجمكعة أخرل مف الباحثيف في مجاؿ الدعاية كالتسكيؽ بأف تمؾ المعمكمات المكضكعة في 

تصرؼ الجميكر عبر مكاقع االنترنت ك المتاجر الكتركنية المتعمقة بعرض السمع ك الخدمات تعتبر ذات 
إلى تحفيز الذيف يدخمكف ىذه الصفحات عمى شراء السمع ك الخدمات كاستمالتيـ  2طبيعة إعبلنية تيدؼ

 .3إلى االقتناع بتمؾ الرسائؿ كاتخاذ القرار المناسب بشأنيا
 4 كعميو يمكف القكؿ بأف اإلعبلف اإللكتركني ىك كؿ فضاء مدفكع الثمف عمى مكاقع شبكة االنترنت   

يستفيد مف مزايا التفاعمية كالمعمكماتية كتكنكلكجيا النشر كالتحريؾ المبيرة كأساليب محاصرة الزائر 
بالمعمكمات بمختمؼ األشكاؿ كالنصكص كالعركض المتحركة ، كالصكر بمختمؼ األحجاـ كالزكايا فضبل 
عف تكفيره ألساليب المقارنة بيف السمع كالخدمات كىك ما ال يتكفر في الكسائؿ التقميدية إضافة عمى ذلؾ 

 ، كما يشمؿ عادة عمى صكر 5استخدـ الكسائط المتعددة كالكاقع االفتراضي في إبداع التصاميـ اإلعبلنية 
كجمؿ مختصرة تككف معبرة عف منتج أك خدمة باستطاعتيا التخاطب مباشرة مع عينة محدكدة قد تتألؼ 

مكانية التغيير  6مف فرد كاحد أك جماعة مف المستخدميف محددة المعالـ كبتكمفة منخفضة متميزة بالمركنة كا 
 .7تبعا لتطكر المنتج كالخدمات 

 
 

                                                           
 ، مذكرة ليسانس منشكرة، الجامعة استخدامات الشبكات االجتماعية في اإلعالف:  بسمة المدعة ، ندل الخزندار 1

 . 21،ص 2011اإلسبلمية غزة، 
  .11 ، ص 2000 ، دار األميف ، القاىرة ،التسكيؽ عبر االنترنت:  محمد أحمد أبك القاسـ 2
 ، دار النفائس لمنشر ك التكزيع الدعاية كاإلعالف كالعالقات العامة في المدكنات االلكتركنية:  جاسـ رمضاف اليبللي 3

 . 77عماف ، ص
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.  18 ، ص 2003لبناف،
، 2012، دار الفكر لمنشر كالتكزيع ، عماف ،  التسكيؽ االلكتركني:  سامح عبد المطمب عامر ، عبلء محمد سيد قنديؿ 7
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 :نشأة اإلعالف االلكتركني  :المطمب الثاني

 ظير اإلعبلف عمى االنترنت منذ بداية شيكع استعماؿ الشبكات عمى الصعيديف المحمي ك العالمي     
كقد دؿ ذلؾ عمى سعي المعمف الدؤكب الستغبلؿ كؿ فرصة تسنح لو إلظيار ما لديو مف رسائؿ ينكم 
إرساليا لمجميكر ففي اآلكنة األخيرة ، ك بالنظر لمشعبية التي تحظى بيا االنترنت مف جميكر كاسع في 
كنمك مطرد ، شجع كبريات الشركات عمى كضع إعبلناتيـ في اإلنترنت عبلكة عمى المعمكمات األخرل 

 .1التي تتعمؽ بالشركة ك منتجاتيا ك خدماتيا ك عنكانيا ك أية معمكمات أخرل
 بعد يكما نمكا متسارعا ك تطكرا تفاعمية تشيد اتصالية ككسيمة لبلنترنت القصير التاريخ مف  كبالرغـ   
اإلعبلف ، فقد كاف ظيكر ىذه الكسيمة في بداية  عالـ في أساسي كنكع "اإلعبلف االلكتركني" برز يكـ

 27السبعينات ، إال أف احتضانيا ألكؿ إعبلف مدفكع األجر لـ يتـ إال في التسعينات ك بالضبط بتاريخ 
 األمريكية عمى عنكاف (WIRED)مع انطبلؽ مكقع مجمة ـ كذلؾ1994أكتكبر

www.hotwired.com  حيث كانت شركة(AT&T) األمريكية السباقة الستخدامو ؛ ك بيذا فيي ،
تمثؿ أكؿ معمف عمى المكقع أما عف أكؿ زبكف في ىذه العممية فيك أمريكي أيضا ؛ إذ تـ شراء المساحة 

 التي تعتبر اليـك مف أىـ ككاالت التسكيؽ (MODEM MEDIA)مف قبؿ كسيط ككالة مكديـ ميديا 
 DIGITAL MARKETING COMMUNICATIONاالنترنت عبػر  كاإلعبلف

ORGANISATION  ـ1997بعدىا تبنتو دكؿ أخرل مثؿ فرنسا في عاـ .   

ك مع تبني  انت المؤسسات االقتصادية مف قبؿ تنشر المعمكمات عمى مكاقعيا بصفة مجانيةؾك     
  االنترنت لئلعبلف رسميا بدأت المكاقع اإلعبلنية تتطكر مف مجرد بيانات بسيطة إلى مساحات أكثر إتقانا 

لى كاجيات محبلت حقيقية ، تكفر لمزبكف القدر الكافي مف التكضيحات ، كما اكتسبت ىذه المكاقع  بؿ  كا 
 2  .اإلعبلنية الكثير مف السمات ، بفضؿ المزايا التي منحتيا إياىا اإلنترنت
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     كبفضؿ ىذه األساليب المتطكرة لئلعبلف االلكتركني ؛ تحرؾ المعمنكف بسرعة فائقة لمظفر بأكبر قدر 
مف المساحات اإلعبلنية بالمكاقع اإللكتركنية كانتشرت استثماراتيـ اإلعبلنية بشكؿ كاسع عمى شبكة 

، تختص فقط    االنترنت،ىذا الكاقع دفع المستثمريف إلى التفكير جديا لتأسيس صناعة قائمة بحد ذاتيا
باإلعبلف عبر االنترنت الذم تختمؼ قكاعده اختبلفا كبيرا عف قكاعد اإلعبلف في كسائؿ اإلعبلـ 

 .1األخرل

 ـ 1998    لذلؾ قامت مجمكعة مف الشركات الدعائية ك دكر النشر اإللكتركني عمى االنترنت نياية 
م رمز مختصر لبلسـ الكامؿ ھ أم السرعة ك (FAST)بتشكيؿ منظمة جديدة أطمؽ عمييا رمز

، مما ساىـ في تشجيع أكبر الشركات العالمية  (ميف بالحصص في التركيج ك الدعايةھمستقبؿ المسا)ليا
لبلستثمار في اإلعبلف اإللكتركني ك جعؿ مداخيؿ اإلعبلنات تتضاعؼ سنكيا،كبيذا أصبح سكؽ اإلعبلف 
االلكتركني حقيقة كاقعة ، بؿ أف ىناؾ بعض الشركات صارت تختبر فاعمية حمبلتيا اإلعبلنية مف خبلؿ 
االنترنت قبؿ نشرىا في الكسائؿ اإلعبلنية األخرل ، كذلؾ ألف قياس فاعمية اإلعبلف االلكتركني أصبح 

. 2أكثر سيكلة ك يسرا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .179،ص مرجع سبؽ ذكره:  مصطفى عبد القادر1
 ، مذكرة ماجستير منشكرة ،جامعة منتكرم اتجاىات الطمبة الجزائرييف نحك اإلعالف عمى شبكة االنترنت:  إيناس قنيفة2

 .  86 ،ص 2009قسنطينة ،
 



48 
 

 أشكاؿ كأساليب اإلعالنات االلكتركنية : المطمب الثالث

: أشكاؿ اإلعالنات االلكتركنية: أكال  

تنتشر في اآلكنة األخيرة تقنيات استعماؿ الفيديك الصكت ك الصكر المتحركة في محتكل الرسائؿ     
 كعمكما تتخذ Riche media اإلعبلنية عبر مختمؼ القنكات االلكتركنية ك الذم يطمؽ عمييا اسـ

اإلعبلنات االلكتركنية لبلتصاؿ ك التكاصؿ مع الزبائف عدد كبير كمختمؼ مف األشكاؿ ، البعض منيا 
يعكد في األساس إلى نكع الشبكة االلكتركنية كبرمجياتيا كمنيا مف يعكد إلى خصائص القناة االلكتركنية 
بحد ذاتيا ، غير أف مصممي اإلعبلف اإللكتركني في سعي دائـ إليجاد كسائؿ جديدة لجعؿ المتصفح 

  يفتح أك ينقر عمى اإلعبلف االلكتركني ، كفي أفضؿ األحكاؿ ، لجعمو يشترم السمعة المعمف عنيا
: نحاكؿ فيما يمي التعرض ألىـ ىذه األشكاؿ ك

o اإلعالنػػػػػي  لشريطا:Banner Adv 
 عف عبارة  ىكBanner Advertising اإلعبلني الشريط ك ، شيكعا االنترنت إعبلنات أكثر  مف

 "Links" ارتباطات لمكاقع عمى يحتكم قد ك الصفحات ، أسفؿ أك أعمى كضعو في يتـ إعبلني مستطيؿ
 نظرا ك ،( سـ1 ×سـ 7)غالبا مساحة تككف ك متفاكتة مساحات عادة الشريط المعمنة، يتضمف الشركات
 يتميز  ، كىك"الشرائط إعبلنات"مف  شكؿ  كىك" Bottons "أزرار أك "شعارات" تكضع المساحة لصغر
 آالؼ المكاقع عمى تكضع التي ك الكافية ، المعمكمات عمى الحصكؿ ك الضغط حيث مف فائقة بسرعة
  كىكأكثر"Aminated"متحركا  أك" " Staticيككف ىذا الشريط ثابت  االنتباه ، كما يمكف أف لجذب
 .1االنتباه جذب ك إثارة في فعالية
 يحقؽ معدؿ قد بأنو يرل  فالبعض"اإلعبلني الشريط"فاعمية  ك حكؿ أىمية الباحثيف آراء اختمفت   لقد
  إليو حتى ينظركف ال أنيـ اآلخر البعض يرل بينما المعمف ، مكقع إلى مرتفع نفاذ

  : 2اإلعبلنية أىميا الشرائط" لنشر يمكف إتباعيا أساليب كىناؾ عدة
  .نفسيا المعمنة لممنظمة اإللكتركني المكقع صفحات عمى الشرائط عرض -
 مجانا  اھبنشر تسمح التي المكاقع بعض في الشرائط نشر -
 
 

                                                           
. 351- 349 صص ،2007 القاىرة ، مصر، ،الكتب عالـ اإلعالنية ، األفكار ابتكار : بينسي السيد 1
.  91 ، ص مرجع سبؽ ذكره: إيناس قنيفة  2



49 
 

o اإلعالف الفاصؿ: 
إلى حد كبير، الكمضات اإلشيارية في التمفزيكف التي تظير  (l'interstitiel)يشبو اإلعبلف الفاصؿ     

بيف برنامج ك آخر ففي الكقت الذم يسعى فيو مستخدـ االنترنت الكلكج إلى صفحة معينة مف المكقع في 
انتظار عرض ىذه الصفحة عمى الشاشة، يظير اإلعبلف الفاصؿ خبلؿ تمؾ المدة الزمنية الكجيزة  

إعبلف إشيارم يحتؿ كامؿ الشاشة أك النافذة كذلؾ لبعض : كيعرؼ ىذا النكع مف اإلعبلف عمى أنو 
 ، أك ذلؾ اإلعبلف الذم يكضع بيف الصفحات أك محتكيات المكاقع لضماف اطبلع المتصفح 1الثكاني

.   Jump pages" 2" أك " Bridge pages عميو ك يطمؽ عميو أيضا

o إعالف الرعايػػػػة  :
، ألنو نشاط إعبلني كاسع خاصة عندما  (الرعاية)إنو مف الصعب تقديـ تعريؼ محدد لمسبكنسكرينغ      

ظاىرة تتـ بالشراكة بيف مؤلؼ ك ناشر ك بيف عبلمة فالسبكنسكرينغ يقـك : يككف عمى المباشر ؛ فيك 
بربط اسـ العبلمة بمضمكف إعبلمي منجز مف طرؼ الناشر كما قيؿ في شأنو انو بإمكاف أية مؤسسة 

. الرعاية في تمكيؿ مكقع معيف بمنحو الماؿ مقابؿ رمز صغير أك شكؿ ظاىر عمى المكقع 
كعمى العمـك فالسبكنسكرينغ ىك بالضركرة اإلشارة إلى اسـ المعمف عمى صفحات المكقع خارج الشرائط 

تمكنتـ مف الكصؿ مجانا بيذه األخبار " س" الراعي " بفضؿ : بالعبارات التالية مثبل  (البانير  )اإلعبلنية 
" س" أك ىذا المكقع أنجز بالتعاكف مع الشركة " س "أك ىذه األخبار قدمت لكـ بفضؿ تعاكننا مع الشركة 

 3 :زكركا مكقعيا، كيمكف التفصيؿ في ىذا النكع مف إعبلنات الرعاية الرسمية بتقسيميا إلى نكعيف
 :إعالنات الرعاية االعتيادية. أ

بمقتضاه تعيد المؤسسة لجية معينة تممؾ مكقع الكتركني أك صفحة في برمجيات التمفزيكف التفاعمي 
كراعي رسمي باإلعبلف عف منتجاتو عمى صفحات مكقعيا ك ذالؾ نضير أجر مقابؿ المساحة التي 

 .يحتميا اإلعبلف عمى المكقع
ك بمقتضاه ال يقـك فقط الراعي الرسمي باإلعبلف عف منتجات البائع عمى :إعالنات رعاية المحتكل. ب

المكقع أك الصفحة بؿ يتدخؿ في صياغة محتكل الرسالة التركيجية المكجية لممستثمريف مف مستخدمي 
  .شبكة االنترنت كمكاقع التكاصؿ االجتماعي

 
                                                           

. 150 ، ص مرجع سبؽ ذكره: فندكشي ربيعة  1
 . 237،ص 2008، دار الكتب العممية ، القاىرة، مصر،  اإلعالـ التفاعمي: حسنيف شفيؽ  2
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o اإلعالف الجانبي:  
كيعرؼ أيضا باإلعبلف ناطح السحاب ، كيمتاز بعمكديتو ، ك تأثير ىذا النكع أقكل ، ككذلؾ فاعميتو في 

إيصاؿ رسالة المعمف إلى المتصفح ، ذلؾ ألنو ال يختفي حالما ينزؿ ىذا األخير إلى أسفؿ الصفحة 
 .اإللكتركنية ، بؿ يبقى إلى الجانب ، أم في مرأل المتصفح مما يزيد مف فرص النقر عميو 

o  الركابط اإلعالنية أك التجارية: 
تظير ىذه اإلعبلنات عادة في صفحة النتائج ، بعدما يككف المستخدـ قد قاـ بإجراء بحث إلكتركني عمى 

كيككف في - جانبان أك في األعمى -محرؾ البحث مثؿ غكغؿ ، يظير اإلعبلف عمى أنو مف نتائج البحث 
" أغمب األحياف ذك صمة بما يككف الزبكف يبحث عنو ؛ مثبلن لك أدخؿ كممات سيارات التحريؾ عف بعد 

، سكؼ يحصؿ عمى نتائج ىي في الكقت نفسو إعبلنات عف مكاقع متعمقة بسيارات التحريؾ " غكغؿ"إلى 
 . عف بعد

o أفالـ الفيديك القصيرة: 
 تمثؿ أداة تسكيقية ىامة لكافة األنشطة التجارية ، حيث يقدـ بالصكت كالصكرة ما تريد المؤسسة نقمو 

 دقائؽ يستطيع مف خبلليا الزبكف الحالي كالمستقبمي 10 ك 4لمزبكف ، في مدة زمنية محددة تتراكح بيف 
أف يجد إجابة عمى جميع التساؤالت التي تدكر في ذىنو عف منتج المؤسسة ليكفر عميو االنتقاؿ لممعاينة 

كيبقي أمامو في النياية سكل اتخاذ قرار التعامؿ ، كما يميز ىذا النكع مف اإلعبلنات ىك المجانية 
 إذ تتيح أيضا المجاؿ لممستخدـ لتحميميا في Youtubeكاالنتشار في مكاقع الشبكات االجتماعية كػ 

 . اليكاتؼ النقالة
o  إعالنات الدفع: 

 ىي تكنكلكجية تسمح بدفع المعمكمة نحك مستخدـ االنترنت ، بطريقة مباشرة دكف أف يطمبيا بؿ يكفي أف 
يسجؿ نفسو ضمف المصمحة المطمكبة ، كيحدد رغباتو ، ليستقبؿ بانتظاـ معمكمات حكؿ المكاضيع 

 الطريقة 1المختارة ، كبالمكازاة مع المعمكمة ، يتـ نشر الرسائؿ االشيارية عبر ىذه القناة ك تتميز ىذه
بإمكانو تطابؽ محتكل العرض مع جميكر مستيدؼ معركؼ الطمبات سابقا ، ك يعتبر الدفع أسمكب نشر 

 .2فيو كثير مف اإلبداع شريطة أف يتسـ بتكازف بيف المحتكل المعمكماتي كاالتصاؿ التجارم
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أساليب اإلعالنات اإللكتركنية : ثانيا 

 :المكقع اإللكتركني .1
م أف المكقع اإللكتركني ىك أىـ أسمكب إعبلني عبر ھ يتفؽ الكثيركف عمى أف ىناؾ حقيقة مؤكدة ك 

ـ ناشرك المكاقع ، ك لذلؾ نجد أف قائمة المعمنيف ھاالنترنت ، ك لقد كاف أكؿ المعمنيف عمى االنترنت 
 كقد تككف المكاقع االلكتركنية مف إنتاج Microsoft /IBMالميميف ىي نفسيا قائمة الناشريف الكبار مثؿ 

باإلعبلف عمى "كما يعرؼ ىذا النكع . مؤسسة كاحدة أك أف تككف نتاح تعاكف بيف عدد مف المؤسسات
Web1 كتتناكؿ اإلعبلنات عمى المكاقع ثبلثة أنكاع رئيسة مف المساحة  : 

  الرايات أك األعبلـ. 
 شرائح في أعمى أك أسفؿ الصفحة ك غالبا في األعمى  . 
  مساحات دائرية عادة عمى جانب الصفحة: األزرار. 

صفحات لبعض المجبلت االلكتركنية تقبؿ اإلعبلنات في صفحات بأكمميا إذ تعرض   كما تكجد   
 Payer Parالمكتكب أك بالصكرة أك مف خبلؿ الدفع بالنقر خدماتيا لئلعبلف عبر مكاقعيا سكاء بالنص

Clic أك مف خبلؿ الطبع Payer Par Impression 2 .  

ك مما ال شؾ فيو أف ىناؾ العديد مف الفكائد ك المزايا التي تعكد عمى أية منظمة أعماؿ مف نشر  
  3 :إعبلنات عمى مكقعيا االلكتركني ، حيث يمكنيا مف

  خمؽ الكعي بالمنظمة ك منتجاتيا ك مف ثـ بيع المزيد مف ىذه المنتجات. 
  مف محاكلة إثارة اىتماـ الجميكر بالمكاقع إلى إثارة اىتماميـ بالمنتجات كالخدمات التي : إثارة اىتماـ

 .يعمنكف عنيا
  يعتبر نشر المعمكمات كاحدا مف األىداؼ األساسية الستخداـ االنترنت بيدؼ تزكيد : نشر المعمكمات

 .األفراد بالمعمكمات ك التفاصيؿ عف منتجات كخدمات الشركات
 خمؽ صكرة ذىنية ايجابية عف المنظمة . 
 خمؽ عبلمة تجارية قكية حيث أف االنترنت أداة ىامة كمفيدة في مجاؿ العبلمات التجارية. 
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 :البريد اإللكتركني.2

  يعد البريد اإللكتركني مف أكثر تطكرات االنترنت شيكعا ك ىك النظاـ األكثر استخداما فيك أداة تكصيؿ  
ال تزامنيو لممعمكمات إذ تتضح أىمية البريد اإللكتركني فيما أشارت إليو الدراسات عمى أف أكؿ ما يقـك بو 

أغمب األفراد بمجرد اتصاليـ بالشبكة ىك تصفح بريدىـ اإللكتركني فيك محؿ اىتماـ دائـ بالنسبة ليـ  
لئلطبلع عمى ما فيو ، كبالنسبة لممعمف أيضا لتمرير إعبلنو ك تأخذ العممية اإلشيارية عبر البريد 

 1 :اإللكتركني شكميف
  إدراج رسائؿ إشيارية ضمف بريد إلكتركني إخبارم بعرض مضمكف اإلعبلف رفقة مجمكعة مف األخبار

 .اإلعبلمية العامة أك المتخصصة 
 كجيو رسائؿ تجارية إلى أشخاص مستيدفيف بذاتيـ كانكا قد زاركا مكقع إحدل المؤسسات كترككا ت

ما أشخاص قامكا بشراء أية سمعة عمى االنترنت ك في ىذا الشأف ، تقكـ  معمكمات بيانية خاصة بيـ ، كا 
العديد مف الشركات باقتراح عناكيف بريد إلكتركني مجانية ، الستقطاب أكبر عدد مف المستخدميف ، ليتـ 

بيعيا فيما بعد لممعمنيف لممارسة نشاطيـ اإلعبلني بيذه المكاقع إذ يتـ االعتماد عمى البريد اإللكتركني في 
 .إرساؿ الرسائؿ اإللكتركنية

   :األخبار مجمكعات.3

 المجمكعات التي مف اآلالؼ عشرات أف ىناؾ حيث االنترنت عمى اإلعبلنات إلرساؿ آخر أسمكب 
 استخداـ كيفية استعراض ك االجتماعية كيمكف السياسية ك التجارية ك االقتصادية المكضكعات كؿ تغطي

 2 :النحك التالي  عمى لئلعبلف النقاش مجمكعات
 بتجنيد مختصيف مف الشركة نفسيا قادريف عمى الرد :خمؽ المؤسسة مجمكعة نقاش خاصة بيا -

بصكرة سريعة كمبلئمة عمى التساؤالت المطركحة في المجمكعة مما يسمح باقتراح فضاءات تعبيرية 
خاصة بزبائنيا ، كمنحيـ مكاد إعبلمية كتجارية كالحكار معيـ كاليدؼ مف ىذه الطريقة ىك تكريس الكفاء 

 .أكثر مف استمالة األشخاص 
يتكجو ىذا الشكؿ االتصالي إلى جميكر  : مشاركة مختصيف في مجمكعات النقاش باسـ المؤسسة-

ككسب  محدد ، قد ال يعرؼ المؤسسة كال العبلمة ، لممشاركة في النقاش ك ىذا بغية جمب اىتماـ ىؤالء
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كفائيـ في نفس الكقت ، دكف أف يككف بشكؿ دخيؿ فالخطاب اإلعبلني يجب أف يحتكم عمى قيمة 
 . 1إضافية لممستيمؾ ك أف يتمتع بقكة الطرح في المعمكمات المتعمقة بالنقاش المفتكح

 ممزايا كعيكب اإلعالف االلكتركف : المطمب الرابع
: المػػػػػػػزايا . أكال 
فإنيا  كعميو تقميدية تككف أف يمكف ال كتكاصؿ اتصاؿ ككسيمة االلكتركنية اإلعبلنات أف المؤكد   مف
ليا  كسيمة عف عبارة فيي التقميدية ، اإلعبلف لكسائؿ بالنسبة الحاؿ ىك كما شعبية كسيمة ليست

 لمتسمية  أك كالمساعدة لمعكف طمبا إلييا يمجأكف الذيف أكلئؾ مع تنسجـ التي كفمسفتيا كآلياتيا خصكصيتيا
 2:النحك التالي عمى الخصائص ىذه أىـ ذكر يمكف ك خصائصيا ، إبراز مف بد فبل كعميو

o مف حيث الشكؿ كآلية العمؿ: 
تككف اإلعبلنات االلكتركنية غالبا عمى شكؿ لكحة إعبلنية صغيرة تظير عمى أعمى الشاشة أك أسفميا    

كغالبا ما تحتكم عمى رسـك بيانية،رمكز أك كبلىما معا حيث يتـ النقر عمى ىذه الرسـك أك الصكر 
لمدخكؿ إلى مكقع المعمف لمحصكؿ عمى مزيد مف المعمكمات لذلؾ فإف ىذه المكحة اإلعبلنية ما ىي إال 
رابط كاحد في سمسمة محكمة التناسؽ مؤلفة مف ثبلث ركابط األكؿ ىك الصفحة التي تستضيؼ المكحة 

نفسيا أما الرابط الثالث فيك الصفحة الفعمية التي يشاىدىا الزكار كبالتالي فإف دكر اإلعبلنات االلكتركنية 
الرئيسي ىك جذب الزبائف إلى مكقع المعمف،كيككف ىذا الشكؿ منتشرا بكثرة عمى شبكة االنترنت كبرمجيات 

. التفاعمي التمفزيكف

o خاصية طمب اإلذف:  
حيث يككف لممستخدـ أك لمستقبؿ الرسالة " طمب اإلذف " تتميز اإلعبلنات اإللكتركنية بخاصية    

اإلعبلنية االختيار بقراءة الرسالة اإلعبلنية أك رفضيا ، فعادة ما يتعرض مستخدمي االنترنت عند تحميؿ 
 .ممؼ معيف إلى رسائؿ تطمب النقر عمى نعـ إذا أراد رؤية كصمة إعبلنية خبلؿ فترة التحميؿ أك حذفيا
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o مف ناحية القكة اإلقناعية : 
 إف القكة االقناعية لمكحة اإلعبلنية في حث الزائر عمى النقر تعمؿ مف خبلؿ طريقيف إما عمى انفراد أك 
مجتمعيف معا فالطريقة األكلى،كىي الطريقة المركزية ، تعتمد عمى المنطؽ حيث يقـك الشخص في ىذه 
الطريقة بالتكسع في المعمكمات المتضمنة في اإلعبلف  يتأمؿ فيو مف منطمؽ مكاقفو السابقة ، كلكي 

 ينبغي أف تككف لدل ىذا الشخص اىتمامات ك دكافع في صمب مكضكع ،تتحقؽ حالة التكسع ىذه
 .اإلعبلف أك الرسالة اإلعبلنية المعنية

o مف حيث مضمكف الرسالة اإلعالنية: 
 تتضمف الرسالة اإلعبلنية االلكتركنية الصكرة الصكت الحركة ك النص، ك ىي تتطمب أعمى درجات 

االىتماـ مف حيث التصميـ أم عمى الصكت الجميؿ كالصكرة الجميمة كالخطكط المدركسة بدقة كالعبارات 
المنتقاة بعناية لكي تؤثر في المتمقي فالنص مثبل يجب أف يككف بارزا ك مثيرا لبلنتباه ك االىتماـ ك دافعا 
التخاذ إجراء فكرم اتجاه السمعة أك الخدمة إذ غالبا ما تتضمف إعبلنات اإلنترنيت قدرا كبيرا مف الرمكز 

 1.اإلشارات كاإليماءات ، كىذه الدالالت تضفي بعدا عمميا كتقنيا راقيا عمى اإلعبلف االلكتركنيك

 :خاصية الدكراف ك التغيير -1
 يعتبر الدكراف ك التغير صفة مميزة مف صفات اإلعبلف اإللكتركني الناجح كالفعاؿ كعميو فإف    

الضركرة تقتضي أف تككف لدل المعمف أكثر مف نسخة إعبلف معدلة ، فقدرة إعبلف اإلنترنيت عمى جذب 
غالبا ما تتبلشى بسرعة بالنسبة ألم مستخدـ ، كقد يضطر -االنتباه ك النقر عميو مف قبؿ المستخدـ 

 .المعمف إلى تغيير اإلعبلف بشكؿ دكرم اعتمادا عمى اليدؼ الذم يسعى إلى تحقيقو مف كراء اإلعبلف
 بقية عف االنترنت إعبلف بيا ينفرد التي كالسمات   كما يمكننا استنتاجو مف جممة ىذه الخصائص  

كأنكاعيا ىي أف اإلعبلف االلكتركني يتيح  جماىيرىا عمى اختبلؼ التقميدية األخرل الكسائؿ إعبلنات
الفرصة لمشركات الصغيرة التي ال تممؾ ميزانيات ضخمة لمكصكؿ إلى أماكف بعيدة ك إلى عدد كبير مف 

األشخاص في دكؿ أخرل بتكمفة قميمة إضافة إلى خاصية إبراـ الصفقات التجارية كجذب معمكمات 
الخاصة بالمستخدميف بسرعة مف خبلؿ نقرات بسيطة عمى الفأرة لمتعرؼ عمى نكع كحجـ الجميكر الذم 
يتعرض لئلعبلنات التي يتـ عرضيا عبر مكاقعيـ كصفحاتيـ االلكتركنية كىذا ما يعطي ميزة لممعمنيف 
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 إعبلنات فإف كليذا شكبل كمضمكنا ك ذكقا المكاقع زكار لمتصميـ المحدد لممضاميف اإلعبلنية بما يتناسب
  1كتحكالت البيئة العالمية متغيرات فييا تتحكـ بذاتيا قائمة صناعة االنترنت

: عيكب اإلعالنات اإللكتركنية . ثانيا 
  بقدر ما يقدـ اإلعبلف عبر الشبكة مف مكاسب ك مزايا ؛ فيك يحمؿ أيضا العديد مف السمبيات     

المرتبطة بو أك باألحرل المنجرة عنو مف سكء استعمالو ، فبالمكازاة مع تطكره يكما بعد يـك تظير مشاكؿ 
جديدة في ىذه الكسيمة ، ك تجاكزات أخبلقية في بعض األحياف ؛ حيث بدرت عف الممارسات اإلعبلنية 
بعض النقائص التي ارتبطت إما بالمجاؿ التقني أك بالجانب األخبلقي ، أك باإلستراتيجية اإلعبلنية في 
حد ذاتيا ، بسبب العقبات المالية ، أك التكقعات غير المضبكطة ، الناتجة عف نقص التجربة في ىذا 

المجاؿ ك بما أف شبكة االنترنت ىي بمثابة فضاء مفتكح ، فإف اإلعبلف عبرىا ىك نشاط معرض لجميع 
.  االحتماالت ؛ قد تككف جكانب سمبية تقمؽ المعمف ، ك المكقع ك المستيمؾ معا، كتعيؽ حماسيـ لو

كالنماذج المكالية مف المشاكؿ التي ظيرت في البيئة اإلعالنية االفتراضية ، تعكس ىذا الكجو إذ     
:  2يمكف تمخيصيا في البنكد اآلتية

  عند فتحيا تككف بمثابة " فيركسات " خكؼ بعض المستخدميف مف أف تحمؿ بعض الرسائؿ اإلعبلنية
 نحك الفيركسية ىجكماتيـ بتصكيب يقـك القراصنة إذ ؛ الشبكة عمى االتصاالت تيدد قنابؿ مكقكتة

عامة بكاسطة النكافذ اإلعبلنية  بصفة اإلنترنت مستخدمي العمبلء أك مختمؼ بيف المنجزة العمميات
pop-up.  

  مشاكؿ االنحراؼ عف األخبلقيات التي قد تحيد الرسالة اإلعبلنية عف نيجيا الصحيح فتكقع المستيمؾ
ساءة ، ك قد تجد حريتيا في الممارسة المنحرفة داخؿ فضاء اإلنترنت بشساعتو كاألمثمة  في غرر كا 
المتعمقة بالخركج عف أخبلقيات ىذا النشاط كثيرة ، يذكر منيا خطر بعض اإلعبلنات عمى شبكة 

االنترنت عمى الصحة العامة ، ألنيا قد تحمؿ معمكمات مضممة أك مخادعة عف المنتج أك عممية التزييؼ 
كالكذب التي تسمكيا بعض اإلعبلنات كالتي ىدفيا األكؿ ك األخير ىك التركيج لخصائص ال تتكفر في 

 .اإلبيار ك التضخيـ أجؿ كذلؾ مف الخدمة المنتج أك
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 مف الجميكر عف دراسات تقـك بإنجاز التي المكاقع إلى المعمف يمجأ إذ الدراساتك البحكث كمفة ارتفاع 
 باىظة كدخؿ الفرد السف الجنس ك في االستيداؼ المتمثمة كتعتبر مقاييس ، بدقة ىدفو تحديد أجؿ

 إلى 10 % بنسبة المقاييس عدد العرض حسب ثمف مف اإلعبلنية تزيد الدعامات حيث ، لممعمف بالنسبة
 االستنجاد يـك فإف بعد يكما تتعقد اإلعبلف تقنيات أف كبما مقياس ، لكؿ األصمي لمسعر إضافة20 %

 %15 مف تمثؿ الككاالت التي عمؿ ىذه مقابؿ تكمفة منو بد ال أمر المعمف قبؿ مف االستشارية بالككاالت
 .الحممة  ميزانية  مف20%إلى 

 ألف (عمى سبيؿ المثاؿ)ضعؼ جكدة اإلنتاج في اإلعبلنات عمى شبكة االنترنت مقارنة بالتمفزيكف
 . 1معظميا رسائؿ مكتكبة في جكىرىا قصيرة تستخدـ المؤثرات البصرية بشكؿ ضئيؿ كغير فعاؿ

 محدكدية الكصكؿ عمى الرغـ مف انتشار االنترنت ك ازدياد استخداميا مف طرؼ األفراد 
 . 2 كالشركات، إال أف ذلؾ ليس باألمر الكافي في المجتمعات النائية

تحميؿ المعمكمات مف الشبكة يحتاج إلى كقت طكيؿ ، كخاصة بزيادة عدد زكار المكقع في أكقات  -
مما يؤدم الى حدكث منافسة كازدحاـ في بعض اإلعبلنات األمر الذم يعرقؿ " Prime Times"الذركة 

 .3فرص المشاىدة لبعضيا ك نفكر بعض الجميكر مف التنافس اإلعبلني
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 - الفيسبكؾ-اإلعالنات االلكتركنية في مكاقع التكاصؿ االجتماعي :المبحث الثاني
 . ظيكر حقبة اإلعالف االجتماعي كانتياء اإلعالف التقميدم : المطمب األكؿ

بحيث مكنت   مع ارتفاع كصعكد مكاقع الشبكات االجتماعية تزاحمت الشركات في كضع إعبلناتيا    
أقرب مستكل فقد انتيى  مف تضميف المعمكمات التجارية ، كالكصكؿ إلى األشخاص كالتكاصؿ معيـ عمى

اإلعبلف التقميدم بظيكر الشبكات االجتماعية عمى االنترنت التي أكجدت عصر اإلعبلف  عصر
االجتماعي كىك الذم يعتمد عمى تقنية جديدة تعرؼ بالتسكيؽ االجتماعي ، ىذه التقنية نعيشيا اآلف في 

عصر المعرفة الرقمية كاالنترنت فبظيكر الشبكات االجتماعية أصبح تركيج المنتج يعتمد عمى 
المستخدميف أنفسيـ عبر تداكؿ كتبادؿ المعمكمات حكؿ المنتج فيما بينيـ مف خبلؿ تبادؿ الفيديك ،الكتب 

. االلكتركنية ، كالرسائؿ االلكتركنية المختمفة
 كيذكر خبراء التسكيؽ أنو مف الميـ اختيار أنسب المكاقع لزرع منتجات الشركات حتى يراىا      

المستخدمكف كيشرعكا بفتح حكار كنقاش حكليا ،مما يساىـ في انتشارىا كاإلعبلف عنيا بصكرة كبيرة عبر 
حمبلت تسكيقية يقكدىا المستيمكيف أنفسيـ ،خاصة أف مكقع الفيسبكؾ أصبح قناة إعبلنية ىامة ، كما أف 

اإلعبلف عبر االنترنت يجعؿ أصحاب الشركات يتابعكف أراء العمبلء حكؿ منتجاتيـ ، مما يعطييـ 
.  الفرصة لبلستجابة كالتغيير عمى عكس الكسائؿ اإلعبلنية التقميدية

  كنظرا لضركرة اعتماد اإلعبلنات عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي جاءت مبادرة مكقع الفيسبكؾ في 
 Worldwide'' كام ماكس'' استخداـ تقنية اإلعبلف االلكتركني بعد إطبلؽ شركة سامسكنغ خدمة 

Interoperability for Microwave Access التي تنقؿ جزءا مف جميكر الياتؼ النقاؿ إلى عالـ 
الذم لو طابع محمي، أم أنو يحمؿ تككينات الثقافة المحمية " كام ماكس"الكيب كيمكف كضع محتكل 

ضمف نطاؽ ال " كام ماكس" كمجتمعاتيا عمى صفحات الفيسبكؾ الرائجة في ككريا إذ تتحرؾ مقكمات 
  .1يزيد عمى عشريف كيمك مترا مما يجعميا أساسا لشبكات اجتماعية ذات طابع محمي 
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  إذ صرح مارؾ زككربيرغ مؤسس مكقع الفيسبكؾ كمديره عف اعتقاده بأف عصر اإلعبلنات العريضة     
ا االلكتركنية  المكجية إلى الجميكر العاـ بات جزءنا مف الماضي كما تكقع أف تصبح اإلعبلنات خصكصن
أكثر ضيقا بحيث تتكجو إلى مجمكعات بعينيا كصكال إلى اإلعبلف الفردم المباشر عبر الكسائؿ ، كمف 
جية أخرل صرح المشرفكف عمى المكقع بأنيـ الحظكا ميؿ المنتميف إليو إلى تبادؿ الرأم كالنصح عف 
 األشياء التي يستعممكنيا في الحياة اليكمية كتدفع األمكر السابقة التفكير باف عبلقة مكقع الفايسبكؾ مع 

المنتميف إليو كصمت إلى مرحمة تتجاكز مجرد االستضافة كيبدك أف المقيميف عمى المكقع يمارسكف   
ا منظمنا لؤلفكار التي يتبادليا جميكره الذم فاؽ عدده   مميار مشترؾ كالمعمـك أف تقصي ميكؿ 1,2مسحن

ا مف النكع الدقيؽ الذم يصؿ إلى معرفة خصكصيات لمجمكعة محددة مف البشر  الجميكر كخصكصن
 . يعتبر مف أىـ ما تسعى إليو الشركات المعمنة

 كتسيؿ ىذه المعمكمات عمى الشركات عممية التركيج كربما أعطتيا سببل جديدة لمكصكؿ إلى الجميكر    
ا أف باستطاعتيا إعطاء معمكمات محددة مثؿ العمر كالجنس كمكاف اإلقامة كالعمؿ كمستكل  خصكصن

الدراسة كغيرىا مف المعمكمات التي يضعيا المشترككف عمى صفحاتيـ في شكؿ مفتكح،كيذكر األمر أيضا 
بالشككؾ التي أثارتيا جماعات المحافظة عمى الحقكؽ الفردية االلكتركنية في الكاليات المتحدة كبعض 

الدكؿ األكركبية عف استعداد مكاقع التعارؼ عمى االنترنت لعقد صفقات مع مكاقع البحث عف المعمكمات 
 كالتي اعتبرت انتياكنا قكينا لمحريات الشخصية كحقكقيا عمى (GoogleYahoo)عمى االنترنت مثؿ 
 .الشبكة االلكتركنية 

مبادرتو في اإلعبلنات االلكتركنية جاء بعد أياـ قميمة مف جمسات  (فيسبكؾ) كالمفارقة أف إطبلؽ مكقع 
التي أعربت خبلليا عف قمقميا العميؽ مف استيداؼ  (المجنة الفيدرالية األمريكية لمتجارة )استماع عقدتيا 

ا تمؾ التي تسعى لمكصكؿ إلى  الحياة الشخصية كخصكصياتيا مف اإلعبلنات االلكتركنية خصكصن
.  1مجمكعات بعينيا مف الناس يمكنيا مف الحصكؿ عمى حؽ كيزيد في حدة المفارقة 
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: دكر اإلعالف االلكتركني عبر الفيسبكؾ : المطمب الثاني

  نتيجة لمتطكرات التكنكلكجية المختمفة كخاصة فيما يتعمؽ باالتصاالت كتبادؿ المعمكمات فقد شيدت    
السنكات القميمة الماضية كلغاية يكمنا ىذا ظيكر ما يسمى بشبكات التكاصؿ االجتماعي كالتي تعتبر 

إحدل الكسائؿ المتطكرة ذات الشعبية الكاسعة التي تمثؿ محكرا ميما في عممية التكاصؿ كاالتصاؿ بيف 
األفراد كالمنظمات عمى شبكة االنترنت ، فاف دكر شبكات التكاصؿ االجتماعي ال يكمف فقط في بناء 
عبلقات اجتماعية تبادؿ المعمكمات المختمفة بؿ حتى عمى صعيد األنشطة التسكيقية االلكتركنية حيث 
قامت العديد مف منظمات األعماؿ باستخدامو لنشر معمكمات كتقديـ العركض عف منتجاتيا كالخدمات 

. التي تقدميا بيدؼ بيعيا لؤلفراد كالمنظمات عبر االنترنت 
  كما احتمت اإلعبلنات االجتماعية مكانة ىامة كلعبت دكرا بارزا في سكؽ األعماؿ نتيجة إلدخاؿ  

االبتكارات الجديدة عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي الفيسبكؾ خاصة، إذ أصبح يحتؿ اآلف المراتب األكلى 
 مميار مف المستخدميف كالمتابعيف، الذيف أتيحت ليـ الفرصة لمتفاعؿ كمتابعة مختمؼ 1,2عالميا بمقدار 

الخدمات اإلعبلنية عبر التقنيات التي أحدثتيا التكنكلكجيا الرقمية عمى اليكاتؼ الذكية كالمكحات  التي 
" كيندكز" تكفر خيارات كثيرة لعرض اإلعبلنات بشكؿ متكافؽ مع أنظمة التشغيؿ الخاصة بيذه األجيزة 

، فالمراتب األكلى التي تحتميا اإلعبلنات تعكس دكرىا سكاء لممعمنيف أك لممستيمكيف اذ قامت " اندركيد"ك
العديد مف الشركات المتخصصة باإلعبلف كالتسكيؽ االلكتركني باعتماد مكقع الفيسبكؾ لئلعبلف كالتركيج 

عف المنتجات،كالخدمات الخاصة بيا، فتستغؿ ىذه الشركات شعبية المكقع إلدارة حمبلت إعبلنية 
كاعتماده ككسيمة إعبلنية تعمؿ عمى إنشاء عبلقات اجتماعية مع العمبلء المحتمميف بغرض بيع المنتجات 

 .كبث رسائؿ تكحي بأنيا مكجية خصيصا لكؿ فرد يقرأىا عبر متاجر أك صفحات الفيسبكؾ
  أما عف دكر اإلعبلف االلكتركني بالنسبة ألصحاب الشركات كالمنظمات المعمنة عبر الفيسبكؾ يكمف  

شيارىا بيف جمكع العمبلء المحتمميف كالزيادة مف ظيكرىا  في تعزيز جيكدىا كنشر عبلمتيا التجارية كا 
لعدد كبير مف الجماىير كالتأكيد عمى كجكدىا كتكفرىا مما يؤدم في النياية إلى استقرار العبلمة التجارية 
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في أذىاف كعقكؿ كذاكرة العمبلء المحتمميف لتذكر اسـ الشركة كمما احتاجكا إلى خدمة معينة مف الخدمات 
 1. المعركضة 

 
 كعميو فاف التنكع في الخدمات كاألدكار التي يمعبيا اإلعبلف االلكتركني عبر الفيسبكؾ مكف       

أصحاب األعماؿ مف االتصاؿ كتحقيؽ المصالح المشتركة مع اآلخريف خارج إطار الحدكد الجغرافية 
بالرغـ مف اختبلؼ العكامؿ االقتصادية كالسياسية كىذا مف خبلؿ تقنية اإلرساؿ الفكرم التي يتميز بيا ىذا 

 .األخير
  كما يتجسد دكر اإلعبلف االلكتركني أيضا عبر الفيسبكؾ في قدرة المنظمات عمى اختبلؼ أنكاعيا   

بعرض معمكمات عف نفسيا كعف منتجاتيا بيدؼ اإلعبلف كالتركيج ليا كلمنتجاتيا كنظرا لخصائص ىذه 
المكاقع كقدرتيا عمى خمؽ مجمكعات ذات مصالح مشتركة لتحقيؽ التبادؿ التجارم كالمعمكماتي كربط 

الشبكات االجتماعية باألعماؿ التجارية مف خبلؿ عرض المنتجات كالمعمكمات عمى الصفحات الخاصة 
بيا،مف أجؿ بناء صكرة لمنتجاتيا مف خبلؿ المعمكمات التي تنشرىا عنيا،عف طريؽ عرض صكر كتبادؿ 
معمكمات حكؿ المنتجات كفتح مجاؿ الحكار كالتفاعؿ بالدردشة، كمقاطع الفيديك التي تبرز فييا اإلعبلنات 

 .2 االلكتركنية بشكؿ حيكم يساعد إدارة سمعة المنظمة كمنتجاتيا

  إضافة إلى قدرتيا عمى خمؽ كالء لمخدمات أك لممنتج أك لممنظمة كمساعدة أصحاب المنظمات   
لمتعرؼ عمى المنافسيف الجدد ،كعمى الفرص المتاحة أماميـ لتسييؿ عممية الكصكؿ إلى األسكاؽ العالمية 

بتكاليؼ منخفضة جدا مف خبلؿ بناء قاعدة مف المعمكمات عف المستيمكيف المحتمميف الذيف يدخمكف 
صفحاتيا كيشاىدكف إعبلناتيا مستغمة معمكماتيـ الشخصية كىكاياتيـ كميكالتيـ التي مف شانيا أف 

 . 3تساعدىـ عمى تجزئة السكؽ كتحديد طرؽ استيداؼ القطاعات السكقية 
 
 
 
 

                                                           
1
 Cathrine Tucker

 
:Social advertising  ,  http://papers.ssrn.com/sol3/,  h 18 :44,  20/12/2014 . 

2 James Barnes, Kalyn Coatney , Social Advertising using facebook , Selected paper for 

presentation at th 2014 agricultural economics association annual meeting February 1-4 , 

2013, Dallas TX ,ageconsearch.umn.edu , 20/12 /2014,h 23 :15 
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  أما عند الحديث عف دكر اإلعبلنات بالنسبة لممستيمكيف فيمكننا اإلشارة إلى نتائج الدراسات في    
مجاؿ التسكيؽ الرقمي التي أبرزت دكر اإلعبلف عبر الفيسبكؾ كمكاقع التكاصؿ االجتماعي بشكؿ كاضح 
كمثير لبلىتماـ داخؿ بيئة األعماؿ إذ تكفر لممستيمكيف اإلمكانية مف معرفة جكانب عدة عف المنتجات 
جراء اتصاالت تسكيقية مباشرة مع المعمنيف مما يحدث تفاعبل اجتماعي بيف  كالخدمات المعركضة كا 

. المستيمكيف كالعبلمات التجارية مف خبلؿ إجراءات مثؿ الرد عمى المحتكل المقدـ كفرصة تقديـ اقتراحات
  كعميو فإف دكر اإلعبلف االلكتركني االجتماعي يتجسد في ككنو النكع المستجد مف اإلعبلف الشبكي أك 
األسمكب الجديد الذم يستخدمو مكقع الفيسبكؾ األمريكي لمحصكؿ عمى حصة مف سكؽ اإلعبلف عبر 

االنترنت عف طريؽ تكسيع المشاركة في المكقع كزيادة حجـ المستخدميف لو كتحفيز المنتجيف إليو لتكفير 
 1 .فرصة االستفادة مف تمؾ األمكاؿ في اإلعبلنات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Keller, Kevin,Lane , Building strong brands in a modern marketing 

communications environment , Journal of Marketing Communications ,Routledge taylor & 

francis group ,vol 15,nos 2,2009 , pp139-155. 
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فكائد اإلعالف مف خالؿ الفيسبكؾ   : المطمب الثالث

  اإلعبلف عبر الفيسبكؾ أداة تركيجية تفاعمية كجذابة لممسكقيف مف أجؿ تركيج خدماتيـ كمنتجاتيـ
. عرض المعمكمات لممستخدميف بالتفصيؿ حسب اىتماماتيـ ك
  يتيح المكقع فرصة أكبر لزيادة احتماؿ تعرض األفراد الذيف يقكمكف بزيارتو لممكاد اإلعبلنية التسكيقية

نتيجة لبقائيـ لفترات طكيمة داخؿ ىذه المكقع مما يسيؿ عممية استيداؼ قطاعات محددة مف المستيمكيف 
 . بدرجة عالية مف الدقة كذلؾ 

  يتيح لمشركات تعقب العمبلء كفيـ أفكارىـ كمشاعرىـ بشكؿ أفضؿ كالتعامؿ مع الشكاكم بكفاءة
 .كتحسيف المشاركة العامة فضبل عف مبيعات الشركة

  يقمؿ مف تكاليؼ التسكيؽ مف خبلؿ الزيادة في المبيعات كانخفاض في قاعدة التكاليؼ 
  منصة جذابة لممتخصصيف في التسكيؽ كالمعمنييف عبر الفيسبكؾ ك أحد أفضؿ المنابر لئلعبلف عبر

 .االنترنت 
  استخداـ الشبكات االجتماعية ككسيمة ناجعة لمحمبلت اإلعبلنية بحيث يمكف إغراء المستخدـ لمدخكؿ

 . في المنافسة بسيكلة 
  االتصاؿ المباشر مع السكؽ كالجماىير المستيدفة كبناء عبلقات قكية معيـ كما يساعد عمى خمؽ

 .1كعي بالعبلمة التجارية كرسـ صكرة ذىنية جيدة عف المنظمة كخدماتيا
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: خالصة الفصؿ
 

نما فقط ، اإلنترنت عبر اإلعبلف يمثؿ ال اإللكتركني كعميو يمكف القكؿ أف اإلعبلف        ليشمؿ يتعداه كا 

كاالتصاؿ، ك شبكات  المعمكمات لتكنكلكجيا الرقمية التقنيات التي تستخدـ اإلعبلنية الممارسات كؿ

 .إلكتركنيان  المستيمؾ إلى الكصكؿ بيدؼ التكاصؿ االجتماعي

 المختمفة كالعديدة األشكاؿ ىذه الشبكات ىك عبر اإللكتركني اإلعبلف تطبيقات يميز ما أىـ     كلعؿ

 كأىدافو إلمكانياتو الكسائط كفقان  ىذه اإلختيار بيف فرصة لممعمف المتنكعة التي تتيح كتصميماتو لئلعبلف

 خارج األخرل الكسائؿ عبر اإلعبلف اإللكتركني فإف كبالتالي ، المستيمؾ إلى لمكصكؿ اإلستراتيجياتو

 بالكاقع مقارنة االستخداـ محدكدة فعاليتيا،لذا فيي كمحدكدية تصميميا في بالبساطة تتميز اإلنترنت شبكة

 سمككو يعد الذم المستيمؾ لممعمف،مف أجؿ إستيداؼ مختمفة كأشكاؿ فرص بتكفير يسمح الذم االفتراضي

 نراه سكؼ ما كىك خاصة، عامةن كاإلعبلنية التسكيقية اإلستراتجية نجاح في األساس حجر االستيبلكي

 .القادـ الفصؿ خبلؿ مف
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: الفصؿ الثاني

اإلعالف اإللكتركني كالسمكؾ 
االستيالكي 
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 :ػػدػػػػػػتمييػػػػ
 

اختمفت  ميما منا كؿه  يمارسو اإلنساني،الذم السمكؾ أنكع مف أساسيان  نكعان  االستيبلكي السمكؾ     يعتبر 

فيو  التأثير التسكيؽ كمحاكلتيـ رجاؿ قبؿ مف االىتماـ مف بالكثير المفيكـ ىذا يعنى أصبح فقد السبؿ،لذا

 .الدراسة محؿ اإللكتركني اإلعبلف فييا كسائؿ،بما عدة طريؽ عف بإيجابية

بالمؤثرات  ذاتو كعبلقتو حد في السمكؾ طبيعة فيـ عمى اإلعبلنات،يرتكز مف النكع ىذا تصميـ أف إذ 

 العدـ،لذلؾ مف النجاح عمى مؤشران  يعد الذم االستيبلؾ مضمكف تحدد تككينو،كالتي في الداخمة النفسية

 المستيمؾ بمنتج تربط التي العبلقة يحدد أف شأنو مف المستيمؾ سمكؾ مككنات تفسير ك كفيـ دراسة فإف

 .األخير ىذا كسمكؾ يتفاعؿ إلكتركني إعبلف طريؽ عف االستيداؼ تـ ما ما،إذا خدمة أك

كعبلقتو  االستيبلكي بالسمكؾ تتعمؽ ميمة كنقاط أفكار عمى الضكء الفصؿ،سنسمط ىذا خبلؿ فمف لذا    

 .اإللكتركني باإلعبلف
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  ماىية سمكؾ المستيمؾ :األكؿالمبحث 

 مفيـك سمكؾ المستيمؾ :  المطمب األكؿ
: سنتناكؿ بعض التعاريؼ المتعمقة بالسمكؾ كالمستيمؾ كسمكؾ المستيمككما يمي

 تعريؼ السمكؾ  .أكال 
: يمكننا أف نميز بيف التعريؼ المغكم كاالصطبلحي لمسمكؾ كما يمي

 :التعريؼ المغكم لمسمكؾ-أ
السمكؾ كممة مشتقة مف سمؾ يسمؾ كسمككا،كسمؾ الطريؽ أم سار فيو متبعا إياه فالمسمؾ ىك المسار 

.  1كالمذىب

 :التعريؼ االصطالحي-ب 
ؼ السمكؾ بكجو عاـ عمى أنو كؿ استجابة لفظية أك حركية لممؤثرات الداخمية كالخارجية التي ميمكف تعر

. 2يكاجييا الفرد كالتي يسعى مف خبللو إلى تحقيؽ تكازنو البيئي
حيث تطرؽ إليو العديد مف الكتاب كالمؤلفيف في مجاؿ عمـ االقتصاد كعمـ  كما ىناؾ عدة تعاريؼ لمسمكؾ

:  كسنكجزىا في بعض التعاريؼ كاآلتي،النفس
ردكد أفعاؿ داخمية كخارجية تصدر عف الفرد ردا عمى منبيات كمثيرات داخمية :  يعرؼ السمكؾ بأنو -

كخارجية كال يككف ىذا السمكؾ دكف دافع أك سبب مف كرائو سكاء كاف السبب ككاضحا لآلخريف كلمفردأك 
 .3غير كاضح

كؿ األفعاؿ كالنشاطات التي يصدر عف الفرد سكاء ظاىرة أـ :  أما في عمـ النفس يعرؼ السمكؾ بأنو -
أم نشاط يصدر عف اإلنساف سكء كاف أفعاال يكف مبلحظتيا كقياسيا كالنشاطات  غير ظاىرة،أك

. 4ممحكظ كالتفكير،التذكر كغيرىا زيكلكجية كالحركية أك نشاطات عمى نحك غيرمالؼ
     

                                                           
 .307،ص 1983،الدار العربية لمكتاب كالنشر،دب،مختار القامكس: الطاىر أحمد الزاكم 1
. 17،ص2007دار المناىج لمنشر كالتكزيع،عماف، ، سمكؾ المستيمؾ: ردينة عثماف يكسؼ ، محمد جاسـ الصميدعي 2 
. 122،ص 1989دار المستقبؿ لمنشر كالتكزيع،عماف، ، مبادئ التسكيؽ مدخؿ سمككي: محمد إبراىيـ أعبيدات 3
. 336،ص 2002،الدار الجامعية الجديدة لمنشر كالتكزيع،القاىرة،التسكيؽ مدخؿ تطبيقي: عبد السبلـ أبك قحؼ 4
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كعميو فاف السمكؾ ىك جميع األفعاؿ ك التصرفات المباشرة ك غير المباشرة التي يقكـ بيا األفراد مف     
 ىك محصمة تفاعؿ التعاريؼ السابقةأجؿ التكيؼ مع متطمبات البيئة كالحياة المحيطة بيـ فالسمكؾ حسب 
 .بو خبلؿ فترة زمنية معينة مجمكعة عكامؿ بيئية كشخصية خارجية كداخمية تؤثر في الفرد كتتأثر

:  المستيمؾ.ثانيا
كيستيمؾ سمعة أك خدمة كاحدة أك سمع أك خدمات  الشخص الذم يشترم: يعرؼ المستيمؾ عمى أنو    

متعددة مف عند المنتج أك مف عند البائع الذم يبيع ىذه السمع كالخدمات في السكؽ بيدؼ استخداميا أم 
استيبلكيا،أك كؿ مف يمتمؾ بشكؿ غير ميني سمعا استيبلكية كخدمات مخصصة الستخدامو الشخصي 

. 1في نطاؽ نشاطو الميني حاجيات مف يعكليـ كليس بيدؼ إعادة بيعيا أك تحكيميا أك استخداميا أك
-09رقـ ر أما مف الناحية القانكنية فقد عرؼ المشرع الجزائرم المستيمؾ في القانكف الجديد األخی-    
المستيمؾ كؿ " عمى أنو 2009 فبراير 25 المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش الصادر بتاريخ 03

شخص طبيعي أك معنكم يقتني،بمقابؿ أك مجانا سمعة أك خدمة مكجية لبلستعماؿ النيائي مف أجؿ تمبية 
كقد عرؼ المشرع الجزائرم أيضا . 2"حاجاتو الشخصية أك تمبية حاجات شخص آخر أك حيكاف متكفؿ بو

لمتعمؽ بالقكاعد المطبقة عمى  ا06-10  المعدؿ كالمتمـ بقانكف02- 04المستيمؾ بمكجب القانكف 
المستيمؾ كؿ شخص طبيعي أكمعنكم يقتني سمعا قدمت لمبيع أك يستفيد  ":الممارسات التجارية عمى أف

 '' .3خدمات عرضت كمجردة مف كؿ طابع ميني
اليدؼ الذم يسعى إليو منتج السمعة أك مقدـ الخدمة كالذم " أف المستيمؾ ىك  كعميو يمكف القكؿ      

فقد يككف  تستقر عنده السمعة أك يتمقى الخدمة،أم ىك محطة أنظار مف يعمؿ في مجاؿ التسكيؽ
المستيمؾ شخص طبيعي أك معنكم يقكـ بشراء المنتجات إما الستيبلكو الشخصي أك استعماؿ أفراد 

ما إلنتاج سمعا ك خدمات أخرل أك االستعانة بيا في أداء عممو  ،(المستيمؾ األخير)أسرتو  المستعمؿ )كا 
. 4 (الصناعي،المشترم الصناعي

                                                           
دار الفكر الجامعي لمنشر كالتكزيع،القاىرة  ،النظاـ القانكني لحماية التجارة االلكتركنية:  عبد الفتاح بيكمي حجازم1

  .138،ص2002
الجريدة الرسمية لمجميكرية  منو،01 الفقرة 03المادة  (ج ر) المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 03-09قانكف رقـ  2

  .13،ص2009 مارس 15،8،العدد الجزائرية
الجريدة الرسمية التجارية،  المحدد لمقكاعد المطبقة عمى الممارسات2004 يكنيك 23 مؤرخ في 02-04قانكف رقـ  3

  .04،ص2004 جكاف 41،27،العدد لمجميكرية الجزائرية
  .15،ص 2006،الدار الجامعية،مصر،قراءة في سمكؾ المستيمؾ: أيمف عمي عمر 4
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 :سمكؾ المستيمؾ . ثالثا 
بناءا عمى طالب  يعتبر سمكؾ المستيمؾ األساس الذم يجب اعتماده في فيـ العممية التسكيقية     
عمى أنو مجمكعة مف الحاجات كالرغبات القابمة لئلشباع كمجمكعة مف األفعاؿ كردكد  السمعة أك الخدمة

 :األفعاؿ كالقرارات غير المباشرة،فيناؾ تعريفات عديدة لسمكؾ المستيمؾ يمكف تعريفيا كما يمي 
كالخدمات  شراء السمع كالجماعي الذم يرتبط بتخطيط كاتخاذ قرار سمكؾ المستيمؾ ىك السمكؾ الفردم -

داخمية أك خارجية  داخمي تحركو منبيات شخص ما نتيجة دافعق أم ىك التصرؼ الذم يبرز كاستيبلكيا
 كبصيغة أخرل ىك كؿ استجابة لفظية أك ،1حكؿ أشياء كمكاقؼ تشبع حاجاتو كرغباتو كتحقؽ أىدافو

ناتجة عف المؤثرات الداخمية أك الخارجية التي يكاجييا الفرد كالتي يسعى مف خبلليا الى تحقيؽ  حركية
. 2تكازنو مع البيئة

كيعرفو الدكتكر عبد الحميد طمعت أسعد عمى أنو النمط الذم يتبعو المستيمؾ في سمككو لمبحث أك  -
 .3 لمسمع كالخدمات كاألفكار التي يتكقع منيا أف تشبع حاجاتو كرغباتوعند تقييموالشراء أك االستخداـ أك 

الدكتكرة عائشة مصطفى الميناكم عند تعريفيا لسمكؾ المستيمؾ بأنو مجمكعة مف  كتشاركو الرأم   
التصرفات التي تتضمف الشراء كاستخداـ السمع كالخدمات،كتشمؿ أيضا القرارات التي تسبؽ كتحدد ىذه 

 .4التصرفات
كالذىنية المرتبطة بعممية التقييـ  مجمكعة األنشطة العضمية: بأنو  ينما عبد السبلـ أبك قحؼ يعرفوب

. 5كالمفاضمة لمحصكؿ عمى السمع كالخدمات كاألفكار ككيفية استخداميا 
فيعرؼ سمكؾ المستيمؾ عمى أنو مجمكع األنشطة التي تسبؽ كترافؽ كتتبع LAMBINأما الباحث -

بعممية االختيار مف خبلؿ معرفة السبب الذم دفع بو إلى القياـ  خبلليا يقـك الفردكالتي مف  قرار الشراء
أنو  عمىDAVID PRENSKYوWELLSفي حيف يشير،بعممية الشراء كليس بطريقتو العشكائية

 6 .التي تشبع حاجاتيـ الخدمة شيء ذم قيمة بالسمعة أك المستيمكيف عندما يقكمكف بتبادؿ دراسة

                                                           
 . 58،عماف،ص 2006،الحامد لمنشر كالتكزيع،سمكؾ المستيمؾ مدخؿ اإلعالف: كاسر نصر المنصكر 1
 .176،ص 2000،دار زىراف،عماف،مدخؿ التسكيؽ المتقدـ: محمكد جاسـ الصميدم 2
  .95ص2002،مكتبات مؤسسة األىراـ،مصر، "كيؼ تكاجو التحديات" التسكيؽ الفعاؿ :عبد الحميد طمعت أسعد 3
  .12،ص 1998،مكتبة عيف شمس،القاىرة،2،طسمكؾ المستيمؾ المفاىيـ كاالستراتيجيات:  عائشة الميناكم مصطفى4 
 .261،ص 2001،اإلسكندرية الفنية،اإلشعاع،مطابع التسكيؽ كجية نظر معاصرة: عبد السبلـ ابك قحؼ 5
 بمقايد، أبي بكر جامعة منشكرة، ماجستير مذكرة ،تأثير االعالف عمى سمكؾ المستيمؾ الجزائرم : بكعناني حكيمة6

  15،ص2006
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القرارات  باتخاذ قيامو عمؽ بالتعرؼ عمى كيفيةتتدراسة سمكؾ المستيمؾ ليذا التعريؼ نجد أف كطبقا    
كماؿ لشراء كاستيبلؾ السمع كالخدمات التي تشبع  بتكجيو المكارد المتاحة لو مف كقت كجيد التي تتعمؽ

حديثة لتقديـ السمع كالخدمات التي ترضي  يقـك المعمنيف عمى ابتكار أساليب إعبلنية،لذلؾ حاجاتو
 .المستيمكيف كتسيؿ عممية الشراء في نفس الكقت

أما حسب كجية نظر االقتصادييف فإف سمكؾ المستيمؾ ىك سمكؾ اقتصادم يتـ بناءا عمى دراسة  -
شباع رغبات . 1الفرد كتدبير ىدؼ تعظيـ المنفعة كا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
. 128،ص 1996،مطابع الكالء المدنية،القاىرة،أساسيات التسكيؽ: عبد الفتاح الشربيني1
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أنكاع كخصائص سمكؾ المستيمؾ   : المطمب الثاني
 : أنكاع سمكؾ المستيمؾ .أكال 
تحقيقيا  إلى يسعكف التي األىداؼ ك ذاتيـ األفراد باختبلؼ تصرفاتيـ ك األفراد سمككيات أنكاع تختمؼ   

لذا سنشير  كأىدافيا اإلنساني السمكؾ مدارس مف مدرسة كؿ أك أىدافو ك باحث كؿ رؤية حسب كعمى
 :1إلى تقسيمات عديدة منيا

 :إلى المستيمؾ سمكؾ ينقسـ ىناك : السمكؾ شكؿ حسب  -1

 .كالشراء الخارج مف مبلحظتيا يمكف التي ك الظاىرة األفعاؿ ك التصرفات كىك : ظاىر سمكؾ - أ

مبلحظة  خبلؿ مف عميو االستدالؿ مباشر،بؿ بشكؿ مبلحظتو أك مشاىدتو يمكف ال:باطف سمكؾ - ب
 .التصكر الظاىرة كالتفكير،التأمؿ،اإلدراؾ األفراد صرفاتتك لمسمكؾ المختمفة األكجو

 :إلى طبيعتيا حسب المستيمكيف تصرفات تنقسـ :السمكؾ طبيعة حسب -2

 تعمـ إلى الحاجة دكف مف ك ميبلده منذ اإلنساف يصاحب ما غالبا الذم سمكؾ كىك :فطرم سمكؾ  - أ
 . أك تدرب

المختمفة كالقراءة  التدريبات أك التعمـ بكاسطة الفرد يتعممو الذم السمكؾ كىك :مكتسب سمكؾ - ب
 .الكتابةك
 :إلى المعيار ىذا حسب المستيمؾ سمكؾ ينقسـ :العدد حسب  -3

ساعات  خبلؿ مكاقؼ مف لو يتعرض كما ذاتو حد في بالفرد يتعمؽ الذم السمكؾ ىك:فردم سمكؾ  - أ
 .المختمفة اليكمية حياتو
يمثؿ  إذف فيك ، كاحدا فردا كليس األفراد مف مجمكعة يخص الذم السمكؾ ىك:جماعي سمكؾ - ب

 النكع ىذا في العبلقة أف  فيوشؾ، كمما الليا ينتمي التي الجماعة كأفراد ، األفراد مف بغيره الفرد عبلقة
ف كاألثر التأثير حيث مف تبادؿ عبلقة ىي السمكؾ مف  في ىي الفرد في الجماعة تأثير كانت درجة كا 

 .الجماعة في الفرد تأثير مف بكثير أقكل العادة
 :الفرد سمكؾ يككف قد المعيار ىذا بمكجب :السمكؾ حداثة حسب  -4

 .مرة ألكؿ يحدث باعتباره مستحدثة أك جديدة حالة عف الناتج السمكؾ ىك:جديد سمكؾ  - أ

                                                           
  .27،29،ص ص 1997،مكتبة دار الثقافة،عماف،سمكؾ المستيمؾ: محمد صالح المؤذف 1
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 مقاربة أك األصؿ طبؽ بصكرة أم طفيؼ بتغيير أك تغيير دكف المعتاد السمكؾ ىك :مكرر سمكؾ - ب
. لما سبقو تصرفات كأفعاؿ

 خصائص سمكؾ المستيمؾ .ثانيا 
العامة  المميزات ك بالخصائص المرتبطة المفاىيـ دراسة طريؽ عف المستيمؾ سمكؾ نفيـ أف يمكف

  :1يمي  ما نذكر أىميا مف التي اإلنساني،ك لمسمكؾ

 :زسمكؾ المستيمؾ ىك سمكؾ دكافع كحكاؼ  -1
لشيء  أم أف يككف نتيجة سبب أك حافز البد أف يككف كراءه دافع أك إف كؿ سمكؾ أك تصرؼ إنساني

:  فيك ال يأتي مف فراغ كىك ما يكضحو الشكؿ التالي  ما،
 
 
 
 
 
 
 
 

 2يكضح العبلقة بيف الدكافع كالسمكؾ :(02)رقـ شكؿ
 
 

 (عكامؿ خارجية)كعميو فاف سمكؾ المستيمؾ ينتج عف الدكافع القكل المحركة الداخمية أك الحكافز     
كتختمؼ شدة أك قكة العكامؿ المؤثرة باختبلؼ الحاجة ك اليدؼ المحقؽ،ك قد يككف السبب أك الدافع ظاىرا 

كمعركفا أك قد يككف ليس كذلؾ،فإذا تحقؽ اليدؼ ك أشبعت الحاجة كانت ىناؾ حالة تكازف لممستيمؾ 
 .كالعكس صحيح

                                                           
1

 ص ص،2003 بف عكنكف ،، ديكاف المطبكعات الجامعية،"عكامؿ التأثير النفسي" سمكؾ المستيمؾ : عنابي بف عيسى  
14-20 . 

 .27،ص مرجع سبؽ ذكره: محمد صالح المؤذف 2
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 :أسباب عدة عف ناتج المستيمؾ سمكؾ -2
محصمة دكافع  الحاالت أغمب في ىك بؿ كاحد سب أك لدافع نتيجة يككف ما نادرا المستيمؾ سمكؾ إف    

األخر فيك سمكؾ ىادؼ يسعى لتحقيؽ  البعض مع بعضيا يتنافر البعض أك مع بعضيا تتضافر كأسباب
. إلشباع حاجة أك تمبية رغبة معينة  عدة أىداؼ ىدؼ أك

 :سمكؾ المستيمؾ يحتكم عمى مجمكعة أنشطة -3
يتضمف سمكؾ المستيمؾ مجمكعة مف األنشطة ك التصرفات التي يقدـ عمييا المستيمؾ في كؿ مرحمة مف 

 التي الخدمات ك السمع عف البحث في التصرفات ك األنشطة ىذه عممية اتخاذ القرار الشرائي كتتمثؿ
 فالتخمص استخداميا ثـ مف ك عمييا الحصكؿ ك بتقييميا القياـ في المستيمؾ ك رغبات ك حاجات تشبع
: كما ىك مكضح في الشكؿ التالي.1منيا
 
 
 
 

 
 
 

 2تصرفات كأفعاؿ عممية اتخاذ قرار الشراء يكضح: (03)شكؿ رقـ             
 

  :قابؿ لمتعديؿ سمكؾ -4
 التعديؿ يتعادؿ كيتغير تبعا لمظركؼ كالمكاقؼ المختمفة عمما بأف درجة بمعنى أف سمكؾ المستيمؾ
 .كذلؾ تبعا الختبلؼ مقكمات الشخصية كالظركؼ البيئية المحيطة  تختمؼ مف شخص آلخر

 : كغير منعزؿ  سمكؾ المستيمؾ غير قائـ بذاتو-5
 .1يتأثر باألشخاص كاألحداث السابقة لو أك التي تتبعو بمعنى أنو

                                                           
  21،ص مرجع سبؽ ذكره:  عنابي بف عيسى 1
 23ص  ، نفس المرجع:  عنابي بف عيسى 2
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اسباب كأىمية دراسة سمكؾ المستيمؾ  : المطمب الثالث
:  أسباب دراسة سمكؾ المستيمؾ.أكال

 : 2 في المستيمؾ سمكؾ بدراسة االىتماـ جانكينز أسباب Jenkins يكضح

 :االقتصاديػػػػة العمميػػػػػػة طبيعػػػػة -1
 الحصكؿ ييدؼ مستيمؾ بيدؼ الربح،ك أمكالو باستثمار يبدأ منتج مف االقتصادية العممية تتككف حيث 

 ليذا سمعتو ببيع إال ىذا المنتج ىدؼ يتحقؽ لف المنتج،ك ىذا ينتجيا التي الخدمات ك السمع عمى
 ك حاجتو لتمبية باستمرار  المستيمؾ ىذا يحتاجو ما عمى التعرؼ مف إذف بد ال كبالتالي المستيمؾ
 .(الربح ) المنتج أىداؼ تحقيؽ

 :التسكيقي المفيكـ كتقبؿ انتشار -2
 يبدأ فيك بالتالي ك إشباعيا ك رغبات المستيمكيف تحديد عمى أساسا التسكيقي المفيكـ يعتمد حيث
 إلشباع البلزمة المنتجات ك البرامج التسكيقية تحديد ك لممستيمكيف المرتقبة كالحالية  االحتياجات بتحديد
 .إليو  ينتيي ك بالمستيمؾ يبدأ فالتسكيؽ الحاجات، ىذه

: ك منيا: عكامؿ أخرل تتعمؽ بالبيئة -3
 زيادة عدد السكاف ك التحرؾ الجغرافي ليـ. 
 ارتفاع مستكل الدخؿ المتاح لمتصرؼ. 
 التطكر التكنكلكجي السريع. 
 ارتفاع مستكل التعميـ. 
 تغير بعض العادات االجتماعية. 
 زيادة أكقات الفراغ. 
 زيادة االىتماـ بحماية المستيمؾ. 

  :تنكعيا ك الخدمات  تزايد -4
 الحسية المدركات عمى شبو مؤكدة معمكمات تكافر يقتضي مممكسة غير ككنيا الخدمات خصائص إف

 .أذكاقيـ ك اتجاىاتيـ ك لممستيمكيف
                                                                                                                                                                                     

غير منشكرة )  في عمـك االعبلـ كاالتصاؿ،مذكرة ماجستيراإلشيار المسمكع تأثيره عمى سمكؾ المستيمؾ:  حيمر سعيدة 1
. 94،ص 2011،جامعة محمد خيضر بسكرة،  (
  21مرجع سبؽ ذكره  ،ص  أيمف عمي عمر 2



74 
 

 :تقدـ األساليب اإلحصائية -5
أدل تقدـ األساليب اإلحصائية ك التطكر المستمر في أساليب جمع ك معالجة المعمكمات إلى تسييؿ 

 .تحميؿ كافة البيانات المنشكرة ك األكلكية المرتبطة بدراسة سمكؾ المستيمؾ
 :االىتماـ المتزايد بحركات حماية المستيمؾ   -6

المستيمككف قرارات  أدل نمك حركات حماية المستيمؾ في العالـ إلى كجكد حاجة ممحة لفيـ كيؼ يتخذ
الشراء مع تحديد كافة العكامؿ المؤثرة فييا،فجمعيات حماية المستيمؾ في العديد مف الدكؿ تبذؿ مجيكدات 
كبيرة مف أجؿ حماية المستيمؾ مف قراراتو عف طريؽ إرشاده ك تكعيتو حكؿ المنتجات ك كيفية استيبلكيا 

 .مف خبلؿ الدفاع عنو ك عف قضاياه مف أجؿ حياة أفضؿ (المنتجيف)باإلضافة إلى حمايتو مف الغير 

 :الحاجة المتزايدة لدخكؿ األسكاؽ الخارجية  -7
 تفطنت معظـ المنظمات اليـك ألىمية الدخكؿ إلى األسكاؽ الخارجية إال أف ذلؾ ال يتحقؽ إال عف طريؽ 
معرفة المستيمكيف المستيدفيف في ىذه األسكاؽ فمف أىـ أسباب فشؿ المنظمات في ىذا المجاؿ ىك عدـ 

 1.تكفر بيانات كافية ك دقيقة عف األسكاؽ المستيدفة
 أىمية دراسة سمكؾ المستيمؾ .ثانيا 

إف دراسة سمكؾ المستيمؾ استحكذت عمى اىتماـ العديد مف األفراد ك خاصة المستيمكيف كالباحثيف ك 
 : المنظمات بمختمؼ أنكاعيا ك ذلؾ كفقا لما يمي

 أىمية دراسة سمكؾ المستيمؾ بالنسبة لممستيمؾ: 
 تساعد المستيمؾ عمى التبصر في فيـ عممية شرائو ك استيبلكو لمسمع ك الخدمات كتمكنو مف فيـ ما  -

ماذا يشترم ؟ لماذا ؟ كيؼ : المعتادة مثؿ  كتساعده عمى اإلجابة عمى األسئمة يتخذه مف قرارات شرائية
 يشترم؟ 

 إدراؾ العكامؿ أك المؤثرات التي تؤثر عمى سمككو الشرائي ك االستيبلكي ك التي تجعمو يشترم -
 2. أكيستيمؾ سمعة أك عبلمة أك خدمة معينة

 تفيد دراسة سمكؾ المستيمؾ في التعرؼ عمى كافة المعمكمات كالبيانات التي تساعد ىذه األخيرة في  -
 .كىذا حسب إمكانياتو الشرائية المتاحة   جاألمثؿ لممنت االختيار

                                                           
 .97، ص مرجع سبؽ ذكره:  حيمر سعيدة 1
، مذكرة ماجستير أثر اإلعالف عمى بناء االتجاىات نحك اإلعالنات كالسمكؾ الشرائي لممستيمكيف:  أحمد نياد الجبكرم2 

 .28،ص 2002، جامعة الشرؽ األكسط ، (منشكرة)في ادارة األعماؿ 
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 .كبالمكاصفات المرجكة تفيد في تكفير المنتجات التي يرغببيا المستيمؾ -
 .المرغكبة أكثر األسرة كأماكف التسكؽ   تفيد في تحديد المكاعيد األفضؿ لتسكؽ -
امكانية المؤثريف عمى القرار الشرائي بإجراء التحميبلت البلزمة  في األسرة سمكؾ المستيمؾ تفيد دراسة -

. التي تحقؽ أقصى إشباع  لنقاط القكة كالضعؼ لمختمؼ البدائؿ المتاحة كاختيار البديؿ أك العبلمة
 أىمية دراسة سمكؾ المستيمؾ بالنسبة لمباحث: 

 التي تؤدم مجتمعو إلى التأثير في سمكؾ (أك النفسية)فيـ العبلقة بيف العكامؿ البيئية ك الشخصية  -
 .المستيمؾ ك تدفعو إلى اتخاذ تصرؼ معيف

 1.فيـ سمكؾ اإلنساف كعمـ ألف سمكؾ المستيمؾ ىك جزء مف السمكؾ اإلنساني العاـ- 
 :أىمية دراسة سمكؾ المستيمؾ بالنسبة لرجاؿ التسكيؽ

 .تصميـ اإلستراتيجيات التسكيقية التي ال تتـ بدكف الكصكؿ إلى التفيـ الكامؿ لسمكؾ المستيمؾ- 
فيـ لماذا ك متى يتـ القرار مف قبؿ المستيمؾ ك التعرؼ عمى أنكاع السمكؾ االستيبلكي كالشرائي - 

 .لممستيمكيف
 2.فيـ ك دراسة المؤشرات عمى ىذا السمكؾ ك بالتالي تدعيـ مركز المنظمة التنافسي في السكؽ- 
 أىمية دراسة سمكؾ المستيمؾ بالنسبة لممنظمات: 

 : 3نذكر منيا في جكانب عديدة مف دراسة سمكؾ المستيمؾ تستفيد المنظمات
فييا مقارنتيا باألسكاؽ التي  اكتشاؼ الفرص التسكيقية المبلئمة،فعند دراستيـ لؤلسكاؽ التي تتكاجد -

 .جذابة يمكف استغبلليا تقتحميا فقد تجد فرص تسكيقية
 . بيدؼ استيدافيا تجزئة السكؽ كتقييـ اختيار القطاعات المريحة - 
 .لحجات كخصائص المستيمكيف السريعة االستجابة - 

المنظمة أف صكرة أحد منتجاتيا  فإذا اكتشفت تصميـ المكقع التنافسي المناسب لمنتجات المنظمة  - 
بدأت تنسى أك تفقد تأثيرىا فإنو مف الكاجب عمييا تحسينيا كمحاكلة المحافظة عمى مكقعيا بالمقارنة مع 

لمبلئمة كذلؾ  المنافسيف كذلؾ باستخداـ الكسائؿ المناسبة إلعادة منح المنتج مكقعو التنافسي كصكرتيا
 .دراسة سمكؾ المستيمؾ  عف طريؽ

                                                           
  .25،ص مرجع سبؽ ذكره : عنابي بف عيسى1
 . 17، صمرجع سبؽ ذكره :  محمد إبراىيـ أعبيدات 2
  .26 ص 2000اإلدارة العامة لمطباعة كالنشر،السعكدية، ،سمكؾ المستيمؾ:  أحمد عمي سميماف 3
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  تحسيف كتطكير الخدمات التي تقدميا المؤسسة لعمبلئيا فباإلضافة إلى السمعة فإف المنظمة تقكـ -
مثؿ الصيانة كخدمات ما بعد البيع،كما أف ىناؾ منظمات أخرل تسعى إلى تقديـ  بتقديـ الخدمات
،ككميا تسعى إلرضاء المستيمؾ الذم أخذ يزيد تطمبا يكما بعد (منظمات خدمية )الخدمات فقط  

،كلتحقيؽ ىذا اليدؼ زادت بحكث التسكيؽ بغرض الحصكؿ عمى أكبر عدد  الجيكد المبذكلة في مجاؿ يـك
 1.ككسب كالئيـ  ممكف مف المستيمكيف

  أىمية دراسة سمكؾ المستيمؾ بالنسبة لمطمبة: 
التي تؤدم " النفسية " كالشخصية   تفيد دراسة سمكؾ المستيمؾ الطمبة في فيـ العبلقة بيف العكامؿ البيئية

تسمح ليـ بتفيـ سمكؾ اإلنساف  تصرؼ معيف،كما كتدفعو إلى اتخاذ مجتمعة إلى التأثير في سمكؾ الفرد
. 2كعمـ،حيث إف سمكؾ المستيمؾ ىك جزء مف السمكؾ اإلنساني العاـ

العكامؿ المؤثرة في سمكؾ المستيمؾ   : المطمب الخامس
 مف مطركح ىك ما نحك سمككو كتكجو تصرفاتو في تؤثر التي العكامؿ مف جممة إلى المستيمؾ يتعرض

 تبعا تتداخؿ المستيمؾ،بحيث سمكؾ عمى المؤثرة العكامؿ تقسيـ حكؿ اتفاؽ يكجد أنو ال كخدمات،غير سمع
 أف كيمكف معيا يتعامؿ التي السكؽ طبيعة عف فضبل كاالجتماعية كالذاتية الثقافية كخمفيتو الفرد لطبيعة
 المؤثرات :كىي سمكؾ المستيمؾ عمى بصماتيا تترؾ التي المؤثرات مف نكعيف ىنالؾ إف إلى نشير

. الخارجية  كالمؤثرات الداخمية
 ىنالؾ مجمكعة مف العكامؿ اليامة مف كجية نظر المسكؽ،تؤثر عمى : المؤثرات الداخمية.أكال

نفاقيـ عمى السمع كالخدمات إشباعا لبلستيبلؾ الشخصي،كفيما يمي أىـ  المستيمكيف في طريقة إقناعيـ كا 
 :ىذه العكامؿ

 ىي تمؾ القكة المحركة الكامنة في األفراد كالتي تدفعيـ لمسمكؾ باتجاه معيف كتمكنيـ مف  :الدكافع
 .التعرؼ عمى البيئة كتفسير المعمكمات المتعمقة بيذه البيئة

الدكافع التي تدفع المستيمؾ األخير لشراء  3: كىناؾ عدة دكافع حسب مراحؿ تصرؼ المستيمؾ نذكر منيا
سمع أك خدمة معينة بغض النظر عف الماركات التجارية المختمفة ليا أك األماكف التي تباع فييا،فيي إذف 

 .تتضمف الشعكر بالحاجة أك الميؿ نحك سمعة أك خدمة معينة

                                                           
 .27،صالمرجع السابؽأحمد عمي سميماف،1
  .272مرجع سبؽ ذكره،ص  ،سمكؾ المستيمؾ:  بف عيسى عنابي 2
 .60،ص مرجع سبؽ ذكره : كاسر نصر المنصكر 3
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 ىي األسباب الحقيقية التي تدفع المستيمؾ النيائي إلى شراء ماركة معينة :دكافع شراء انتقائية .1
مف السمع دكف الماركات األخرل،كعميو فإف دكافع الشراء االنتقائية تتطمب إجراء مقارنات بيف مزايا 

 .كعيكب الماركات المختمفة المعركضة لمبيع في السكؽ
أما المرحمة األخرل مف مراحؿ سمكؾ المستيمؾ كتصرفاتو الشرائية فيي  :دكافع الشراء التعاممية  .2

أف يشرع المستيمؾ في الشراء الفعمي كتممؾ السمعة تمييدا لبلستفادة منيا في إشباع حاجتو كتمبية طمباتو 
أم أنيا عممية تحديد المتجر الذم سيحصؿ منو المستيمؾ عمى حاجتو مف السمع كالخدمات التي سبؽ 

 1. كأف حدد ماركاتيا التجارية

 ىي عبارة عف الشعكر بالنقص،كىذا النقص يدفع الفرد الف يسمؾ مسمكا يحاكؿ مف خبللو :الحاجات 
 :كالشكؿ التالي يكضح تدرج الحاجات كفؽ نظرية ماسمك . 2سد ىذا النقص أك إشباع الحاجة

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 3 يبيف  تدرج الحاجات  كفؽ نظرية ماسمك:(04)                   الشكؿ رقـ 
                                                           

. 113، ص 2006، مخبر التربية، جامعة عنابة،ؾ المستيمؾ كالمؤسسة الخدماتيةكسؿ: سيؼ اإلسبلـ شكية  1
  .181،ص 1998،الدار الجامعية،اإلسكندرية،مصر،مدخؿ بناء الميارات" السمكؾ التنظيمي أحمد ماىر،2 
 ، األردف  كالتكزيع، ، دار النشر"مدخؿ كمي كتحميمي" سمكؾ المستيمؾ  محمكد جاسـ الصميدعي، ردينة يكسؼ، 3

  . 107، ص2001
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كيعبر ماسمك مف خبلؿ ىذا الشكؿ عمى تسمسؿ الحاجات اإلنسانية بحيث يرل أف لكؿ فرد حاجات    

عديدة ليس ليا نفس األىمية كبتالي يمكف أف تككف متسمسمة،فيبحث الفرد عف إشباع الحاجة التي تبدك 
ميمة،كبمجرد إشباعيا يسعى الفرد إلى إشباع الحاجات المكالية التي تبدك لو ذات أىمية أكثر،كما لنظرية 

. ماسمك تطبيقات عديدة في مجاؿ التسكيؽ كاإلعبلف 

 اإلدراؾ  :
 يعرؼ اإلدراؾ بأنو تمؾ العممية التي يقـك الفرد بفضميا باختبار كتنظيـ كتفسير ما يحصؿ عميو مف 

. 1معمكمات لتككيف صكرة كاضحة عف األشياء المحيطة بو

  :كيفية قياس إدراؾ المستيمؾ .1

يعتبر قياس إدراؾ المستيمؾ مف األمكر الضركرية لتقييـ تأثير إدراؾ المستيمؾ عمى السمكؾ،لذلؾ     
فإف عمى المسكقيف أف تككف لدييـ القدرة عمى قياس التعرض كمدل االنتباه كالقدرة عمى االحتفاظ 

س الكصفية،كأكثرىا شيكعا اييبالمعمكمات التسكيقية كيستخدـ الباحثكف في قياس اإلدراؾ سمسمة مف المؽ
 :2 مكضحة في الشكؿ التالي 7  إلى1 ىك استخداـ المقياس المتدرج مف سبع نقاط تتراكح مف

 

ردمء لمغاية 
ردمء إلى حد 

كبير 
ردمء إلى حد 

ما 
ممتاز جيد جدا جيد ال بأس بو 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 3 يكضح مقياس قياس االدراؾ المتدرج : (05)الشكؿ رقـ

 
 
 

                                                           
  44،ص2006دار حامد،عماف، ،االتصاالت التسكيقية كالتركيج: ثامر البكرم 1
 مكتبة ،المفاىيـ العصرية كالتطبيقات"سمكؾ المستيمؾ :  عبد الحميد طمعت السعد كآخركف2

  239،ص2006السعكدية،شقرم،
 .240 ، نفس المرجع ، ص  السعد كآخركف عبد الحميد طمعت3
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 التعمػػػػػـ:   
التعمـ ىك المتغيرات في سمكؾ الفرد نحك االستجابة تحت تأثير خبراتو أك مبلحظاتو لؤلنشطة 

كيدؿ ىذا التعريؼ أف الفرد كمما اكتسب خبرة كتجربة اكبر كمما أدل إلى تغيير في . التسكيقية
  1.سمككو كتصرفاتو نتيجة ليذه التجارب كالخبرة

 كيمكف تمثيؿ التعمـ في مجاؿ التسكيؽ كما يمي

 
 

 2يبيف كيفية حدكث التعمـ في مجاؿ التسكيؽ:  (06)الشكؿ رقـ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .123ص  ،مرجع سبؽ ذكره ، ردينة يكسؼ ،  محمكد جاسـ الصميدعي1
 .152،صمرجع سبؽ ذكره :  كاسر ناصر المنصكر2
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المؤثرات الخارجية  . ثانيا
  األسرة: 

 تمعب األسرة دكرا ىاما في عممية التنشئة االجتماعية لممستيمؾ،كىي العممية التي يتـ بمقتضاىا تعمـ 
األفراد في سف مبكر كصغير كيفية اكتساب تمؾ الميارات كالمعرفة كاالتجاىات التي تساعد عمى أف 

 . يتصرؼ في السكؽ كمستيمؾ كاعي كناضج
كمف المعركؼ أف لؤلسرة تأثير كبير عمى سمكؾ أفرادىا الشرائي كاالستيبلكي كما أف قرار الشراء في 
الغالب يتـ اتخاذه مف جانب الزكج أك الزكجة كبالتالي يتكجب عمى رجاؿ التسكيؽ تصميـ الرسائؿ 

 1. اإلعبلنية بحيث تناسب كؿ منيما

 الجماعات المرجعية: 
 الجماعة ىي شخصيف أك أكثر قد يحدث بينيـ نكع مف أنكاع التبادؿ أك التفاعؿ لتحقيؽ أىداؼ 

فردية أك مشتركة ليـ جميعا،كمف كجية نظر التسكيؽ فاف الجماعات المرجعية تشكؿ ىيكبل أك مرجعا 
  .لؤلفراد في قراراتيـ الشرائية كقد يككف ىؤالء أفرادا مف العائمة أك مختمؼ الجماعات االجتماعية

 2 :طرؽ ثبلث خبلؿ مف يتـ المستيمؾ سمكؾ عمى المحمية الجماعات تأثير كعميو فإف
 اتصاؿ كسائؿ يعتبراف كتجربتو الصديؽ خبرة بالمعمكمات،فتقدير المستيمؾ الجماعات إمداد - أ

. لممعمكمات قكية
 اعتقاداتو يقارف كي الفرد لدل الفرصة تتيح مقارف،حيث تأثيرا تممؾ الجماعات تمؾ أف  - ب

  .الجماعة كسمكؾ باعتقادات كاتجاىات كسمككو كاتجاىاتو
 االتجاىات عمى المباشر تأثيرىا حيث مف معياريا تأثيرا أيضا تممؾ المحمية الجماعات  أف - ت

 عميو يترتب مما الجماعية كالمبادئ كالقكاعد الجماعي أساس العرؼ عمى يقكـ الذم كالسمكؾ
 .ك المبادئ األعراؼ ليذه كالخضكع التكافؽ تشجيع

 

 

 

                                                           
 .34، ص2000السمكؾ اإلنساني، دار الفكر لمطباعة كالنشر،عماف،:  فاركؽ الركساف1
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 :الحضارية العكامؿ
يعد التمدف كالثقافة كالطبقة االجتماعية التي ينتمي إلييا المستيمؾ عكامؿ مؤثرة في سمككو في    

بمجمكعة القيـ كالمكاقؼ كالرمكز ذات الدالالت التي  الشراء،فالثقافة إلي يحمميا المستيمككف كالتي تتمثؿ
شرائيـ،كذلؾ الطبقة  كالتفسير كالتقييـ،بصفتيـ أفرادا في المجتمع تؤثر في قرارات تساعدىـ عمى االتصاؿ

الكاحدة كالطبقة الكاحدة  الثقافة التي ينتمي إلييا المستيمككف تؤثر في سمككيـ ألف أصحاب االجتماعية
المعمنيف كمديرم  يخص السمكؾ الشرائي،لذلؾ عمى متشابية فيما يميمكف تقريبا إلى التصرؼ بطريقة
ليـ أف يفيمكا سمكؾ المستيمؾ كأف  كطبقتو االجتماعية،إذا كاف المبيعات في دراسة ثقافة المستيمؾ

 1.يخططكا بنجاح لرسـ برنامج لممبيعات 
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 لمفرد فعالية اإلعالف اإللكتركني عمى السمكؾ االستيالكي :المبحث الثاني
مؤثرات اإلعالف اإللكتركني عمى السمكؾ االستيالكي   :المطمب األكؿ

 إف اإلعبلف عف المنتجات كالخدمات المتاحة لممستيمؾ عبر الكسائؿ التكنكلكجية كاإللكتركنية    
المتطكرة سبلح ذك حديف،فيي ببل شؾ ُتخير المستيمؾ،كلكنيا في ذات الكقت قد تضره،بحيث يشير 

العديد مف المختصيف إلى أف اإلعبلف بصفة عامة ىك التحكـ في السمكؾ االستيبلكي بيدؼ إثارة دكافع 
 .الفرد المستيمؾ لمشراء،كبذلؾ زيادة المنتجات كالخدمات المعمف عنيا

كسائؿ اإلعبلف اإللكتركني المختمفة،كالتقدـ التكنكلكجي في مجاؿ التصكير السينمائي،أصبح فبانتشار 
لئلعبلنات اإللكتركنية قكة ىائمة كمؤثرة عمى السمكؾ االستيبلكي ذلؾ أف تصميميا أصبح يعتمد عمى 

  :مؤثرات فنية كسيككلكجية،أىميا

 الصكر كالرسـك اإللكتركنية: الفرع األكؿ
تدؿ الدراسات الخاصة بالجكانب النفسية كالسمككية ك الفنية في مجاؿ اإلعبلف،عمى أف العمؿ الفني     

في التصميـ اإلعبلني الذم يرتكز أساسان عمى الصكرة أك الرسـ،أك كمييما معان في اإلعبلف،ىك العنصر 
ثارة اىتمامو بمكضكع اإلعبلف، كلذلؾ فإف المصمـ يركز  الرئيسي في جذب االنتباه إلى اإلعبلف كا 

 الصكرة أك ، إذ أف اىتماماتو األساسية في العمؿ الفني بأكلكية سابقة عف بقية العناصر اإلعبلنية األخرل
 إلى زيادة فعالية االثنتيف مع بعض في التأثير عمى سمكؾ المستيمؾ،ففي الكاقع افالرسـ اإللكتركني يؤدم

أف الرسـك كالصكر ليا لغة عالمية يفيميا جميع األفراد بسيكلة،حتى أف أحد الخبراء ذىب في تقديره 
مبرزان في ذلؾ حاسة البصر  ألؼ كممة، ألىمية الصكر إلى حد القكؿ بأف الصكرة الكاحدة تقـك مقاـ

فقد استخدمت الصكر كمؤشر عاـ كرئيسي لمتعبير اإلنساني حتى  بالنسبة لشعكر اإلنساف كدرجة فيمو،
بدا مف الطبيعي أف يتككف لدل األفراد ما يمكف أف يطمؽ عميو العقمية البصرية،لدرجة أف الكممات التي 
 1 .تستخدـ لمتعبير عف فكرة معينة البد لضماف نجاحيا أف تخمؽ لدل المستيمؾ صكرة عقمية ليذه الفكرة

كيمكف عمى ىذا  كقد برىنت الدراسات التي قاـ بيا عمماء النفس عمى أننا نفكر بالصكرة العقمية،     
بحيث  الفئة البصرية،الفئة السمعية،الفئة الحركية،كالفئة المختمطة،:  األساس تقسيـ األفراد إلى أربع فئات

النص  يمكف شحف ذاكرة المستيمؾ المنتمي إلى الفئة البصرية كتقكيتيا بإضافة الرسـك كالصكر إلى
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إضافة صكرة أك رسـ إلى اإلعبلف اإللكتركني مف شأنو أف يخدـ اليدؼ الذم يسعى ، كعميو فإف اإلعبلني
أف يؤدييا بالنسبة لئلعبلف ر إلى تحقيقو المعمف،كبالتالي فإف أىـ الكظائؼ التي يمكف لتعبير المصك

  :ىي اإللكتركني،

:  التعبير عف األفكار اإلعالنية بسرعػػػػة ككفاءة .أكالن 
 فبمجرد إظيار صكرة لمنتج أك خدمة ما قد ال يحقؽ النتيجة المرغكبة،كىك إقناع المستيمؾ بضركرة     

ىذا المنتج أك الخدمة،كلكف إبراز الصعكبات التي قد يكاجييا ىذا األخير بدكف امتبلكو ليذا المنتج أك 
االستفادة مف ىذه الخدمة،ىك مف أفضؿ ك أقكل األساليب اإلقناعية المصكرة،التي تضع المستيمؾ في 

الرسـك كالصكر المعبرة المستخدمة في  لكف ىنا تجدر اإلشارة إلى ضركرة اختيار الكاقع دكف أف يتخيمو،
  .كحي بالبساطة كالتناسؽ كاالنسجاـ في األلكافممما  ، مةاإلعبلف بعناية تا

 : اجتذاب انتباه المستيمؾ إلى اإلعالف االلكتركني .ثانيان 
 تحقؽ الصكر كالرسـك اإللكتركنية عند عرضيا،خاصة في ظؿ التطكر التكنكلكجي كالرقمي لكسائؿ    

االتصاؿ ىدفان آخر كىك المساعدة عمى اجتذاب فئات محددة مف المستيمكيف الميتميف بالكاقع االفتراضي 
كخصائص المنتج أك الخدمة محؿ اإلعبلف مف جية أخرل،فمثبلن عند نشر إعبلف  اإللكتركني مف جية،

كتخفيض في أسعار  إلكتركني عبر الكسائؿ المختمفة،كليكف مثبلن عف تركيج خدمات متعمقة بالسياحة
الرحبلت الجكية لمؤسسة ما،فإف ىذا اإلعبلف سيشاىد مف قبؿ الميتميف بالسفر كالسياحة كغير 

 1 .الميتميف،لذلؾ فقد يككف فرصة لممعمف الجتذاب األفراد الغير ميتميف كتحكيؿ كجيات نظرىـ

  : إثارة اىتماـ القارئ أك المشاىد لما يحكيو اإلعالف اإللكتركني.ثالثان 
يساعد استخداـ الصكر كالرسـك في اإلعبلف اإللكتركني عمى إثارة اىتماـ القارئ أك المشاىد بما     

فالصكرة الجميمة كالمصممة مثبلن بتقنية الفبلش في شكؿ مف أشكاؿ البانير المذككر  يحكيو مف معمكمات
سمفان تجذب انتباه القارئ أك المشاىد لمتمعف في محتكل ىذا اإلعبلف حتى كلك كاف ذلؾ مجرد فضكؿ لدل 

 .بعض المستيمكيف
  :إضفاء درجة مف الكاقعية عمى اإلعالف اإللكتركني .رابعان 
بالرغـ مف أف بيئة اإلعبلف اإللكتركني غالبان ما تككف الكاقع االفتراضي،إال أف المبالغة في كصؼ     

منتج أك خدمة ما كخصائصيا كمميزاتيا يمقى انتقادات شديدة مف خبراء اإلعبلف،إذ البد ك أف يحتكـ 
لمكاقع كذلؾ باستخداـ بعض الصكر التي تخدـ كتأكد نفس اليدؼ،كليس بصكر خيالية باستعماؿ البرامج 
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االلكتركنية فمثبلن مشاىدة إعبلف إلكتركني لسيارة تخترؽ الطرقات الصعبة طبيعيان،أكثر جدكل مف محاكلة 
.  كصؼ السيارة بالقكة كالمتانة كغيرىا مف الصفات في بيئة مصطنعة أك خيالية

 .أسس استخداـ األلكاف في اإلعالف اإللكتركني:  الفرع الثاني
تؤدم األلكاف دكران رئيسيان في الحياة اإلنسانية،حيث أف كؿ ما يحيط باإلنساف مف ظكاىر سكاء طبيعية     
صناعية ليا ألكانيا الخاصة المميزة،حتى أصبحت األلكاف جزء ال يتجزأ في تككيف الصكر كاألشكاؿ  أك

يراىا اإلنساف طكاؿ يكمو،كما أصبحت األلكاف أساسان لمتميز كالتفرقة بيف العناصر كاألشكاؿ  التي
كمع التطكر الحضارم بدأت األلكاف تمعب دكران متميزان سكاء في مجاؿ الصناعة أك البناء . المختمفة

كالديككر،المنسكجات كاألزياء،مستحضرات التجميؿ ككافة المنتجات كالخدمات،فضبلن عف التككيف الطبيعي 
  .إلخ......كالجباؿ في الظكاىر الطبيعية كألكاف البحر كاألنيار ك السماء، لؤللكاف
كلما كاف اإلعبلف مرتبطان أشد ارتباط بالتطكر الحضارم كاإلنساني،كفي نفس الكقت استخدامو      

فقد أصبح استخداـ  ككسيمة لتعريؼ المستيمكيف بالمنتجات كالخدمات التي تتميز كؿ منيا بخاصة لكنية
األلكاف ضركرة مف ضركريات تطكير اإلعبلف بصفة عامة كزيادة فعاليتو في كافة الكسائؿ اإلعبلنية التي 

 1يتاح فييا
كالكاقع يثبت أف استخداـ . كالمجبلت كالتمفزيكف،كخاصة الكسائؿ اإللكتركنية الحديثة استخداـ األلكاف، 

أىداؼ كظيفية ك  األلكاف في اإلعبلف اإللكتركني عبر عدد كبير مف الحاالت،يؤدم إلى تحقيؽ عدة
. 2نفسية عمى حساب المستيمككما يضفي عميو نكعان مف الجاذبية في استمالة المستيمؾ

 :األىداؼ الكظيفية كالنفسية التي يحققيا استخداـ األلكاف.أكالن 
 خمؽ انطباع قكم كسريع بالنسبة لئلعبلف اإللكتركني ميما كاف نكعو في نفسية المستيمؾ . 
 زيادة درجة جذب االنتباه لئلعبلف،كذلؾ بالنسبة لممبحريف عبر النات أك المقابميف لو حتى يشاىدكنو. 
 إظيار المنتجات كاألشخاص،كالمناظر بشكميا كألكانيا الطبيعية . 
 إثارة االىتماـ بالرسالة اإلعبلنية بالنسبة لممتمقي،كتحفيزه عمى النقر عمى اإلعبلف الكتشاؼ تفاصيؿ 

 .أكثر
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 أك إلى  خمؽ الجك المناسب لممنتج أك الخدمة،مما يؤدم إلى إحداث التأثيرات السيككلكجية المطمكبة
. خمؽ شعكر معيف تجاه المنتج أك الخدمة مكضكع اإلعبلف

 درجة فعالية أم إعبلف تتأثر تأثران ممحكظان باستخداـ الصكر كالرسكـ،فيي     كعميو يمكف القكؿ أف 
 1:ىادفان،تظير أىـ مبلمحو فيما يمي تؤدم دكران كظيفيان كنفسيا

 القياـ بعممية االتصاؿ في مجاؿ اإلعبلف اإللكتركني بدرجة كفاءة أعمى مف كفاءة الكممات التي يتككف 
  .منيا النص اإلعبلني،مما يؤدم إلى تكصيؿ الرسالة اإلعبلنية إلى المستيمؾ بطريقة سريعة،مقنعة،كمؤثرة

  جذب انتباه الغالبية العظمى مف المستيمكيف المبحريف في اإلنترنت إلى اإلعبلف فضبلن عف جذب 
نكعية المستيمكيف المرتقبيف الستيدافيـ مف قبؿ المعمنيف،أم أف الصكر كالرسكـ ىنا تمعب دكران كظيفيان 

يعتمد عمى تحديد عدد المشاىديف لئلعبلف كنكعيتيـ إثارة االىتماـ بمكضكع اإلعبلف كبالمنتج أك الخدمة 
المعمف عنيا،إذ تعتبر ىذه الخطكة بداية الستجابة المستيمؾ لمرسالة اإلعبلنية،كما أنيا تثير االىتماـ ببقية 

 .عناصر اإلعبلف
 إظيار مزايا المنتج أك الخدمة،كالتأكيد عمى عناصر الجذب فييا. 
  تييئة الجك المناسب لقراءة اإلعبلف االلكتركني كخمؽ تأثير عاطفي كاستجابة معينة لدل متمقي

. اإلعبلف
 سيككلكجية اإلعالف االلكتركني  :المطمب الثاني

نما تسعى    ال تكتفي المؤسسات عادةن بعرض إعبلناتيا اإللكتركنية عبر الكسائؿ اإللكتركنية المختمفة كا 
ألف تككف ىذه اإلعبلنات عمى درجة عالية مف الجكدة التصميمية كالتنفيذية حتى تشكؿ عنصر جذب 

 .أكالن،كمف ثـ عنصر إقناع بما يحتكيو ىذا اإلعبلف ثانيان 
بدكافع السمكؾ السائد لدل المستيمكيف،أم بمعنى أشمؿ  (منفذ اإلعبلف)لذا فبلبد مف إلماـ المصمـ    

ضركرة إلمامو بعمـ النفس،الذم يدرس سمكؾ الفرد كمككناتو كبالتالي تحديد ميكؿ المستيمؾ،حيث ينقسـ 
 2:الجانب السيككلكجي في اإلعبلف اإللكتركني إلى نكعيف مف الميكؿ،ىما

 :ميكؿ مكاتية: الفػػػػػػػػػرع األكؿ
 ىي تمؾ الميكؿ التي تساىـ في بناء الجانب السيككلكجي ألم إعبلف إلكتركني مف خبلؿ ما تحتكيو مف 

 :غرائز،مما يجعمو مؤثران في نفسية األفراد المستيمكيف،إذ تقسـ ىذه الميكؿ إلى
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  : ميكؿ عقمية.أكالن 
 : تتعمؽ بما يكتسبو المستيمؾ مف معمكمات ك قدرات كخبرات،كىي تشمؿ غالبان ما يمي   
 ميؿ الفرد إلى العمـ بكؿ شيء،فيك يترقب األخبار كالمعمكمات إلشباع غريزة االستطبلع لديو . 
  حاجة الفرد لمتأكد مف معمكمة محددة،خاصة كأف اإلعبلف اإللكتركني غالبان ما يعتمد عمى الفضاء

االفتراضي،كبالتالي يمكف التغمب عميو عند تصميـ اإلعبلف مف خبلؿ االستعانة بأسمكب الشيادات 
لبعض المعنييف أك المجربيف ليذا المنتج أك الخدمة المعمف عنيا،كيفضؿ أف تككف ىذه الشيادات لنجـك 

 .أك كجكه معركفة كمحبكبة لدل المستيمكيف
  الرغبة في التممؾ كاالقتناء،كتظير باستمرار لدل األفراد المستيمكيف عند الحاجة إلى المنتج أك الخدمة

المعمف عنيا،كبالتالي يأخذىا المصمـ في عيف االعتبار عند تصميـ اإلعبلف اإللكتركني،ىذا مف خبلؿ 
 .الخ.......اإلشارة إلييا عمى سبيؿ المثاؿ بسيكلة استعماليا،أك كيفية الحصكؿ عمييا أك تجريبيا

 : تتعمؽ بما يريد أف يحصؿ عميو المستيمؾ ضمنيان،كىي تشمؿ ما يمي: ميكؿ مادية.ثانيان 
 كىك ما يخمؽ رغبة مستمرة في الفرد لمحصكؿ دائما عمى ما يشبع :حب االقتصاد في النفقات

غريزتو،كينمييا بأقؿ التكاليؼ،لذل فكثيران ما يتجمى في اإلعبلنات العامة محاكلة المعمنيف إقناع 
المستيمكيف بأف المنتج أك الخدمة المعمف عنيا تحقؽ لو فعبلن اقتصاد في النفقات،كأف يككف النقؿ أك 

التي يؤدم استعماؿ مقدار (X)التركيب عمى عاتؽ المؤسسة المنتجة،أك كأف يككف اإلعبلف خاص بقيكة 
 .معيف منيا إلى الحصكؿ عمى نفس الذكؽ الذم يعطيو مقدار مضاعؼ مف نكع آخر مف القيكة

 شراقان  األمؿ في حياة أفضؿ بحيث يعنى ىذا الميكؿ في الكثير مف اإلعبلنات : أكثر سيكلة كا 
الحديثة،كذلؾ لتذليؿ عقبات الحياة كمشاكميا التي ال تنتيي عند الفرد المستيمؾ إذ أنو كمما أشبع مستكل 

 .معيف مف حاجاتو،تظير مشكمتو في حاجة إلى شيء آخر
 فالتكنكلكجيا الحديثة كتطكرىا خمؽ لدل األفراد المستيمكيف سمكؾ : التظاىر كاإلعجاب بكؿ ما ىك جديد

معيف،فالكثير منيـ أصبح يتسارع لمحصكؿ عمى كؿ ما ىك جديد ك فريد كاليكاتؼ النقالة،ك 
الخ،مما يخمؽ لدييـ شعكر بالتباىي كاالرتياح أماـ فئة أخرل مف .....الكمبيكترات،ك أجيزة االستقباؿ

المستيمكيف،كبالتالي فإف مصمـ اإلعبلف اإللكتركني سكؼ يككف لديو مجاؿ لمكصكؿ ليذه الفئة 
  .كاستيدافيا باستخداـ مؤثرات خاصة كجد متطكرة 

  أم التركيز عمى بعض الجكانب التي تثير نفسية األفراد المستيمكيف العاطفية،كتجعميـ :الحساسية 
يتعاطفكف مع شيء معيف عند مبلحظتيـ ليذا اإلعبلف،مثبلن تركيج خدمات الياتؼ النقاؿ خبلؿ شير 
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رمضاف المعظـ،إذ يستغؿ المصمـ فرصة التراحـ كاإلحساف لدل األفراد المستيمكيف كذلؾ مف خبلؿ 
استعطافيـ ك استئثارىـ عبر اإلشارة إلى فئة مف المجتمع التي تعاني الفقر كالحرماف كالجكع،ليتضمف 

اإلعبلف مثبلن أف كؿ فرد مستيمؾ يقكـ بشحف رصيده الياتفي خبلؿ ىاتو الفترة بمبمغ معيف،فإف المؤسسة 
 الفئة مف المجتمع،أك كذلؾ عند  ىذهالمقدمة لمخدمة سكؼ تكجو نسبة مف مقدار ىذا الشحف لمساعدة

تركيج بعض المسكنات المزيمة لآلالـ أك الصداع،فيبرز اإلعبلف بعض األفراد يعانكف مف آالـ الرأس 
 مثبلن،كعندما

 1.نينةأيتناكلكف بعض ىذه المسكنات المعمف عنيا يبدؤكف في الشعكر بالراحة كالطـ
 :لميكؿ المعاكسة ا.الفرع الثاني

 عمى النقيض مف الميكؿ المكاتية،فيي تشمؿ المعتقدات كالقيـ التي يمتمكيا الفرد المستيمؾ،كما رُتعتب     
أنيا تقمؿ مف فاعمية الجانب السيككلكجي لئلعبلف اإللكتركني،فقد تؤثر سمبان عمى نفسية الفرد 

المستيمؾ،لذلؾ فإف مصممي ىذه اإلعبلنات يكلكف انتباىا كبير ليذه الميكؿ مف خبلؿ دراستيا بدقة 
 :كمحاكلة فيميا،عمكمان تنقسـ الميكؿ المعاكسة إلى

 : التشبػػػػػػػػع اإلعالنػػػػػػػػػػػػػػػػي .1
يشمؿ ظيكر اإلعبلنات بكثافة حكؿ نفس المنتج أك الخدمة،أك المنتجات المشابية ليا في نفس      

الخ،مما قد يؤثر سمبان في ......صفحة اإلنترنت أك في البريد اإللكتركني،أك في مكاقع إلكتركنية كثيرة
نفسية المستيمؾ،كخاصة إذا ظيرت في شكؿ إعبلنات مفاجئة كما سمؼ كذكرنا سابقان،ككانت تتعارض 

 .كمعتقداتو كقيمو كعاداتو

: التمسؾ بصيغ اإلثبات .2
التركيز عمى شخصية كاحدة أك نجـ معيف فقط   كاإلدعاء الدائـ بعدـ كجكد آثار جانبية لمسبلمة،أك

لئلعبلف،الذم قد يخمؽ نفكر تجاه ىذا اإلعبلف أك الشخصية التي تمثمو إف كاف ال يحظى باىتماـ فئة 
 .معينة مف المستيمكيف،أك االعتماد عمى نفس اإلعبلف لمدة طكيمة

:   ركح األنانيػػػػػػػة.3
إذ يميؿ بعض األفراد إلى التميز بحياة خاصة جدان،فمثبلن منيـ مف يميؿ إلى امتبلؾ منتج أك خدمة معينة 
مف دكف اآلخريف،مما سكؼ يخمؽ لممعمنيف نكع مف الخصكصية في تصميـ إعبلناتيـ اإللكتركنية،حتى ال 

 1يؤثركف سمبان عمى ميكالت ىاتو الفئة
                                                           

 239،ص مرجع سبؽ ذكره: نكر الديف أحمد النادم كآخركف  1
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: بعض النماذج التفسيرية لمتأثير اإلعالني عمى سمكؾ المستيمؾ  : المطمب الرابع
يعرؼ النمكذج عمى أنو التفاعبلت كالنتائج المباشرة أك المرجعية لعناصر نظاـ اتخاذ قرار المشترم     

لكاقع الظاىرة كلعممية كلنظاـ معيف مف التفاعبلت النشطة  بمعنى أف النمكذج ىك عبارةعف تمثيؿ بسيط
تفاعميا بيعة بيف العناصر كط كيحدد ىذا التمثيؿ عناصر العممية أك المتغيرات كطبيعة العبلقة المكجكدة

قدـ  سمكؾ المستيمؾ كفي محاكلة لتفسير، كعمميا كيككف ىذا التمثيؿ طبعا أقؿ تعقيدا مف الكاقع الفعمي 
التحميمية كالتي  مجمكعة مف النماذج كالنفسية االجتماعية في مجاالت العمـك االقتصادية عدد مف العمماء
: في ما يمي  سنحاكؿ عرضيا

:  نمكذج لكنكسترا :أكال  -
كفؽ ىذا النمكذج يقـك المستيمؾ بتقسيـ المنتجات مف خبلؿ المنافع كالخدمات التي يحصؿ عمييا مف ىذه 

بمستكل اإلشباع كالرضا الذم سكؼ يحصؿ عميو كتعمد في  المنتجات كمف ثـ يقـك بتقديـ مستكل المنافع
القاعدة األساسية التخاذ قرار الشراء،فعمى سبيؿ المثاؿ ينتظر المستيمؾ  المنافع باعتبارىا ذلؾ عمى ىذه
... مف الخدمات كالسرعة،الراحة،األماف  مف خبلؿ استخدامو لمسيارة عمى أنكاع مختمفة أف يحصؿ

كالمقارنة عمى مستكل المنفعة المحققة كمستكل الرضا كاإلشباع الذم يحققو  الخ،كيقـك بعممية المفاضمة
 2.المستيمؾ كالذم يعتمده كيستند إليو في تحديد قرار الشراء

 . نمػػػػػػػػػػػػكذج نيككسيا: ثانيا -
 ـ مف طرؼ 1966يعتبر نمكذج نيككسيا مف أقدـ النماذج المقدمة لتفسير سمكؾ المستيمؾ،فقد قدـ سنة 

،ك يقكـ عمى كيفية معالجة الرسائؿ اإلعبلنية مف قبؿ المستيمؾ،إذ يمثؿ Francesco Nicosiaالباحث 
،حيث "المعمف"مجمكعة مف الخطكات المتتابعة التي تبدأ مف مصدر الرسالة اإلعبلنية ك ىك المؤسسة 

تحاكؿ ىذه األخيرة التأثير عمى المستيمؾ مف خبلؿ رسائميا المقدمة إليو،فإذا حدث تنبيو أك إدراؾ لمرسالة 

                                                                                                                                                                                     
 . 142-141،صمرجع سبؽ ذكره: نكرالديف أحمد النادم كآخركف 1
، مؤسسة حكرس الدكلية لمنشر كالتكزيع 1،جاالستراتيجيات النظرية كالتطبيؽ" التسكيؽ:  عصاـ الديف أميف أبك عمفة 2

 . 120، ص2009،اإلسكندرية،
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مف قبؿ المستيمؾ فإف ذلؾ يككف اتجاىات لديو،قد تؤدم إلى حدكث الشراء فعبل ك إلى اكتساب المستيمؾ 

 1. خبرة يستفيد منيا مستقببل
 
 
 
 

 
 
 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 2 يمثؿ نمكذج نيككسيا:(07)الشكؿ رقـ 
 
 
 
 

                                                           
 . 28،ص مرجع سبؽ ذكره:  الصميدعي محمكد جاسـ،ردينة عثماف يكسؼ1
 مذكرة دكتكراه في عمـ لنفس العكامؿ اإلجتماعية كالثقافية كعالقتيا بتغير اتجاه سمكؾ المستيمؾ الجزائرم،:عمي لكنيس  2

 .62، ص2006كالعمؿ ، جامعة قسنطينة ، 
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 :ىي  رئيسية حقكؿ أربع مف يتككف نيككسيا كيبلحظ مف الشكؿ أف نمكذج 

  : اإلعالنية الرسالة معالجة 01 الحقؿ
 المستيمؾ،فيقكـ طرؼ المؤسسة أك استقباليامف طرؼ مف اإلعبلنية الرسالة إرساؿ المرحمة ىذه في يتـ 

 الخصائص مع اإلعبلنية لمرسالة تفاعؿ كاندماج عممية يصكر مما خصائصو مع بمقارنتيا األخير ىذا
 أك المنتج نحك المناسب االتجاه مشجعا لتككيف عامبل الرسالة فيـ ك قبكؿ لممستيمؾ إذ يعتبر النفسية
 .لمحقؿ الثاني مدخؿ االتجاه بمثابة ىذا ليصبح المنتكج، اتجاه المستيمؾ لدل المعينة الخدمة
  :المنتكج تقييـ 02 الحقؿ

 بالبدائؿ الرسالة في المنتكج المعركض تقييـ المعمكمات،ك عف بالبحث الحقؿ ىذا في المستيمؾ يقكـ 
بالعبلمة التجارية  خاص حافز لدل المستيمؾ يتكلد قد التقييـ ليذا كنتيجة سابقا،ك لديو كالمعركفة المتاحة

 نقطة البيع،مكاقؼ عند كاإلعبلف المكانية العكامؿ مف مجمكعة تأثير الذييككف تحت المعركضة،ك
 (الحقؿ الثالث ). شراء عممية إلى يتحكؿ ال أك يتحكؿ قد البائعيف كسمككات
 .السابؽ الحقؿ في المتكلد التحفيز نتيجة الشراء بفعؿ المستيمؾ يقكـ :قرار الشراء  03 الحقؿ

 :إلى تؤدم المنتكج شراء عممية  إف:المنتكج تخزيف ك استيالؾ 04 الحقؿ
  العمميتيف إحدل أك المنتج استخداـ ثـ تخزيف. 
  تعتبر النتائج ىذه ك المنتجات مختمؼ عف ذاكرة المستيمؾ في خبرات ك معمكمات كتخزيف اكتساب 

لردكد  المؤسسة معرفة في تساىـ عكسية تغذية عممية حدكث أخرل،أم لمراحؿ مدخبلت ىي األخرل
 نحك المنتج تقريبا اإليجابية كاستعداداتو المستيمؾ خكاص جية،كتغيير مف منتجاتيا نحك المستيمؾ أفعاؿ

 مكقفو اتجاه كتدعيـ تعزيز إلى المستيمؾ ستقكد ايجابية التجربة كانت فإذا ،أخرل جية مف المؤسسةك
 1.سمبي المنتج اتجاه المكقؼ سيككف ذلؾ عكس التجربة كانت إذا المنتج،أما

                                                           
 65 ، ص مرجع سبؽ ذكرهعمي لكنيس ،  1
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لممكاقؼ  مخرجات يعتبر الذم التحفيز عمى محدد بشكؿ يقكـ نيككسيا نمكذج أف القكؿ خبلصة ك
 االستيبلؾ أك أجؿ مف المنتج شراء لسمكؾ رئيسيا مدخبل ك كالتقييـ البحث بعد المنتج نحك اإليجابية
 النمكذج ىك ىذا حسب الشراء فسمكؾ القرارات اتخاذ عمى مساعدتيا ك المؤسسة استفادة ثمة كمف التخزيف

 ميمة بالنسبة معمكمة تمثؿ المستيمؾ تفكير طريقة فيـ أف المنتج،أم اتجاه لمستيمؾ افعؿ ردكد مف رد
 .التجارم عرضيا خصائص تحسيف خبلؿ مف المستيمؾ باستمالة ليا تسمح لممؤسسة

 
 :نمكذج أنجؿ،كالت ك بالؾ كيؿ:ثالثػػػػػا -

 ـ النمكذج األكؿ لمراحؿ قرار الشراء لدل المستيمؾ 1968 اقترح كؿ مف أنجؿ،كبلت ك ببلؾ كيؿ سنة 
 ـ،ك أعيد تنقيحو ليظير في شكمو األخير سنة 1974النيائي،ك لكف ىذا النمكذج تـ تعديمو مرة ثانية سنة 

كيعتبر نمكذجا تعميميا كمرجعا لمنماذج المستخدمة في حؿ المشاكؿ المتعمقة بسمكؾ ، ـ1978
المستيمؾ،كما يرتكزعمى معالجة المنبيات أك المحفزات المختمفة المدركة،ثـ تحمؿ ىذه المنبيات كفقا 

نمكذج : كيتككف ىذا النمكذج مف نمكذجييف فرعييف ىما. لمعكامؿ الفردية كالشخصية أك االتجاه مثبل
 :ك الشكؿ التالي يبيف نمكذج اتخاذ قرار الشراء كما يمي 1،معالجة البيانات كنمكذج اتخاذ القرار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 .287، ص 2005دار زىراف ، عماف، ، (مدخؿ متكامؿ )سمكؾ المستيمؾ:  حمد الغدير،رشاد الساعد 1
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 1.يمثؿ مراحؿ اتخاذ القرار حسب أنجؿ كككالت ك بالؾ كيؿ : (08)الشكؿ رقـ 
 
 
 
 
 

 2:ك يمكف تفسير الشكؿ كما يمي

  : معرفة المشكؿ01المرحمة 
إف أصؿ الشراء ىك شعكر المستيمؾ بحاجة معينة،أم الشعكر بكجكد فرؽ بيف حالتو الحالية كحالة       

كيمكف تفسير الحاجة باإلجابة لتنبييات يتعرض ليا الفرد سكاء كانت ، مثالية يرغب في الكصكؿ إلييا
صادرة مف المؤسسة أك كانت عامة أك شخصية مثبل شعكر الفرد بالحاجات الفيزيكلكجية الطبيعية كاألكؿ 

 نتيجة مثيرات داخمية تتمثؿ في الجكع ك العطش التي تدفعو لبذؿ أقصى جيد ممكف التي ىيكالشرب 
. إلشباعيا

 حاجة لدل الفرد داخميا نتيجة ظركؼ معينة،مثبل تكاجد الفرد في مكتبة ك مبلحظتو إيقاظ كما يمكف    
التسكيقية  ،ليذا السبب نجد أف سياسة االتصاالت لكتاب ييمو قد يكقض لديو شعكرا بالحاجة إلقتناءه

ستراتيجيات  لممؤسسة تحاكؿ التأثير عمى عممية معالجة البيانات باالعتماد عمى اإلعبلنات المناسبة كا 
. تنشيط المبيعات

التعرض،االنتباه،الفيـ،االستقبالك : تتـ عممية معالجة ىذه البيانات في أربع مراحؿ      إذ 
التخزيف،فتعرض الفرد لممنبو يخمؽ لديو انتباىا نتيجة التكتر أك عدـ االرتياح الذم يدفعو إلى عمؿ كؿ ما 

كنقصد باإلدراؾ عممية انتقاء ،ىذا االنتباه يكلد استقباؿ أك تفيـ أم إدراؾ المدخؿكبكسعو لتقميصو 
المنبيات عف طريؽ المقارنة بينيا،إذ يتـ االحتفاظ بالمنبيات المشجعة ك حذؼ الغير مشجعة منيا،فإذا 

،أما إذا لـ تكف كذلؾ،فالفرد يبقى في مستكل (الشراء)كانت المنبيات مشجعة قد يقـك الفرد باالستجابة 
. إدراؾ بكجكد مشكمة كسيقـك بعدىا بالبحث عف البيانات اإلضافية

                                                           
تأثير جاذبية كمصداقية مقدمي  اإلعالنات مف النجـك في السمكؾ الشرائي :  داليا محمكد ، عبد الحكيـ المالح1

 .54ص2004 مذكرة ماجستير في العمـك التجارية، جامعة عيف الشمس، لممستيمؾ،
  .277،ص مرجع سبؽ ذكره:  بف عيسى عنابي 2
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:  البحث عف المعمكمات 02المرحمة 
 يقـك المستيمؾ في ىذه المرحمة بالبحث الداخمي كالخارجي لممعمكمات التي تضمف لو االختيار األفضؿ 

متنبو لمختمؼ المعمكمات المتعمقة كالذم يقمص درجة عدـ التأكد المتعمؽ بقرار الشراء،مما يجعمو متيقظا 
بالمنتجات كالعبلمات القادرة عمى إشباع حاجتو،مف جية أخرل إذا كانت الحاجة قكية جدا فإف المستيمؾ 

متابعة مختمؼ كسيباشر بالبحث عف المعمكمات المتعمقة بالعبلمات المكجكدة كالخصائص المتطمع إلييا،
   .الفرص التجارية المعركضة في السكؽ

   
 المعمكمات عمى يمجأ المستيمؾ في ىذه المرحمة لمصادر مختمفة تضمف لو الحصكؿ   
،المصادرالتجارية اإلعبلنات المرئية كغير (...عائمة،أصدقاء،عبلقات)لمطمكبة،كالمصادر الشخصيةا

ك المصادر المرتبطة بتجربة المستيمؾ ( مجبلت المستيمكيف)،المصادر العامة (...المرئية،الغبلؼ
،أك إذا ما تـ جمع المعمكمات عف مختمؼ البدائؿ (معاينتو في نقطة البيعكلمس المنتج )لخصائص المنتج 

. المتاحة في السكؽ يتنقؿ المستيمؾ لممرحمة الثالثة
:  تقييـ البدائؿ المتاحة03المرحمة  

معالجتيا،فينشأ عنيا إدراؾ المستيمؾ ك يتـ في ىذه المرحمة استخداـ المعمكمات التي تـ جمعيا مسبقا     
كتتـ مقارنة ، لمعبلمات كالمنتجات ك تككيف معتقدات حكليا تككف بمثابة المحدد لحكمو ك قرار شرائو

المنتجات عادة مف قبؿ المستيمكيف عمى أساس خصائص المنتج،إال أف المقارنة تختمؼ مف مستيمؾ 
إذف يتكلد لدل . آلخر فالخاصية التي يراىا مستيمؾ ميمة قد ال تككف كذلؾ بالنسبة لمستيمؾ آخر

المستيمؾ مف خبلؿ إجراءات التقييـ معتقدات عف العبلمات المختمفة تسمح لو بالكصكؿ لحكـ مسبؽ 
 .كاختيار أفضؿ

:  قرار الشراء 04المرحمة 
 نتيجة لممرحمة السابقة فإف المستيمؾ سيفضؿ بعض العبلمات عف غيرىا،ك العبلمة المفضمة أكثر     

ستككف بالضركرة الخيار عند اتخاذ القرار كلكف المستيمؾ قد يتعرض لتأثير بعض العكامؿ المحيطة بو 
تساىـ في كمثؿ البيئة االجتماعية،درجة المخاطرة ك عكامؿ غير متكقعة أخرل قد تؤثر عمى قراره  

 1.تغييره

                                                           

 العمـك  في،مذكرة ماجستيراستخداـ الياتؼ النقاؿ عمى سمكؾ المستيمؾ الجزائرمدراسة أثر : بف يحي حميدة 1 
 .26،27ص ص ،2013،جامعة بكمرداس،(منشكرة)االقتصادية 
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 :نمػػػػػػػػكذج الزرسفيمػػػػػػػػد.رابعػػػا -
صاحب ىذا النمكذج أف عممية االختيار تتحدد بفعؿ مجمكعتيف مف " Lazersfield"افترض     

 :كىي المتغيرات

  :ك تشمؿ ما يمي:  مجمكعة المتغيرات المتعمقة بالمستيمؾ الفرد.أكالن 

 كىي عبارة عف القكل الداخمية المحددة لمسمكؾ،التي سبؽ ك ذكرنا أنيا تعكس حاالت  :لدكافعا - 
كبالتالي يبرز السمكؾ ككسيمة لمتخمص مف ىذا التكتر أك إعادة  عدـ التكازف داخؿ الفرد، أك التكتر
 .التكازف
 التي يستخدميا الفرد في السمكؾ،كالقدرات المعنكية كالمعرفة كالقكل  :القدرات المادية الجسمانية- 

  .الثقافية
 : تشمؿ ما يمي: مجمكعة المتغيرات المتعمقة بالبيئة.ثانيان 

 .عمى كجو التحديد خصائص تمؾ المنتجات كالخدمات كمميزاتيا: المنتجات كالخدمات المتاحة -
 . كاإلعبلف ك خصائص نقاط البيع،كالمغريات التسكيقية المتنكعة: المؤثرات البيعية -
 . الخ...........كالكضع االقتصادم كعكامؿ التقميد كالمحاكاة: مؤثرات أخرل -
مف خبلؿ نمكذجو التفسيرم لمسمكؾ االستيبلكي،أف ىذا األخير ينتج عف تفاعؿ "Lazersfield"كقد ذكر

المستيمؾ في كقت ما مع مركب معيف مف المتغيرات البيئية المذككرة سابقا،مما قد ُتغير في المجاؿ أك 
التركيب النفسي كاالجتماعي لممستيمؾ،كأف يغير رأيو نحك استيبلؾ عبلمة معينة بدالن مف أخرل،أك قد 
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ينطكم التغيير عمى السمكؾ الظاىر دكف الباطف أك مع االثنيف معان،كىكذا فإف استمرار تفاعؿ المستيمؾ 
 1 .مع البيئة ينتج سمسمة مف التغيرات في تركيبو النفسي كاالجتماعي،أك في سمككو أك فييما معان 

 

 

 

 

 

 

 

  لتفسير سمكؾ المستيمؾAida نمكذج: خامسا -
  =Attention = Aاالنتباه 
 Interest =  I  =االىتماـ
  Desire =   =D  الرغبة

  = A=   Actionالفعؿ   
يعد ىذا النمكذج مف أشير النظريات كاألساليب في المبيعات كيطبؽ لتحديد ردكد الفعؿ كالعكاطؼ     

كالرغبات في المنتج كنكع ردة الفعؿ لدل المستيمؾ إما بزيارة مفترضة إلى المتاجر كشراء المنتج أك إخبار 
 AIDA: 2  كالشكؿ التالي يبيف صيغة نمكذج األصدقاء عف العبلمة التجارية

 
 

  
 
 
 
 

                                                           
 . 55،ص 1990،المكتب العربي الحديث،اإلسكندرية،مصر،اإلعالف : إسماعيؿ السيد1
 . 31،ص مرجع سبؽ ذكره ، : أحمد نياد الجبكرم 2
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  AIDAشكؿ مكضح لنمكذج : (09)الشكؿ 
 

 
مف خبلؿ الشكؿ السابؽ فإف أكبر مجمكعة ىي مجمكعة االنتباه،تمييا مجمكعة االىتماـ كمف ثـ      

ىي أصغر مجمكعة كالسبب  ىي مجمكعة الفعؿ كالتي مجمكعة الرغبة في الحجـ المتكسط،كاألكثر أىمية
األسيؿ ك مجرد الحصكؿ عمى  اليرمية،ىك أنو في أم نكع مف أنكاع اإلعبلف يفترض أف الجزء في ىذه

عمما أف إثارة انتباه المستيمؾ ليس بالضركرة أف ينتج عنو  اىتماـ المستيمؾ انتباه المستيمؾ كبعدىا إثارة
كالمستيمككف الذيف يرغبكف بالحصكؿ عمى المنتج فعبل ىـ مف يككنكف قبؿ ذلؾ مف ، اىتماـ المستيمؾ

كمع ذلؾ فميس جميع الميتميف سيرغبكف بالحصكؿ عمى المنتج كىذا مما  األطراؼ الميتمة بالمنتج،
. يجعؿ الرغبة أصغر حجما في المثمث 

 كأخيرا ككما ىك متكقع،فإنو مف بيف المستيمكيف الذيف يرغبكف الحصكؿ عمى المنتجعدد قميؿ منيـ مف 
 1.يؤدم إلى أف يككف الفعؿ ىك األصغر في المثمث قرار الشراء كالذم بدكره سيتخذ

:  نمكذج التأثير المتدرج.سادسا -
 أف AIDAيعد ىذا النمكذج تطكيران لنمكذج  نظران لكجكد عدد أكبر مف المعمكمات التفصيمية كالمراحؿ   

ر  صاحب ىذا النمكذج يـJohn Leckenbysالتدريجية فيو،حيث يفترض  السمكؾ االستيبلكي لمفرد
 2:كىي  عبر أربعة مراحؿ كخطكات معرفية تجاه المنتج أك الخدمة المراد شرائيا،

 : مرحمة الكعي.أكالن  

                                                           
  32،ص مرجع سبؽ ذكره أحمد نياد الجبكرم،1
،مجمة مؤتة لمبحكث دراسة حكؿ تقييـ المستيمكيف لمدل تأثير اإلعالف التجارم عمى سمككيـ االستيالكي:  ناجي معبل 2

  25،ص 1998،عماف األردف،4،العدد 12كالدراسات،المجمد 
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 فييا يككف المتمقي ليس لديو معمكمات أك كعي عف مكضكع اإلعبلف،كالكعي المقصكد ىنا ىك الكعي   
 .بكجكد المنتج أك الخدمة،إذ يمكف القكؿ أنيا مرحمة التعرؼ البسيط عف مكضكع اإلعبلف

يرتبط الكعي بتعمـ األمكر،بحيث تككف ىناؾ عمميات مقارنة كتفكير لدل المستيمؾ لكي يتعامؿ مع 
األفكار كالعكاطؼ التي لديو،كالتكصؿ إلى القرار المناسب بخصكص عممية الشراء لممنتج أك خدمة 

 :ىنا في عممية االستيبلؾ باألمكر التالية  معينة،كعمكما يرتبط الكعي المشار إليو
 الكعي المرتبط بالمنتج أك الخدمة المعمف عنيا،أم العمـ بكجكد الشيء المراد الحصكؿ عميو.  
 الكعي المرتبط بخصائص المنتج أك الخدمة المعمف عنيا،أم العمـ بالخصائص التي يكفره استخداـ 

 .المنتج أك الخدمة
 معرفة فكائد المنتج أك الخدمة المراد شرائيا ك استيبلكيا. 
 معرفة المكاف الذم يتحصؿ فيو عمى ىذا المنتج أك الخدمة . 
 الخ.......معرفة سعر المنتج أك الخدمة،كطرؽ الدفع. 

لذلؾ فعمى مصمـ اإلعبلف مراعاة شعكر المستيمكيف بتمؾ المعمكمات،بحيث يككف لدييـ أدؽ التفاصيؿ 
 .حكؿ المنتج أك الخدمة المعمف عنيا 

  : مرحمة االىتماـ.ثانيان 
تحدث نتيجة محاكالت المتمقي القياـ بعممية التحرم كالتجريب كبالتالي يحدث التأثير إذ يعني ىذا األخير 
المشاعر كاالتجاىات المرتبطة بمشاىدة اإلعبلف اإللكتركني الخاص بيذا المنتج أك الخدمة،كمنو يتحدد 

 .المكقؼ تجاىيا
  :الرغبػػػػػػػػة.ثالثػػػػػػان 

إلى المككف العاطفي  (االىتماـ )تتحكؿ المعرفة الناتجة عف مشاىدة اإلعبلف في المرحمة السابقة    
لى المككف المعرفي منو كبناء التكقعات اإليجابية  .لبلتجاه كىك اإلعجاب،كا 

: مرحمة القياـ بالسمكؾ المطمكب: رابعان 
 إذ تعكس ىذه المرحمة نجاح العممية االتصالية في تحقيؽ كؿ ما سبؽ مف خطكات،فبعد كعي   

الخدمة جذبت  المستيمؾ بالمنتج أك الخدمة كمميزاتيا كخصائصيا كتأثره بيا،يدرؾ تمامان أف ىذا المنتج أك
 1.فيرل أنيا تستحؽ الشراء  كخمقت انطباعات إيجابية لديو، انتباىو

 نمكذج مارش كسيمكف :سابعا  -
                                                           

 26 ، ص مرجع سبؽ ذكره: ناجي معبل  1
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يفترض صاحبا ىذا النمكذج أف تصرفات الفرد في مجاؿ الشراء كاالستيبلؾ،تتحدد عمى أساس مقكماتو 
السيككلكجية األساسية،كبالتالي كي يتـ تفسير ىذه التصرفات تفسيران سميمان البد مف دراسة التالي التككيف 

النمكذج التالي كمحاكلة لتفسير كيفية كصكؿ المستيمؾ  Simon& Marsh "النفسي لممستيمؾ،كليذا قدـ 
 .استيبلكي في حالة الرغبة في تغيير المنتج أك الخدمة التي تعكد عمييا إلى قرار

 1 :أىـ المتغيرات التي تتفاعؿ فيما بينيا كتحدد مثؿ ىذا القرار،فيما يمي
فحدد إدراؾ المستيمؾ لكجكد عبلمات بديمة لممنتجات أك الخدمات التي يريدىا ميؿ المستيمؾ  -

 .لمبحث عف العبلمات البديمة ليذه المنتجات كالخدمات
 . عف المنتج أك الخدمة التي يستخدميا المستيمؾ حاليان  (الرضى)مستكل اإلشباع  -
 .تكفر عبلمات أخرل لنفس المنتجات أك الخدمات المعركضة عند نفس البائع أك بائعيف آخريف -
  .كىي الرغبة في تغيير العبلمة المستعممة لممنتج أك الخدمة المعنية: الدكافع -

 & Marsh "لذلؾ فإف المبادئ األساسية التي تحكـ عممية السمكؾ االستيبلكي لدل الفرد مف كجية نظر
Simonىي :
 .كمما كاف مستكل التطمعات عاليان،كمما قؿ مستكل الرضا عف العبلمة المستخدمة حاليان  -
كمما قؿ مستكل الرضا عف العبلمة المستخدمة حاليان،كمما زاد معدؿ البحث عف عبلمات أخرل  -

 .آخذان في عيف االعتبار ميؿ المستيمؾ الطبيعي لبذؿ جيد في عممية البحث
كمما زاد معدؿ الجيد،كمما أدرؾ المستيمؾ عبلمات أخرل لممنتجات أك خدمات التي تتكافؽ مع  -

 .متطمباتو
   .كمما كاف إدراؾ المستيمؾ لعبلمات أخرل أكثر،كمما ارتفع مستكل التّطمعات -

 
 

 
 
 
 
 

                                                           
 ،مذكرة ماجستير في اإلعبلـ، جامعة الشرؽ األكسط اإلعالف التمفزيكني كالسمكؾ اإلستيالكيآمنة عمي أحمد الرباعي، 1

  .56ص ، 2008لمدراسات العميا، عماف ،
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 1 يكضح كيمخص أىـ ىذه المبادئ المتحكمة في العممية السمككية :(09) رقـ  ؿالشؾ        
 

 نياية السمكؾ االستيبلكي الشراء باعتبارىا عمى عممية ىذه النماذج ركزت نستنتج مما سبؽ أف جؿ   
 الرغـ مف أف الشراء قد يعقبو بعض التصرفات اليامة التي تؤثر في قرارات الشراء البلحقة،كخاصة عمى

. حد الشراء إلكتركنيا أيضا  تصؿ إلى أف طرؽ الشراء كفقا لئلعبلف تتعدد كقد
 

 .ل السمكؾ االستيالكي لمفردعؿاآلثار السمبية لإلعالف اإللكتركني : المطمب الثالث
 يعد اإلعبلف اإللكتركني أداة رئيسية لنقؿ القيـ كاألفكار كاألنماط السمككية شأنو في ذلؾ شأف أم    

إعبلف آخر،مما قد ينعكس سمبان عمى نفسية الفرد المستيمؾ جراء أساليب اإلغراء كاإللحاح التي يستعمميا 
ما يجعؿ المستيمؾ عرضة آلثار نفسية ك '' الفيسبكؾ'' المعمف عبر الكسائؿ اإللكتركنية المتاحة
 .اجتماعية،أخبلقية تتعارض كعاداتو كقيمو

قد يخمؽ رغبات غير حقيقية لمشراء لدل المستيمؾ،كما يمكنو أف "" عبر الفيسبكؾ""فاإلعبلف اإللكتركني   
يستخدـ كسائؿ غير مناسبة إلثارتو،خاصة كأنو يركز كثيران عمى المؤثرات النفسية كالعاطفية دكف 

. العقمية،فتصبح بعض ىذه اإلعبلنات مفسدة ألذكاؽ المستيمكيف كسمككاتيـ

 :النفسية اآلثار .أكال
 بسمككيات لمقياـ كيدفعو الباطف بعقمو يتحكـ المستيمؾ،فيك نفسية عمىر تأثي اإللكتركني لئلعبلف   

 حديثة،منيا عممية دراسات عدة التكجو ىذا أكدت ذلؾ،إذ غير ىك ما كمنيا سميـ ىك ما استيبلكية منيا
 قرارات مف % 95 أف  "المستيمؾ لدل البلكاعي " كتابو  فيGerald Zaltman  بو البركفيسكر جاء ما

 حد إلى يصؿ الذم مفرط إلحاح أك خداع كسائؿ استخداـ نتيجة كذلؾ المستيمؾ، كعي دكف تتخذ الشراء
 بسمسمة البركفيسكر ىنا الباطف،كيستشيد بالعقؿ تسمى ما كىي (اإلنساف بعقؿ القرار ترؾ اتخاذ)السكيداء
 المستيمكيف،حيث األفراد قرارات في السمبي النفسي األثر ليبيف المستيمكيف مف عينة تجريبية عمى أبحاث

                                                           
 .57مرجع سبؽ ذكره، ص :  آمنة عمي أحمد الرباعي1
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 ألخذ يندفعكف التسكؽ عند أنيـ الشراء،إال عند كالمقارنة العقؿ تحكيـ يدعكف أفراد العينة أغمب أف
 1.أعماقيـ في ترسخ مسبؽ لتأثير ينصاعكف عنيا،كأنيـ اإلعبلف تـ التي غير تمؾ خدمات أك منتجات

رئيسة " ىيفاء العنجرم"كيؤكد ىذا التأثير النفسي السمبي بعض االستطبلعات التي قامت بيا الدكتكرة     
مف المستيمكيف  % 79لجنة تأليؼ مناىج عمـك األسرة كالمستيمؾ في كمية التربية بجامعة الككيت أف 

  2.فقط الذيف يعتمدكف التخطيط قبؿ التسكؽ % 14يعتمدكف العشكائية في الشراء كاالستيبلؾ،مقابؿ 
ىذه النتائج ما ىي إال نمكذج بسيط يظير مدل التأثير النفسي الخطير لئلعبلف االلكتركني كالذم     

يؤدم بالمستيمؾ إلى شراء منتجات أك خدمات ليس بحاجة حقيقية ليا فعبلن،كلكف التأثير الطاغي 
  .لئلعبلنات اإللكتركنية يدفعو لمتيكر االستيبلكي إف صح التعبير دكف أف يدرم

 :اآلثار االجتماعية. ثانيا
 يقكؿ الباحثكف إف المجمكعات المختمفة التي ينتمي إلييا األفراد،سيككف ليا عادات اجتماعية تفرض ما 

ىك مقبكؿ كما ىك مفركض عمى المستيمكيف،إذ ُتعتبر الطريقة التي ينظر بيا الفرد إلى دكره داخؿ 
الجماعة التي ينتمي إلييا عامبلن ميما في شرح دكافعو كاختياراتو،فيجب عمى اإلنساف أال يشعر بالفردية 

كفي ىذه الحالة يحاكؿ أف يشكؿ عاداتو كحاجاتو كفقنا لظركؼ  كلكف يجب أف يؤقمـ نفسو مع المجمكعة
الجماعة التي ينتمي إلييا،في نفس الكقت فإف األفراد ىـ الذيف يغيركف عادات المجتمع،فإذا تبنت فئة مف 
المستيمكيف عادة ما تبعيا آخركف كىكذا حتى تصبح العادة منتشرة في كؿ المجتمع،ليذا صرنا نجد أف 

فالعبلقة بيف الفرد  العادات االستيبلكية في المجتمع قد تغيرت بصكرة كبيرة بسبب تغير العادات الفردية
كالمجتمع عبلقة تبادلية فيك يتأثر كيؤثر،بالتالي فإف تأثره باإلعبلف اإللكتركني ينعكس عمى المجتمع 

  .ككؿ
إف المبلحظ لممجتمع يجد أف ىناؾ عادات استيبلكية عديدة قد انتشرت فيو،منيا مثبلن سعي األسر      

المتبلؾ كافة األدكات المنزلية المتطكرة حتى لك كانت ال تممؾ ثمنيا بعد أف انتشرت في المجتمع عادة 
الشراء بالتقسيط،كنجد اليكـ أف كؿ أسرة ضعيفة الدخؿ أك متكسطة الدخؿ،ُتراكـ عمى عاتقيا أقساطان كثيرة 

. بسبب شرائيا ألشياء ضركرية كغير ضركرية تحت تأثير إعبلف البيع بالتقسيط

                                                           
، مجمة أعبل كسيبل، الخداع البصرم كالسمعي في اإلعالنات التجارية يؤثر في السمكؾ اإلستيالكي: سمير عابد شيخ  1

 .06، ص2005، السعكدية،05عدد 
 2008، الرياض ،12471 جريدة قبس ، العدد مالذم يتحكـ في ثقافة  المستيمؾ اإلعالنات أـ الحاجة؟،:  عبير التمر 2

 .11،ص
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 كذلؾ سعي الناس لشراء السيارات كامتبلكيا،التي أصبحت لؤلسؼ داللة عمى مكانة الفرد في    
المجتمع،كصرنا نجد أف بعض األفراد يسعكف المتبلؾ سيارة بأم شكؿ مف األشكاؿ حتى لك اضطركا 
لسحب القركض مف البنكؾ أك االستدانة،تحت تأثير اإلعبلف بصفة عامة الذم يصكر رككب السيارة 

كما يقاؿ عف السيارات يقاؿ أيضان عف اليكاتؼ النقالة . كامتبلكيا داللة عمى المكانة كالرفاىية المطمقة
زعاج  مثبلن،التي صار استخداميا ال بيدؼ تمبية حاجة االتصاؿ الضركرم،كلكف لتمضية الكقت كا 

الناس،كؿ ىذا بسبب تأثر األفراد بالدعايات المختمفة التي تحرض الفرد عمى استخداـ ىذا الجياز بطرؽ 
 1 .مختمفة عما صنع مف أجمو أساسان 

 

 

 
إف ىذه العادات االستيبلكية دخمت في صميـ حياتنا االجتماعية،كصار األفراد المستيمككف يتأثركف تأثران 

ىذا فضبلن عف . اجتماعي كبير بما يبث في كسائؿ االتصاؿ المختمفة مف إعبلنات كدعايات تجارية
األفكار التي دخمت إلى مجتمعاتنا كغيرت مف خصائص ىذه المجتمعات كمقكماتيا،فالرسائؿ الخفية التي 

نما ىي في الكثير مف األحياف تيدؼ إلى  تبثيا اإلعبلنات التجارية ال تيدؼ فقط لمتركيج لممنتج،كا 
 2. التركيج ألفكار جديدة كعادات جديدة تتسمؿ إلى المجتمع دكف شعكر أك انتباه مف أفراده

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 173،ص مرجع سبؽ ذكرهزكاكم عمر حمزة، 1
 . 174،صمرجع سبؽ ذكرهزكاكم عمر حمزة،2
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: خالصة الفصؿ

 يعد السمكؾ االستيبلكي ذلؾ التصرؼ الذم يمخص عممية شراء المنتجات كالخدمات المختمفة،كالتي   
كميات معينة منيا في أكقات  (استيبلؾ)يرل األفراد أنيا تشبع حاجاتيـ كرغباتيـ،فيقرركف شراء 

معينة،أم بعبارة أخرل ىك مجمكعة العمميات العقمية كالعاطفية كاألنشطة الفيزيكلكجية التي يبرزىا األفراد 
تجاه منتج أك خدمة ما،فيك  (ليكف اإلعبلف اإللكتركني مثبلن  )المستيمككف نتيجة تفاعميـ مع منبو ما

 .ترجمة لنكايا المستيمؾ تجاه منتج أك خدمة محؿ اإلعبلف

كبير في التأثير عمى السمكؾ االستيبلكي عندما يتعمؽ األمر  كمف المبلحظ جدان أف لمعكامؿ النفسية دكر
بمنبو سيككلكجي كاإلعبلف اإللكتركني مثبلن،كىذا مقارنة بالعكامؿ الخارجية األخرل التي يككف تأثيرىا 

نسبي كمحدكد،لذا فطبيعة نشاطات الفرد المستيمؾ كأفعالو ىي نتيجة لتفاعؿ عكاممو النفسية،كالمتمثمة في 
الحاجات كالدكافع،الشخصية،اإلدراؾ التعمـ ك االتجاىات،كما أنو مف المعمكـ جدان أف تأثر ىذه العكامؿ :

باإلعبلف االلكتركني،يككف نتيجة دراسة دقيقة حكؿ تصميـ ىذا األخير،الذم يجب أف يخضع لضكابط 
عدة تشمؿ الصكر كالرسـك االلكتركنية ككذا استخداـ األلكاف التي مف شأنيا أف تزيد مف قكة التأثير الفني 

 .كالسيككلكجي لئلعبلف االلكتركني كبالتالي التأثير عمى السمكؾ االستيبلكي لمفرد

 كتعد النماذج التفسيرية لمتأثير اإلعبلني عمى السمكؾ االستيبلكي لمفرد،كالتي تصب في مجمميا عمى 
معطيات نظرية سيككلكجية،مف أىـ النماذج التي يمكف اإلعتماد عمييا في تفسير السمككيات االستيبلكية 
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المختمفة لؤلفراد المستيمكيف،عف طريؽ الترتيب المنطقي لمراحؿ سمككية كتفسيرىا النظرم الذم يعتمد 
 .لسمككيات األفراد في حد ذاتيـ (النفسي)عمى البعد السيككلكجي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: الفصؿ الثالث

تحميؿ بيانات الدراسة 
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تحميؿ بيانات الدراسة الميدانية حسب العينة العامة: المبحث األكؿ   تحميؿ بيانات الدراسة الميدانية حسب العينة العامة: المبحث األكؿ

   عبر الفيسبكؾ عبر الفيسبكؾ''''تكب شكب لمتسكؽتكب شكب لمتسكؽ''''كطرؽ استخداـ متجر كطرؽ استخداـ متجر أنماط : أنماط : المطمب األكؿالمطمب األكؿ

يكضح تفضيؿ عينة الدراسة لمتعامالت االلكتركنية عمى التعامالت  :(03)الجدكؿ رقـ 
 التقميدية لمسمع

 %النسبػة
 

 الػتكرار
 

 العينة
 اإلجابة

 نعـ 69 67,64
 ال 33 32,35
 المجمكع 102 100

. عداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركنيإمف  : المصدر
 

يكضح الجدكؿ أعبله كالممثؿ لنتائج تفضيبلت المبحكثيف لمتعامبلت االلكتركنية لمسمع عف      
 بػ ع نسبة أفراد عينة الدراسة الذيف يفضمكف التعامبلت االلكتركنية لمسؿقدرتالتعامبلت التقميدية اذ 

 منيـ عف عدـ تفضيميـ لمتعامبلت التقميدية كىك ما يجعمنا نرجع ذاؾ %32,35 ،بينما عبر 67,64%
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ف التعامبلت االلكتركنية تعد كجو مف أكجو التطكر أ يعتبركف ’’ تكب شكب’’الى ككف مستخدمي متجر
ف التسكؽ أكمكاكبة لمسرعة كمختصرة لمكقت فيـ يحاكلكف جاىديف االنفتاح عمى العالـ الخارجي خاصة ك

 .االلكتركني يعرؼ ركاجا كبيرا في الدكؿ المتقدمة 

 مختمؼؿ كما أف انتشار ثقافة التسكؽ االلكتركني عمى الفيسبكؾ ككثرة المتاجر االلكتركنية كتسييميا    
التعامبلت كعرضيا ألنكاع مختمفة مف السمع غير متكاجدة في االسكاؽ التقميدية ساعد عمى لجكء بعض 

 إال أف  عبر الفيسبكؾ بالرغـ مف ككنو معرض لمنصب كاالحتياؿالكتركنيالتسكؽ ؿالمستخدميف الجزائرييف 
ف غياب بعض أفالتعامبلت التقميدية حسب رأييـ ليست بمعزؿ عف ذلؾ،كما ذلؾ لـ يمنعيـ مف ذلؾ،

. السمع عف المتاجر التقميدية زاد مف تفضيميـ لمسمع المشتراة الكتركنيا 

 

 

في حيف أف النسبة المفضمة لمتعامبلت التقميدية لمسمع فيمكف ارجاع سبب تفضيميا الى شعكرىـ        
باألماف عند شراء السمع بالطريقة التقميدية اضافة كالى تخكفيـ كعدـ ثقتيـ في المتاجر االلكتركنية خاصة 
مع غياب ضمانات التعامؿ االلكتركني في الجزائر كبطاقات االئتماف مف جية اخرل كالقكانيف المنظمة 
لذلؾ ،كما أف سيكلة تصميـ اإلعبلنات االلكتركنية عف طريؽ مختمؼ البرمجيات يجعؿ مف المستخدـ 
عرضة لبلحتياؿ باإلضافة الى عدـ تبني الدكلة الجزائرية الى حد الساعة لمتجارة االلكتركنية ساعد عمى 

ذلؾ اذ أنو ال زالت تعامبلتيا تقميدية كعدـ فتحيا ألسكاؽ االستثمار اإللكتركني قمؿ مف كتيرة ىذه 
التعامبلت االلكتركنية لمسمع عبر الفيسبكؾ لذا نجدىـ يفضمكف التعامبلت التجارية التقميدية التي ألفكىا 
فالفرد فبذلؾ نممح أف اف ىناؾ تردد بيف األصالة كالمعاصرة تفرضو خصكصيات كؿ مستخدـ عبر 

. الفيسبكؾ 

عبر  الدراسة لمتعامالت االلكتركنية ينة ع يكضح سبب عدـ تفضيؿ:(04)الجدكؿ رقـ 
 .الفيسبكؾ

 %النسبػة
 

 الػتكرار
 

 العينة
 اإلجابة

أف المنتجات المعمف عنيا عمى الفيسبكؾ اسعارىا باىظة  04 11,76
 تكجد سمسمة عراقيؿ لمحصكؿ عمى المنتج المعمف عنو 10 29,41
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14,70 
 

05 
تحمؿ بعض االعالنات االلكتركنية عمى الفيسبكؾ معمكمات 

مضممة عف السمع 

17,64 06 
تكجد صفحات غير رسمية تركج لتجارة كمنتجات تيدد 

المكاطف الجزائرم 

3,03 01 
تتنافى السمع كالخدمات في االعالنات االلكتركنية مع عادات 

كقيـ المجتمع الجزائرم 

20,58 07 
تحمؿ بعض الرسائؿ االعالنية لمسمع كالخدمات فيركسات عند 

فتحيا 

 المجمكع 33 100

. عداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني إ مف  :المصدر
 

تعبر نتائج الجدكؿ المكضح أعبله عف أسباب عدـ تفضيؿ المبحكثيف لمتعامبلت االلكتركنية عبر      
 يرجعكف ذلؾ بسبب كجكد عراقيؿ لمحصكؿ عمى المنتج المعمف عنو،ثـ % 29,41ذ نجد إالفيسبكؾ 

 مف أفراد العينة ال يفضمكف التعامؿ االلكتركني لمسمع ألف بعض الرسائؿ االعبلنية تحمؿ 20,58%
فيركسات عند فتحيا،في حيف يعبر البعض اآلخر عدـ تفضيميـ الى كجكد صفحات غير رسمية تركج 

 مف المبحكثيف ترفض التعامؿ االلكتركني %14,70لتجارة منتجات تيدد المكاطف الجزائرم أما نسبة 
 .باعتبار أف بعض اإلعبلنات االلكتركنية عبر الفيسبكؾ تحمؿ معمكمات مضممة عف السمع 

، لتبقى %11,76ِلَيمييا سبب آخر كىك أف المنتجات المعمف عنيا في الفيسبكؾ أسعارىا باىظة بنسبة 
 ترجع سبب عدـ تفضيميا لمتعامبلت اإللكتركنية الى ككف السمع كالخدمات %3,03نسبة قميمة مقدرة بػ 

. المعركضة في االعبلنات االلكتركنية تتنافى مع عادات كقيـ المجتمع الجزائرم 
كما نستنتجو مف ىذه المبلحظات أف سبب عدـ تفضيؿ بعض أفراد العينة لمتعامبلت التقميدية مرده      

أف معظـ السمع المعركضة ىي أجنبية كبالتالي فإف التعامبلت االلكتركنية الناتجة ستمقى جممة مف 
الصعكبات كالدفع كالتكصيؿ كضماف الجكدة كما أف المنتجات الجزائرية المعمف عنيا تعاني صعكبات في 

التكصيؿ الى البيكت كالتي عادة ما تككف عف طريؽ البريد العادم في شكؿ طركد بريدية،مما قد يأخذ 
. كقتا كبيرا ألجؿ كصكليا الى المستيمؾ النيائي 

 أف بعض اعتقادىـ  ذلؾ الى كيفسر االتجاه الذم ال يفضؿ التعامبلت االلكتركنية عبر الفيسبكؾ   
الرسائؿ اإلعبلنية لمسمع كالخدمات تحمؿ فيركسات عند فتحيا باعتبار أف معظـ الرسائؿ االعبلنية في 
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المتاجر االلكتركنية عبر الفيسبكؾ يصعب صيانتيا بالشكؿ المطمكب كبفترات منتظمة مما يعيؽ عممية 
محاربة الفيركسات التي يمكف اف تخترقيا بسبب كثرة الزكار عمييا كىذا ما قد ينجـ عنو تناقؿ لمفيركسات 
صابة حكاسيب المستخدميف بمجرد النقر عمييا مما يجعؿ أفراد العينة يتجنبكف التعامؿ مع ىذه السمع  كا 

. كالخدمات كيرفضكف التعامبلت االلكتركنية 
أما تعميقنا عف االجابة المتمثمة بعدـ التفضيؿ بسبب كجكد صفحات غير رسمية تركج لتجارة كمنتجات    

تيدد المكاطف الجزائرم كاف العتقادنا بأف الكثير مف السمع كالمنتجات ال تخضع لمضبط كالرقابة كذلؾ 
لصعكبة التحكـ في العالـ االفتراضي كىك ما يفتح المجاؿ يكما بعد يـك لتككيف شبكات غير رسمية تركج 
لمنتجات تيدد المكاطف الجزائرم كخاصة أف المتاجر عبر الفيسبكؾ اصبحت تعمف عف منتجات مجيكلة 

 .المككنات كباألخص تؾ التي تتعمؽ بمساحيؽ التجميؿ كاألدكية 
 

 " تكب شكب لمتسكؽ"يكضح كيفية تعرؼ عينة الدراسة عمى متجر  :(05)الجدكؿ رقـ 
 . اإللكتركني

 %النسبػة
 

 الػتكرار
 

 العينة
 اإلجابة

قمت بإجراء البحث عنو في المكقع  19 18,62
ظير لؾ عمى الشريط الجانبي  23 22,54

 لصفحتؾ
تمت دعكتؾ مف طرؼ اصدقائؾ أك  47 46,07

 أصدقاء أصدقائؾ
ىك عبارة عف إحدل التطبيقات  07 6,86

العشكائية 
غير ذلؾ  06 5,88
 المجمكع 102 100

لكتركني إلعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف اإمف : المصدر

 تمثؿ نسبة أفراد العينة الذيف تعرفكا عمى متجر تكب شكب %46,07يكضح الجدكؿ المبيف أعبله أف     
ظير  مف المبحكثيف %22,54لمتسكؽ عبر الفيسبكؾ عف طريؽ دعكة أصدقائيـ كىي أعمى نسبة،أما 
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في  قامكا بإجراء البحث عنو في المكقع %18,62ليـ عمى الشريط الجانبي لصفحاتيـ الشخصية،لتمييا 
 تعرفكا عميو مف %5,88 ظير في شكؿ تطبيقات عشكائية،كألنو عمى المتجر %6,86حيف تعرؼ 

 .مصادر أخرل 

األعضاء المنتميف اليو ىي ساعدت كبعد فحص الجدكؿ كقراءتو يمكف القكؿ أف خصكصية المتجر    
مف دعكة أصدقائيـ كمشاركتيـ في اتخاذ القرارات الشرائية كاف سببا في تعرؼ أغمب المستخدميف عميو 

في حيف نجد أف البعض اآلخر تعرؼ عمى المتجر ككنو كاف منظما إليو في منتديات الجمفة مكقع 
. المتجر سابقا

 

يكضح مدة استخداـ عينة الدراسة لمتجر تكب شكب لمتسكؽ عبر  :(06)الجدكؿ رقـ 
 .الفيسبكؾ 

 %النسبػة
 

 الػتكرار
 

 العينة
 اإلجابة

منذ سنة  73 71,56

منذ سنتيف  19 18,62
 

ثالث سنكات  10 9,80

 المجمكع 102 100

مف اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني : المصدر 

يبيف الجدكؿ المكضح أعبله مدة استخداـ أفراد العينة لمتجر تكب شكب لمتسكؽ عبر الفيسبكؾ كالتي    
 %71,56كذلؾ بنسبة  (سنة)تشير نتائجو إلى أف أكثر مف نصؼ العينة بدؤكا يستخدمكف المتجر منذ 

 منذ أكثر مف ثبلث سنكات،كيمكف %9,80 يستخدمكنو منذ سنتيف في حيف يستخدمو % 18,62يمييـ 
 إلى األسباب "تكب شكب لمتسكؽ"إرجاع سبب تأخر العديد مف الجزائرييف في تسجيؿ الدخكؿ في متجر 

: التالية 
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 إال أف استخدامو كاف 2011 عمى الفيسبكؾ في سنة " تكب شكب"عمى الرغـ مف انشاء صفحة متجر- 
 أف جؿ الزبائف كانكا يستخدمكنو عف طريؽ منتديات الجمفة كمنذ سنة تقريبا زادت أدكار باعتبارمحدكدا 

المتجر عبر مكقع الفيسبكؾ كتطكرت خدماتو مف خبلؿ تحكيؿ صاحب المتجر لكؿ نشاطاتو التسكيقية 
الى ىذا المكقع بدؿ مف منتديات الجمفة كتكسيع نطاؽ العمؿ عف طريؽ انشاء متاجر تتميز بالسرية 

 العديد مف يجذبكالتخصص مما سيؿ طريقة التعامؿ االلكتركني لمسمع في فترات زمنية قصيرة ك جعمو 
. المستخدميف نحكه كىك ما تبينو نتائج الجدكؿ المبيف أعبله 

 

 

 يكضح عدد الساعات التي تقضييا عينة الدراسة في تصفح :(07)الجدكؿ رقـ  -
 . متجر تكب لمتسكؽ عبر الفيسبكؾ

 %النسبػة
 

 الػتكرار
 

 العينة
 اإلجابة

ساعة  61 59,80

 ساعتاف 20 19,60
 ساعات 3 21 20,58
 المجمكع 102 100

 مف اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني :المصدر

يبيف الجدكؿ أعبله عدد ساعات تصفح متجر تكب شكب لمتسكؽ عبر الفيسبكؾ بشكؿ يكمي مف قبؿ     
أفراد العينة،اذ تكضح المعطيات الجدكلية أف أغمبيـ يقضكف في تصفح المتجر ساعة تقريبا كذلؾ بنسبة 

 %19,60 منيـ ثبلث ساعات فأكثر في استخداـ المتجر كيمييـ % 20,58 في حيف يقضي % 59,80
 .مف إجمالي افراد العينة يتصفحكنو لمدة ساعتاف 

 الذم يقضكف ساعة مف الكقت في " تكب شكب"كيمكف تفسير ذلؾ بأف أغمبية مستخدمي متجر    
تصفح جداريات المتجر يشعركف بالمتعة أكثر كالراحة عند تصفحيـ لممتجر إذ يركف أف ىذه الفترة 

القصيرة تكفييـ لتصفح جداريات المتجر كالتجكؿ في أقسامو كمشاركة اصدقائيـ لممضاميف المنشكرة ككف 
 عممية التصفح ال تحتاج الى كقت كبير إذ غالبا ما تمتاز المكاضيع كاإلعبلنات المعركضة في أف
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المتجر باالختصار كسيكلة االستخداـ كالسرعة نتيجة تكنكلكجيا الحديثة في مكقع الفيسبكؾ كاألنشطة 
. االتصالية التفاعمية التي يتيحيا المكقع بصفة عامة كالمتجر بصفة خاصة ال تحتاج كقتا كبيرا النجازىا 

 ساعتيف يكميا في تصفح متجر  مف المستخدميف يفضمكف قضاء%19,60في حيف نجد أف ما نسبتو     
 باعتبار أف قضاء كقت كبير في تصفح المتجر يشعرىـ بالتعب فطكؿ مدة الجمسة قد يسبب "تكب شكب"

ليـ مشاكؿ صحية كأخرل نفسية كالممؿ ك االنطكائية كالتي تجعؿ مف المستخدـ يستمر في الجمكس أماـ 
الحاسكب دكف أف يراعي الكقت المستغرؽ في ذلؾ كىذا ما يتسبب في إىماؿ الكثير مف الكاجبات 

 
 

تجر ـ فيي لممستخدميف الذيف يفضمكف قضاء أكثر مف في %20,58 أما ما نسبتو األخرلكاألعماؿ     
 أنيـ ال يستطيعكف قضاء كقت أقؿ مف ىذه المدة فيي ال تكفييـ لتصفح جداريات باعتبار "تكب شكب"

المتجر كالتدقيؽ في إعبلنات المنتجات كالسمع المعركضة كاتخاذ القرارات الشرائية البلزمة كاإلبحار في 
. نفس الكقت في عالـ االنترنت الذم كؿ مكقع فيو يجعؿ لدييـ فضكؿ الكتشافو 

  .يكضح معدؿ تصفح عينة الدراسة لمتجر تكب عبر الفيسبكؾ :(08)الجدكؿ رقـ 

 %النسبػة
 

 الػتكرار
 

 العينة
 اإلجابة

 
 بانتظاـ يكميا 31 30,39

 نياية األسبكع فقط 13 12,74
 حسب الكقت المتاح 58 56,86

 المجمكع 102 100

 مف إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني : المصدر
 عبر الفيسبكؾ، حيث تعطي "تكب شكب لمتسكؽ"يكضح الجدكؿ معدؿ تصفح المبحكثيف لمتجر        

مف المبحكثيف يتصفحكف ىذا المتجر حسب الكقت المتاح ليـ لتمييا  %56,86القراءة األكلية لمجدكؿ أف 
 يتصفحكنو في نياية األسبكع % 12,74يتصفحكف المتجر يكميا بشكؿ منتظـ،في حيف  %30,39نسبة 
 .فقط 
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كتأتي ىذه النتائج لتبيف أف أكبر نسبة مف المستخدميف يتصفحكف المتجر حسب الظركؼ كالكقت    
المتاح ليـ ككف أف ىذه العممية ال تتطمب كقتا معينا كمحددا بؿ تأتي نتيجة لحاجت كرغبة المستخدـ في 

  في حيف نجد أف الذيف يتصفحكف ،التسكؽ الذم يراعي فيو المكاف كالكقت المتاح لذلؾ كالحالة النفسية 
المتجر بانتظاـ يكميا يشعركف أنيـ كمما تصفحكا المتجر بشكؿ منتظـ كمما أحسكا بالرضا كتعرفكا اكثر 

عمى السمع المعركضة في االعبلنات لتعكس ىذه النسبة أف ىناؾ مف المبحكثيف مف ىك ميكس بقراءة ما 
يكتب عمى الجدار كالتعميقات كمتابعتيا كمشاركتيا مع أصدقائيـ كالتكاصؿ مع صاحب المتجر،أما 

بالنسبة لممستخدميف الذيف يفضمكف زيارة المتجر في نياية األسبكع فيذا يرجع لظركؼ متعمقة 
 .بالمستخدميف

 . يبيف الفترات المفضمة لدل المستخدميف لتصفح المتجر: (09)رقـ الجدكؿ 

 مف اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني : المصدر
 
 "تكب شكب" بعد فحص نتائج الجدكؿ كقراءة معطياتو تبيف لنا أف المبحكثيف يفضمكف تصفح متجر      
منيـ % 7,84 مساءا في حيف يفضؿ 40,19% مقابؿ %48,03عبر الفيسبكؾ ليبل كذلؾ بنسبة لمتسكؽ

تصفحو صباحا كتجدر االشارة أف أفراد العينة ال يميمكف الى استخداـ المتجر خبلؿ فترة بعد منتصؼ 
 . %3,92تكضحو النسبة الضعيفة ك المقدرة بػ  الميؿ كىك ما

كيبدك ىذا الترتيب منطقيا حيث أف الفترة المسائية كالميمية ىي األكقات التي تتميز باليدكء كبكجكد      
ذ يتفرغ فييا أغمبيتيـ لمتابعة العركض االعبلنية المقدمة عف السمع كتصفح إالمستخدميف في منازليـ 

 %النسبػة
 

 الػتكرار
 

 العينة
  اإلجابة

 صباحا 08 7,84

 مساءا 41 40,19
 ليػػػػػػػال 49 48,03
 بعد منتصؼ الميؿ  04 3,92

 المجمكع 102 100
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 اإللكتركني بعد انشغاليـ طيمة الصباح بانجاز اعماليـ المختمفة ككنو يتيح خدماتو في "تكب شكب"متجر 
  .كؿ االكقات عكس المتاجر التقميدية التي ليا اكقات محددة لمتعامؿ معيا

 الفترة الصباحية أف باعتباركما نجد بأف عدد قميبل مف المستخدميف يفضمكف التسكؽ في المتجر صباحا 
ك لمدراسة بالنسبة لمطمبة كما ىي فترة القياـ باألعماؿ أيتييأ فييا أفراد العينة الى الخركج الى العمؿ 
 يككف تصفح المتجر في الفترة الصباحية مناسب في بينماالمنزلية بالنسبة لمماكثات بالبيكت في البيت،

حاالت معينة كالذيف يستخدمكف المتجر مف أماكف العمؿ مثبل أك مف لدييـ فراغ،في حيف يمكننا تبرير 
 بعد منتصؼ الميؿ الى ككف الكقت متأخر "تكب شكب"ضعؼ نسبة المستخدميف الذيف يتصفحكف متجر 

مكانية االتصاؿ بصاحب المتجر لبلستعبلـ إ أفبالنسبة ألغمب أفراد العينة الذيف يخمدكف الى النـك كما 
 .سعار السمع كالتأكد منيا تككف قميمة مقارنة بالفترات السابقة األكثر استقطابا لممستخدميفأعف 

  أماكف استخداـ افراد العينة لمتجر تكب شكب عبر الفيسبكؾ يبيف : (10)الجدكؿ رقـ 

 %النسبػة
 

 الػتكرار
 

 العينة
  اإلجابة

مف البيت  72 70,58

 مف مقاىي االنترنت 05 4,90
مف الياتؼ المحمكؿ  25 24,50
 المجمكع 102 100

مف اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف اإللكتركني  : المصدر  
 

 عبر الفيسبكؾ "تكب شكب لمتسكؽ"يمثؿ الجدكؿ األماكف التي يفضميا المبحكثيف الستخداـ متجر       
حيث تبيف النتائج المكضحة أعبله أف أكثر مف نصؼ أفراد العينة يدخمكف لمتجر تكب شكب مف المنزؿ 

 مف مقاىي %4,90 يستخدمكف المتجر مف الياتؼ المحمكؿ ثـ % 24,50تمييا  %70,58بنسبة 
. االنترنت 

كيمكف تفسير النسبة المرتفعة لبلتصاؿ بالمتجر عف طريؽ المنزؿ الى التطكر الكبير الذم عرفتو      
الجزائر في مجاؿ االنترنت في السنكات األخيرة كالذم ساعد بدكره عمى ارتفاع اشتراكات االنترنت في 
المنازؿ كمع اتاحة خدمة لكؿ منزؿ حاسكب بمبالغ معقكلة اعطى الجميع الفرصة لبلشتراؾ كتكصيؿ 
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خطكط الياتؼ بيذه الخدمة الفكرية كبأسعار مناسبة لمجميع كؿ ىذه العكامؿ زادت مف تأكيد النسبة 
 .العالية المتحصؿ عمييا في ىذا الجدكؿ كالتي تبيف قكة االستخداـ مف المنزؿ 

كضح ميكؿ المستخدميف الستخداـ االنترنت ليبل كعميو يمكننا استنتاج تم ت اؿة السابؽالنتائجكدعمت      
. العبلقة القائمة بيف استخداـ االنترنت مف المنزؿ كبيف ميكؿ المستخدميف الى االتصاؿ بالمتجر ليؿ 

 مف الياتؼ المحمكؿ الى انتشار "تكب شكب"في حيف يمكننا ارجاع النسبة المعتبرة الستخداـ متجر      
اليكاتؼ الذكية كالكسائط المتعددة في الجزائر في السنكات االخيرة كبركز خدمات الجيؿ الثالث كالجيؿ 

 كؿ ىذه الخدمات مكنت المستخدميف الجزائرييف مف تفعيؿ حساباتيـ في الفيسبكؾ (Wifi)الرابع كخدمة 
في كؿ كقت كاالتصاؿ بمتجر تكب شكب مف أم مكاف كمع كؿ ىذه كبالرغـ مف العكامؿ المساعدة عمى 

ال أف أفراد العينة يفضمكف االتصاؿ مف المنزؿ كىذا ما تعكسو النتائج ككف إاالتصاؿ بالياتؼ المحمكؿ 
         أف أسعار اليكاتؼ المحمكلة باىظة كمكمفة مقارنة بالحكاسيب الثابتة مما جعؿ اغمبية المستخدميف ال 
يمتمككنيا كحتى كاف امتمككىا يفضمكف التعامؿ مع الحكاسيب ألف خدمات الجيؿ الثالث لبلنترنت في 
الجزائر تعرؼ ضعؼ في التدفؽ كال تتكفر في بعض المناطؽ كال في اماكف العمؿ كما أف أسعار 

.  االشتراؾ بيا مكمفة مقارنة باالتصاؿ مف المنزؿ 
أما ما يمكننا قكلو عف االتصاؿ مف خبلؿ مقاىي االنترنت فتتسـ نسبتو بالضعؼ نتيجة لعدـ مبلئمة     

جك المقيى لظركؼ كخصكصيات افراد العينة ألنو يتميز باالكتظاظ كبعدـ تكفر عكامؿ الراحة التي 
تساعد عمى التسكؽ بكؿ سيكلة كما أف االتصاؿ مف مقاىي االنترنت مرتبط بالجانب المكاني كالزماني 
كظركؼ المستخدـ كخصكصياتو فاإلناث ال يمكنيـ االتصاؿ كالتسكؽ في المتجر مف مقاىي االنترنت 
في كؿ االكقات مقارنة بالذككر،عكس االتصاؿ مف البيت الذم يكفر امكانية اختيار الكقت المناسب 

 كما أف االنتشار الكاسع لخدمات االنترنت " تكب شكب"كالظركؼ المبلئمة لمتسكؽ االلكتركني في متجر
. مف المنازؿ كمف اليكاتؼ المحمكلة أضعؼ مف امكانية االتصاؿ مف مقاىي االنترنت 

يبيف مع مف يفضؿ أفراد العينة استخداـ متجر تكب شكب  : (11)الجدكؿ رقـ 

 %النسبػة
 

 الػتكرار
 

 العينة
  اإلجابة

دؾ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلكح 55 53,92

 ؾػػػػػػػػئامع أصدؽ 15 14,70

مع أحد أفراد عائمتؾ  28 27,45
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مع أشخاص آخريف  04 3,92

 كعػػػػػػػػػػػػػػػالمجـ 102 100

مف اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائح االستبياف االلكتركني  : المصدر
 

 عبر الفيسبكؾ " تكب شكب لمتسكؽ"يبدك مف خبلؿ الجدكؿ أف أغمبية أفراد العينة يستخدمكف متجر      
 مع األصدقاء أما %14,70 مع أحد أفراد العائمة ك%27,45 لتمييا نسبة %53,92لكحدىـ كذلؾ بنسبة 

.  فكاف لبلستخداـ مع أشخاص آخريف %3,92ما نسبتو 
 
 

كيمكف تفسير ذلؾ إلى طبيعة االستخداـ الفردم لجياز الكمبيكتر الذم يتطمب مستخدما كاحدا كالى      
خصكصية االتصاؿ بالمتجر التي تعتبر نشاط فردم ككف لكؿ مستخدـ حساب خاص بو ال يمكف لغيره 

مشاركتو في االتصاؿ،كما أف اغمب المستخدميف يحبكف التفاعؿ كالتكاصؿ مع المضاميف االعبلنية 
المقدمة بالمتجر بكؿ خصكصية دكف مشاركة غيرىـ بأفكارىـ كال سماح ليـ بمساعدتيـ في اتخاذ مختمؼ 

. القرارات الشرائية 
 أما فيما يتعمؽ بتفضيؿ المبحكثيف الستخداـ المتجر مع أحد أفراد العائمة يرجع الستشارتيـ ألىميـ     

قبؿ اقتناء كاتخاذ القرارات الشرائية لمختمؼ السمع المعركضة في االعبلنات االلكتركنية في المتجر كىذا 
ما يعكس نتيجة الجدكؿ السابؽ المبينة لمنسبة العالية لبلستخداـ مف المنزؿ اذ تصفح المبحكثيف لممتجر 

مف المنزؿ يجعميـ يتشارككف أفراد عائمتيـ مختمؼ المكاضيع المطركحة كيحاكلكف مناقشتيا كالخركج 
بحمكؿ تفيد المستخدـ كالعائمة ألف ىناؾ مف المستخدميف مف ال يستطيع دفع مستحقات السمع إال بالرجكع 

. الى األب أك الزكج أك األـ لذا البد مف المجكء الييـ لتسييؿ اتخاذ قرار الشراء بالقبكؿ أك الرفض 
 لمستخدميو خاصية التفاعؿ مع االعبلنات كمشاركتيا مع "تكب شكب"تاحة متجر إبالرغـ مف     

اصدقائيـ في المكقع لمساعدتيـ في اتخاذ مختمؼ القرارات الشرائية إال أف نتائج الجدكؿ تبيف نسبة 
استخداـ المتجر مع األصدقاء قميمة مقارنة مع االستخداـ الفردم أك مع أحد أفراد العائمة ككف عدـ تكاجد 
االصدقاء الفعمي مع المبحكثيف في كؿ األكقات اضافة الى عدـ امتبلؾ اصدقاء بعض المبحكثيف لشبكة 
االنترنت المنزؿ أك حتى كمبيكتر لبلتصاؿ أك عدـ انضماميـ الى المتجر خاصة المجمكعات المغمقة 
كالسرية التي تستمـز لمتفاعؿ مع مضامينيا التسجيؿ فييا فخصكصيتيا ال تسمح لغير المشتركيف فييا 
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بالتفاعؿ مع مختمؼ المضاميف كؿ ىذه العكامؿ تقؼ كعائؽ أماـ االحتكاؾ بالمتجر كالتفاعؿ مع 
مضامينو االعبلنية كمشاركة أصدقائيـ ليا،أما فيما يخص مشاركة االخريف في استخداـ المتجر كاف 
 بنسبة جد ضعيفة كىذا يعكد الى عدـ قدرة المبحكثيف عمى تصفح المتجر مع أشخاص غير أىميـ 

. كأصدقائيـ 
 
 
 
 

 
 

 .يبيف تفضيالت المستخدميف لخصكصية متجر تكب شكب :(12)الجدكؿ رقـ 

 %النسبػة
 

 الػتكرار
 

 العينة
  اإلجابة

الصفحات المفتكحة  46 45,09

 المجمكعات المغمقة كالسرية 56 54,90
 المجمكع 102 100

مف اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني : المصدر 
 
 مف "متجر تكب شكب"يبدك مف خبلؿ الجدكؿ أف أكثر مف نصؼ المبحكثيف يفضمكف استخداـ       

 لمخصكصية %45,09 لتمييا نسبة %54,90خبلؿ خصكصية المجمكعات المغمقة كالسرية كذلؾ بنسبة 
. المتجر عف طريؽ المجمكعات المفتكحة 

كيمكف تكضيح تفضيؿ المستخدميف لممجمكعات المغمقة كالسرية بنسبة عالية تفكؽ النصؼ الى ككف      
المبحكثيف يرغبكف اف تككف تعامبلتيـ التجارية االلكتركنية عبر المتجر ذات خصكصية دكف الكشؼ 

عنيا لمغير لتجنب المضايقات كمشاكؿ االحتياؿ االلكتركني اضافة الى اعتقادىـ بأنو كمما كاف المتجر 
مغمؽ ك متخصص في منتجات معينة كمما كانت السمع أكثر حصرية كتخصص ،لذا نجد أف المجمكعات 
التي استحدثيا صاحب المتجر كانت بطمب مف المستخدميف الذيف يرغبكف في التعامؿ بخصكصية أكثر 
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أثناء عممية البحث كالتصفح داخؿ جداريات المتجر،كما أف ىذه المجمكعات المغمقة تفرض عمى 
المستخدـ التسجيؿ كينتظر رد القبكؿ مف قبؿ ادارة المتجر بالرفض اك االنضماـ الييا ليخضع لقكانينيا 

. كشركطيا
في حيف نجد أف لممستخدميف الذيف يفضمكف الصفحات المفتكحة فيـ يجدكف فييا راحة أكثر اذ      

تجنبيـ عناء عممية التسجيؿ كانتظار قبكؿ االدارة لطمب االنضماـ لذا فيـ يفضمكف ىذا النكع مف 
الصفحات الذم يمكنيـ مف متابعة مختمؼ المنتجات كاإلعبلنات دكف أم صعكبة فيي صفحات مكشكفة 

لمعامة تمكف مستخدمييا مف دعكة أصدقائيـ كمشاركتيـ لمختمؼ اعبلنات السمع كالتفاعؿ معيا بحرية 
. أكبر عكس النكع األكؿ 

 

 بالذات عف باقي "تكب شكب"يبيف أسباب تفضيؿ المبحكثيف لمتجر  :(13)الجدكؿ رقـ 
. المتاجر اآلخرل

 %النسبػة
 

 الػتكرار
 

 العينة
  اإلجابة

يعرض منتجات متنكعة  21 20,58

ألف صاحب المتجر ذك خبرة احترافية في مجاؿ التسكؽ  26 25,49
 االلكتركني

يتيح لؾ المتجر خدمة التفاعؿ مع المضاميف  03 2,94
المعركضة 

يقدـ منتجات ذات جكدة  05 4,90
يطرح مضاميف تيمؾ  04 3,92
تثؽ في القائميف عمى المتجر  16 15,68
يتيح لؾ فرصة لمتسكؽ في كؿ األكقات  05 4,90
ألف متجر تكب شكب مشيكر  06 5,88

امكانية الشراء مف المتجر بسيكلة  13 12,74
" تقديـ محفزات" احتكاءه عمى العركض المجانية  03 2,94
 المجمكع 102 100

ستبياف اإللكتركني إلعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج اإمف : المصدر     
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 ''تكب شكب'' بعد فحص نتائج الجدكؿ كقراءة معطياتو تبيف لنا أف تفضيؿ المبحكثيف لزيارة متجر     

 % 25,49حيث نجد أكثر مف ربع أفراد عينة الدراسة كالمقدر بػ بالذات دكف غيره يرجع لعدة اسباب 
يزركف المتجر لككف صاحب المتجر ذك خبرة احترافية في مجاؿ التسكؽ االلكتركني لتمييا نسبة 

 يرجعيا افراد العينة لسبب ثقتيـ بالقائميف عمى %15,68 ألنو يعرض منتجات متنكعة أما 20,58%
 مف %5,88 نتيجة امكانية الشراء منو بسيكلة أما "تكب شكب" يفضمكف متجر %12,74المتجر،ك 

 " تكب شكب" لككنو مشيكر في حيف تتساكل نسب تفضيؿ متجر"تكب شكب"المبحكثيف يزكركف متجر 
يقدـ منتجات ذات جكدة ك يتيح ليـ  شممت كؿ مف األسباب التالية أف المتجر %4,90عف غيره لتقدر بػ 

يطرح  ألنو "تكب شكب" مف يحبكف زيارة متجر % 3,92فرصة لمتسكؽ في كؿ األكقات لتمييا نسبة 
 مف افراد العينة يرجعكف سبب تفضيميـ لتصفح المتجر إلى الخدمات التي %2,94مضاميف تيميـ ثـ 

لتفاعؿ مع المضاميف المعركضة اضافة الى احتكاءه عمى العركض المجانية كتقديمو ا امكانية يقدميا منيا
. لممحفزات 

كما يمكف تفسير النسبة العالية التي عبر عمييا الجدكؿ في ككف سبب تفضيميـ يعكد الى أف      
صاحب المتجر ذك احترافية في مجاؿ التسكيؽ االلكتركني،باعتبار أنو صاحب أكؿ متجر الكتركني 

كالذم ىك متكاجد في منتديات الجمفة فخبرتو كرصيده المعرفي اتجاه التعامبلت االلكتركنية التجارية في 
الجزائر ىك ما جعؿ أفراد العينة يفضمكف زيارة المتجر دكف غيره اكما اف عدـ اقتصار خدمات المتجر 
عمى سمع معينة كمنتجات محددة جعؿ منو يكتسب طابع التنكع في المنتجات اذ يفتح المجاؿ لمزبائف 

الختيار السمع كالمنتجات التي يرغبكف في تكاجدىا في المتجر بدؿ مف فرضو لمنتجات معينة قد ال تبلقي 
اعجابيـ في حيف يمكننا تبرير ثقة المبحكثيف في صاحب المتجر كىذا يرجع لتعامؿ العديد مف المبحريف 
الجزائرييف سكاء عف طريؽ منتديات الجمفة أك عف طريؽ الفيسبكؾ مع صاحب المتجر لمدة سنكات دكف 

 مشيكر بثقتو "تكب شكب" تعرضيـ لبلحتياؿ كالنصب كىذا ما يؤكد نسبة التي تعبر عف أف متجر 
كمصداقيتو لذا يفضمكف التعامؿ معو بالذات بدؿ التعامؿ مع المتاجر األخرل التي قد تككف كىمية 

كمركجة لمنتجات تيدد المكاطف كمضممة،اذ تعكس النسبة المعتبرة التي تفضؿ زيارة المتجر بسبب امكانية 
.  بالتعامبلت االلكتركنية لمسمع كالمنتجات" تكب شكب"الشراء بسيكلة عف درجة اىتماـ مستخدميف متجر
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عجابا مف قبؿ المستخدميف عبر متجر : المطمب الثانيالمطمب الثاني عجابا مف قبؿ المستخدميف عبر متجر : األشكاؿ االعالنية األكثر متابعة كا  األشكاؿ االعالنية األكثر متابعة كا 
  عبر الفيسبكؾ عبر الفيسبكؾااللكتركنيااللكتركني""تكب شكب لمتسكؽ تكب شكب لمتسكؽ " " 

" تكب شكب" يكضح مدل جذب العركض االعالنية المنشكرة في متجر:(14)جدكؿ رقـاؿ
 النتباه المبحكثيف

 %النسبػة
 

 الػتكرار
 

 العينة
  اإلجابة

نعـ  84 82,35

 ال 18 17,64
 المجمكع 102 100

مف اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني : المصدر  
 
 مبحكث تمفت 84 أم %82,35بعد فحص نتائج الجدكؿ يتبيف لنا أف أغمبية أفراد العينة كالمقدرة ب    

 % 17,64انتباىيـ العركض االعبلنية التي تنشر عمى مستكل تكب شكب أثناء تصفحو،في حيف نجد 
 . مف المبحكثيف ال تثير انتباىيـ العركض المعمف عنيا في المتجر

كنفسر ىذه النسبة العالية التي تعكس مدل جاذبية اعبلنات متجر تكب شكب مف حيث التصميـ    
الجذاب كاالستخداـ الجيد لؤللكاف الذم بدكره يمفت كيشد انتباه المستخدميف نحك العركض التجارية 
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لممنتجات المعمف عنيا خاصة التي لـ يستخدمكىا مف قبؿ اذ تدفعيـ الى البحث أكثر في محتكياتيا في 
. المكاقع التجارية التابعة ليا ليتضح التأثير االيجابي ليا 

 

 

 

 

 

 اإلعالنات كالعركض  عند االطالع عمى يبيف العناصر األكثر تحفيزا:(15)جدكؿ رقـ اؿ
 "تكب شكب" صفحات متجر فيالمقدمة 

 %النسبػػػػػػة
 

 الػتكػػػػػػرار
 

 العينػػػػػػػػػػػػػة
 اإلجابػػػػػػػػػػػػة

6,86 07 
 

   مكاقع اإلعالنات في الصفحة
 مساحة اإلعالف 05 4,90

األلكاف المستخدمة  04 3,92
المغة المستخدمة  03 2,94
الصكر الفكتكغرافية  20 19,60
كثرة تفاعؿ األعضاء مع اإلعالنات  21 20,58
عرض )الكممات المحفزة لمضغط عمى اإلعالف  13 12,74

 (خاص،تخفيضات
تصميميا الجيد  03 2,94
الشخصيات الممثمة في اإلعالف  04 3,92
مشاركة أصدقائؾ لإلعالف  09 8,82
العالمة التجارية المعمف عنيا  13 12,74
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 المجمػػػػػػػػػػػػكع 102 100

مف إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني : المصدر 

مف خبلؿ ىذا الجدكؿ فإف تقييـ كترتيب العناصر األكثر تحفيزا كتأثيرا عمى سمكؾ المستيمؾ كالتي       
 مف %19,60 ك%20,58قد تجذبو نحك الشراء كاف كاآلتي،كثرة تفاعؿ األعضاء مع اإلعبلنات بنسبة 

 يراىا 12,74أفراد العينة تحفزىـ الصكر الفكتكغرافية ثـ تمييا عناصر متساكية النسبة المئكية بتقدير 
عرض )الكممات المحفزة لمضغط عمى اإلعبلف المبحكثيف أنيا محفزة لمشراء،كتتمثؿ ىذه العناصر في 

 بالنسبة لعنصر مشاركة أصدقائؾ %8,82كالعبلمة التجارية المعمف عنيا إضافة  (خاص،تخفيضات
  ثـ %6,86لئلعبلف في حيف تتكزع بقية العناصر المحفزة عمى مكاقع اإلعبلنات في الصفحة بنسبة 

 أما نسبة قميمة مف المستخدميف %3,92األلكاف المستخدمة كالشخصيات الممثمة في اإلعبلف بنسبة 
.  غير محفز لمشراء " تكب شكب" ال يركف أف تصميـ إعبلنات متجر%2,94بتقدير 

كعميو يمكف القكؿ أف النسبة الكبيرة التي تعكسيا نتائج الجدكؿ يراىا المبحكثيف جد محفزة ليـ التخاذ  
قرار الشراء بعد رؤيتيـ لكثرة تفاعؿ المستخدميف مع اإلعبلنات التي تعرض منتجات كسمع متنكعة مما 

يزيدىـ ثقة أكثر نحك شراء ىذا المنتج فتعميقات بعض المشاركيف عف استخداميـ لممنتج خاصة إذا عبركا 
 .عف إعجابيـ بيا مما يزيد مف رغبة باقي األعضاء في تجربتيا كاقتنائيا دكف تردد 

ك األعضاء عف بعض أفي حيف نجد أف الصكر الفكتكغرافية التي يمتقطيا سكاء صاحب المتجر      
السمع التي كصمت ألصحابيا يساعد المستخدميف عمى التأكد مف نكعية السمع في شكميا المممكس 

كاالستفادة مف تجارب أصحابيا، كما أف عنصر الكممات المحفزة التي يستخدميا صاحب المتجر لئلثارة 
كجذب اىتماـ المستخدميف نحك المنتجات خاصة في فترات التخفيضات كالعركض المجانية يزيد مف إقباؿ 

 .المستخدميف عمى متابعة اإلعبلنات كعمى دعكة أصدقائيـ لمتابعتيا أيضا

تصميـ إعبلنات المتجر غير محفز بالنسبة لممستخدميف كىذا ما يمكننا تفسيره بككف     إال أننا نجد 
الفرد الجزائرم يركز عمى جماليات اإلعبلنات االلكتركنية كخاصة تصميميا الجيد الذم يبير المتصفح 
ليا فيي تأخذ طابعا جماليا خبلقا يزيد مف درجة التعرض ليا،فالتصميـ الجيد كالدقيؽ يكسب المتجر 

جاذبية كيزيد العركض اإلعبلنية إثارة مما قد يسبب في زيادة اىتماـ المستخدميف بالسمع المعركضة كخمؽ 
صكرة ذىنية ايجابية عف الجية المعمنة كمذلؾ العبلمة التجارية كىذا ما يراه أفراد العينة أنو غير متكاجد 

. في اعبلنات المتجر مما أضعؼ قد يضعؼ مف تأثير االعبلنات عمى قراراتيـ الشرائية 
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يبيف أسباب تفضيؿ أفراد العينة لإلعالنات المعركضة في متجر تكب  :(16)جدكؿ رقـ 
 .شكب بالذات دكف غيرىا 

 %النسبػة
 

 الػتكرار
 

 العينة
 اإلجابة

 سيكلة االستخداـ 22 21,56

 سرعة تحميؿ االعالنات 10 9,80
تحديث االعالف باستمرار  05 4,90
إتاحة امكانية الدردشة كمشاركة االعالنات  09 8,82

األسمكب المستخدـ في النصكص المرافقة لإلعالنات  09 8,82
مالئمة السمع المعركضة في االعالف الحتياجاتؾ كلذكقؾ  19 18,62
تعجبؾ نكعية االعالنات  15 14,70
التصميـ الجذاب لإلعالف  07 6,86
طريقة عرض اإلعالف  06 5,88
 المجمكع 102 100

مف اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني : المصدر 
 

 عف " تكب شكب"يبيف الجدكؿ أعبله أسباب تفضيؿ أفراد العينة لئلعبلنات المعركضة في متجر     
 مف المبحكثيف يرجعكف %21,56باقي االعبلنات المعركضة في المتاجر االخرل في الفيسبكؾ إذ نجد
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سبب تفضيميـ الى سيكلة استخداـ االعبلنات بالمتجر في حيف تأتي مبلئمة المنتجات المعركضة في 
اعبلنات المتجر الحتياجات كذكؽ المستخدميف كمدل اعجابيـ بنكعية ىذه االعبلنات كثاني األسباب 

 مف أفراد العينة %9,80عمى التكالي ،ثـ % 14,70 ك%18,62الكامنة كراء تفضيميـ كذلؾ بنسبة 
 مف اجابات المبحكثيف كانت متساكية %8,82يفضمكف سمة السرعة في تحميؿ االعبلنات،اذ نجد أف 

كمعبرة عف الخياريف األكؿ امكانية مستخدمي المتجر عمى التعميؽ كمشاركة االعبلنات فيما بينيـ كالثاني 
 عف سبب تفضيميـ إلعبلنات المتجر الى %6,86اعجابيـ ألسمكب عرض ىذه االعبلنات،لتعبر نسبة 

 إلعجابيـ لطريقة عرض االعبلف في حيف ترجع أصغر نسبة مف %5,88جاذبية تصميـ اعبلناتو،ك 
. %4,90المبحكثيف سبب تفضيميا الى خاصية تحديث االعبلنات باستمرار كذلؾ بتقدير 

 
ذ احتمت المكقع األكؿ في إيمكف أف نبلحظ أف سيكلة استخداـ االعبلف كانت مف أىـ الخصائص      

الترتيب،كىذا مبلئـ لطبيعة لمفرد الذم يفضؿ التعامؿ مع أسيؿ األشياء كليس أصعبيا أك المعقد 
منيا،باإلضافة الى أف المبحكثيف قد قامكا باستخداميا ألىداؼ محددة منيا إشباع حاجات معينة لدييـ 

ذا ما شعركا أف ىناؾ صعكبة أك تعقيد في التعامؿ مع اعبلنات المتجر فإنيـ يكقفكف التعامؿ معو ثانية  كا 
أك يبحثكف عف متاجر اخرل في مكقع الفيسبكؾ تكفر ليـ ما يحتاجكنو مف سرعة كسيكلة في استخداـ 
االعبلنات،فخصكصية المستخدـ االلكتركني التي تتميز بتفضيمو لمسرعة في مختمؼ التعامبلت خاصة 

حافزا نحك اقتناء بعض السمع المعمف " سيكلة استخداـ اإلعبلنات " التجارية منيا تجعؿ مف خاصية 
  .عنيا
 "تكب شكب "يبيف أىـ مزايا الخدمات اإلعالنية التي يقدميا متجر :(17)جدكؿ رقـ  -

 .لمتسكؽ عبر الفيسبكؾ بالنسبة ألفراد العينة

 %النسبػة
 

 الػتكرار
 

 العينة
 اإلجابة

كصكؿ المستيمؾ الى أدؽ التفاصيؿ المعركضة في  19 18,62
االعالف عف المنتج 

قياس درجة اقباؿ الجميكر عمى الخدمات التي  16 15,68
 يقدميا المعمف

المركنة في تعديؿ اك تغيير االعالف بسيكلة  12 11,76
 



123 
 

. مف اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني : المصدر
 
 
 

 مف عينة الدراسة يعتبركف أف أىـ مزايا الخدمات اإلعبلنية التي يقدميا %31,37يبيف الجدكؿ أف       
     تجد أف %18,62عبر الفيسبكؾ م إمكانية التعرض لئلعبلف في أم كقت ك''تكب شكب لمتسكؽ''متجر 

انو مف   يجدكف%15,68أىـ ميزة ىي كصكؿ المستيمؾ إلى أدؽ التفاصيؿ المعركضة في اإلعبلف أما 
أىـ مزايا الخدمات المقدمة في المتجر ىي امكانية قياس درجة اقباؿ الجميكر عمى الخدمات التي يقدميا 

 مف عينة الدراسة ثـ %12,74المعمف،في حيف تمثؿ خاصية السرعة في الكصكؿ الى المستخدميف نسبة 
 يركف أف المركنة في تعديؿ أك تغيير االعبلف بسيكلة تعتبر أىـ ميزة في الخدمات االعبلنية 11,76%

 .  تمثؿ االقمية مف المبحكثيف لـ تحدد مزايا كعبرت عنيا بأخرل%9,80التي يقدميا المتجر ،كنسبة 
كبعد قراءة نتائج الجدكؿ يمكننا تفسير أكبر نسبة يراىا المبحكثيف أنيا ميزة ميمة في خدمات المتجر     

االعبلنية أال كىي امكانية التعرض لئلعبلف في أم كقت إذ اف استخداـ المبحكثيف لممتجر حسب نتائج 
الجداكؿ السابقة كاف حسب الكقت المتاح ليـ كىذا ما يؤكد نتائج ىذا الجدكؿ فيذه الخاصية التي يتميز 
بيا المتجر االلكتركنية كىي التكاجد المستمر كالدائـ في الخدمة عكس المتاجر التقميدية انسب لو ىذه 

الميزة،أما فيما يخص امكانية المستيمؾ مف الكصكؿ الى ادؽ التفاصيؿ ىذا يعكد الى طبيعة االعبلنات 
كطبيعة المكاقع التي تعرضيا اذ تقدـ صكر كمعمكمات دقيقة لممنتجات كالسمع كما أف صاحب المتجر 
يساعد المستخدميف عمى التعرؼ عمى خصائص السمع المعمف عنيا باالستعانة بخبراتو الذاتية في ىذا 

. المجاؿ
 
 
 
 

امكانية التعرض لإلعالف في أم كقت يناسبؾ  32 31,37
السرعة في الكصكؿ الى المستخدميف  13 12,74
أخرل  10 9,80
 المجمكع 102 100
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أىـ جكانب القصكر في إعالنات متجر تكب شكب مف كجية نظر أفراد  :(18)جدكؿ رقـ اؿ

. العينة 

 %النسبػػػػػػة
 

 الػتكػػػػػرار
 

 العينػػػػػة
  اإلجابػػػػػػػة

    كمكضكعيتيا ضعؼ مصداقيتيا 07 6,86
 قمػػػػػػة جاذبيتيا   05 90,

كثػػػػػػرة االعالنات    45 44,11
عدـ استخداـ الكسائط المتعددة كالفيديك كالصكر المتحركة  11 10,78
إزعاجيػػػػػػػػا لممستخػػدميػػػػػف  12 11,76
عدـ تحديث المكارد االعالنية باستمرار  09 8,82
قمة ترتيب كتنسيؽ المكاد االعالنية  08 7,84
أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل  05 4,90
 المجمػػػػػػػػػػػكع 102 100

مف اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني   :المصدر 
 
 مف عينة الدراسة يعتقدكف بأف أبرز جكانب القصكر في اعبلنات %44,11يبيف الجدكؿ أف        
مف المبحكثيف يركف بأنيا مزعجة ك %11,76ىي كثرة االعبلنات ، مف كجية نظرىـ'' تكب شكب''متجر 
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كالفيديك  يعبركف عف جكانب القصكر في عدـ استخداـ الكسائط المتعددة% 10,78ك لممستخدميف
المكارد االعبلنية  القصكر في عدـ تحديث  مف أفراد العينة يجدكف% 8,82كالصكر المتحركة،لتمييا 

جكانب القصكر التي قد تكاجييـ عند رغبتيـ  برزأيجدكف أف  مف عينة الدراسة% 4,90أما "باستمرار 
 خرل لـ يقكمكا بتحديدىاأ ىي معكقات '' تكب شكب لمتسكؽ''مف االستفادة مف االعبلف المنشكر في متجر

كثرة  تكاجو المبحكثيف اثناء التسكؽ في المتجر ىي نستنتج أف ابرز جكانب القصكر التي كمما سبؽ
 .كىذا ما تفسره نتيجة ازدحاـ المنافسة االعبلنية بيف المتاجر كالشركات في الفيسبكؾ االعبلنات

اإللكتركنية في اإللكتركنية في   عالناتعالناتالسمع كالخدمات التي تيتـ بعرضيا اإلالسمع كالخدمات التي تيتـ بعرضيا اإل أنكاع  أنكاع :المطمب الثالث :المطمب الثالث 
 .  عبر الفيسبكؾ عبر الفيسبكؾ '' ''تكب شكب لمتسكؽتكب شكب لمتسكؽ'' '' متجر متجر 

يبيف مدل ثقة المبحكثيف في السمع كالخدمات التي تعرضيا  : (19)جدكؿ رقـ اؿ -
 .اعالنات متجر تكب شكب 

 ممف إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركف: المصدر     
  

يمثؿ الجدكؿ المكضح أعبله مدل ثقة المبحكثيف في السمع كالخدمات التي تعرضيا اعبلنات متجر      
فيما يعرض عمى  عبر الفيسبكؾ،حيث يظير أف نسبة كبيرة مف المبحكثيف يضعكف ثقتيـ"تكب شكب "

 مف % 36,27 في حيف أف ما نسبتو % 54,90المتجر بناء عمى طبيعة المحتكل كذلؾ بنسبة 
لمبحكثيف ال يثقكف أساسا في  كما أنو يكجد ابشكؿ تاـ كمطمؽ المبحكثيف يثقكف في ما يقدـ عبر المتجر

 مقارنة بالنسب % 8,82قدرت بػ كذلؾ بنسبة ضعيفة السمع كالخدمات المعركضة عبر متجر تكب شكب
. األخرل 

 %النسبػة
 

 الػتكرار
 

 العينة
  اإلجابة

نعـ بشكؿ تاـ  37 36,27

 ال حسب طبيعة المحتكل 56 54,90
ال أثؽ فيما يقدمو  09 8,82

 المجمكع 102 100
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كتعميقا عمى النتيجة الضعيفة التي يبينيا الجدكؿ كالمتمثمة في عدـ ثقة بعض المستخدميف بشكؿ تاـ      
الى عدـ ثقتيـ أساسا في التعامبلت "تكب شكب "فيما يقدـ مف سمع عبر االعبلنات االلكتركنية في متجر 

التجارية االلكتركنية،فترددىـ عمى التعامؿ مع مختمؼ العركض االعبلنية كالخدمات االلكتركنية يعكد الى 
 .كالى عدـ ركاجيا بشكؿ كبير لدل البعض ،عدـ انتشار ىذه الثقافة

 
 

خريف آكجكد مستخدميف  ىذا ما يجعميـ ال يثقكف فييا كيستبعدكف التعامؿ معيا،كلكف ىذا ال ينفي     
يعرض مف  يثقكف في السمع كالخدمات المقدمة،اذ أف نسبة ال بأس بيا مف المستخدميف يثقكف في ما

حد أمنتجات بشكؿ تاـ كىـ عمى استعداد دائـ لتقبؿ التعامبلت التجارية االلكتركنية في المتجر باعتبارىا 
في حيف نجد فئة أخرل تثؽ في ىذه السمع كلكف حسب طبيعة محتكياتيا فيناؾ فتختمؼ  أنكاع العصرنة،

درجات ثقتيـ مف منتج آلخر اذ أف ىناؾ بعض السمع ال تحظى بثقة المبحكثيف ألنو يصعب عميو تقدير 
. نكعيتيا كىذا ما يمثؿ طبيعة الفرد الجزائرم الذم يثؽ في كؿ ما ىك مممكس 

يبيف اعالنات السمع التي تحظى بثقة اكثر لدل المبحكثيف في متجر  : (20)الجدكؿ رقـ 
 ''تكب شكب''

مف إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني : المصدر       
 

مف أفراد العينة يثقكف في اعبلنات السمع التابعة %32,25أف  يتضح مف خبلؿ ىذا الجدكؿ         
.  يثقكف أكثر في االعبلنات التي تتضمف صكرا فكتكغرافية لمسمع%67,74لمكاقع تجارية في حيف

 كتحميبل لنتائج الجدكؿ نجد أف سبب ىذه النسبة الضعيفة يمكف ارجاعو الى خكؼ المستخدميف مف 
الكقكع في فخ التعامؿ مع مكاقع تجارية كىمية تعرض منتجات مضممة عف السمع،خاصة مع غياب قانكف 

 %النسبػػػػػػػػػػػػة
 

 الػتكػػػػػػرار
 

 العينػػػػػػػػػػػػػػػة
 اإلجابػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

اإلعالنات التي تتضمف صكر فكتكغرافية لمسمع  63 67,74

 اعالنات السمع التابعة لمكاقع تجارية 30 32,25

 المجمػػػػػػػكع 93 100
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يحمي المستيمؾ الجزائرم مف جرائـ االحتياؿ االلكتركني كما أف التطكر في مجاؿ التصميـ كالبرمجيات 
يمكف أم مبتدأ مف تصميـ مكقعا تجاريا خاص بو يربطو بحساب بنكي معيف يحتاؿ عف طريقو عمى عدد 

 .كبير مف المستخدميف
كما يمكف تقميد الكثير مف اعبلنات المنتجات التابعة لمكاقع كشركات رسمية،كىذا ال ينفي عدـ ثقة      

بشكؿ تاـ بؿ بشكؿ نسبي فقط كىذا يرجع ألنيا تتميز  المبحكثيف في االعبلنات التابعة لمكاقع تجارية
تصاميميا كذات صدل كاسع خاصة التابعة لمكاقع أجنبية التي تقكـ بعرض منتجات ذات  بجاذبية

ماركات عالمية كمتنكعة اضافة الى ذلؾ أنيا تكفر المعمكمات الكافية عف المنتج كتعرض جكانب عدة مف 
 .خصائصو

 أما فيما يتعمؽ بالمستخدميف الذيف يثقكف أكثر في ما يتـ عرضو مف سمع عبر االعبلنات التي     
تتضمف صكر فكتكغرافية يرجع لشعكرىـ باألماف أكثر عند التعامؿ مع مثؿ ىذه السمع خاصة اذا قاـ 
صاحب المتجر شخصيا بتصكيرىا مف متاجر تقميدية متكاجدة عمى أرض الكاقع ليقكـ بعرضيا عمى 

متجره االلكتركني فحسبيـ أف االعبلنات التابعة لمكاقع تجارية عادة ما تحمؿ افكار غربية دخيمة عمى 
كليس  بما فيو ظيكر المرأة بصكرة غير محتشمة كاإليحاءات التي تجسد الحياة الغربية المجتمع الجزائرم
. المتميز بعاداتو االصيمة  المجتمع الجزائرم
يبيف مكقؼ أفراد العينة اتجاه السمع كالخدمات بعد رؤية االعالف  : (21)الجػػػػػػدكؿ رقـ 

 .اإللكتركني 

مف إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني : المصدر 

 مف أفراد العينة أحيانا ما يغيركف مكقفيـ اتجاه %66,66 يبلحظ المتأمؿ لنتائج الجدكؿ أف ما ِنسبتو     
 مف المبحكثيف ال يغيركف مكقفيـ اطبلقا اتجاه أم % 19,60كاإلعبلف معينة بعد رؤية  سمعة اك خدمة

 %النسبػػػػة
 

 الػتكػػػػرار
 

 العينػػػػػػة
 اإلجابػػػػة

دائػػػما  14 13,72

 أحيػػػانا 68 66,66
أبػػػػػدا  20 19,60
 المػػػػػجمكع 102 100
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سمعة أك مكقؼ بعد رؤية اإلعبلف االلكتركني المعركض في المتجر،أما أقمية منيـ فيـ دائما ما يتأثركف 
. بعد رؤيتيـ لئلعبلنات االلكتركنية كالتي بدكرىا تغير مكاقفيـ اتجاه بعض السمع كالخدمات 

تبيف بأف " أحيانا"كما نبلحظ أف ىناؾ اختبلؼ كاضح في نسب النتائج اذ أف أعمى نسبة يعبر عنيا بػ   
إعبلنات المتجر تتميز بقدرتيا عمى اثارة انتباه المتعرض ليا مف خبلؿ خصائصيا التي تحكؿ مكاقؼ 

المستخدميف كتغيرىا اتجاه بعض السمع،أما النسبة التي ترفض فكرة أف االعبلف االلكتركني في المتجر قد 
يؤثر عمى رأييـ تجد أف السمع المعركضة في االعبلنات ال تتطابؽ في بعض األحياف مع شكميا الحقيقي 

. كىذا يعكد الستخداـ المعمنيف لممؤثرات كاأللكاف الجذابة كالدقة في تصميميا 

يبيف مدل مراعاة االعالنات المعركضة في متجر تكب شكب  : (22)جػػػػدكؿ رقـ اؿ
 .لمتسكؽ لحاجات المستخدميف كاىتماماتيـ

 %النسبػػػة
 

 الػتػػػكرار
 

 العيػػػػػػػنة
 اإلجػػػابة 

مػػػػكافؽ  52 50,98

 مػػحايد 41 40,19
مػػػػعارض  09 8,82

 المػػػجمكع 102 100

مف اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني : المصدر    
 

يبيف الجدكؿ أعبله مدل مراعاة االعبلنات االلكتركنية في متجر تكب شكب لحاجات المستخدميف      
مف المبحكثيف يكافقكف عمى أف االعبلنات بالمتجر تراعي حاجاتيـ،لتمييا %50,98كاىتماماتيـ إذ أف 

 يعارضكف عمى ىذا المكقؼ اذ %8,82مف المستخدميف يقفكف مكقؼ الحياد اتجاه ذلؾ،أما 40,19%
 .يركف أف االعبلنات االلكتركنية في المتجر ال تراعي حاجاتيـ كاىتماماتيـ 

 تكب '' كىذه النسبة العالية تؤكدىا االجابات السابقة لممبحكثيف عف سبب تفضيميـ إلعبلنات متجر   
 دكف غيرىا الى ككنيا تعرض مضاميف تمبي حاجاتيـ كتيميـ كما أف تنكع المنتجات ككثرة ''شكب

الخيارات المتاحة بالمتجر كما اف حرص صاحب المتجر عمى تحقيؽ رضى زبائنو بتكفير ما يمـز 
 ليصبح عبارة عف مجمكعات ،حاجاتيـ كيمبييا جعمو يكسع مف خدمات المتجر كيزيد مف فركعو
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نكع مف المنتجات كالسمع مراعيا خصكصية المستيمكيف فيناؾ متجر مخصص لمنساء  مخصصة لكؿ
كمنتجات الخاصة بيـ كمتجر خاصة بالرجاؿ كغيرىا مف الفركع في حيف تفسر النسبة الضعيفة التي 

تتبنى مكقؼ المعارضة كتعتبر اف االعبلنات المعركضة ال تراعي اىتماماتيـ ذلؾ لككنيـ يجدكف ضالتيـ 
 . مف السمع كالمنتجات في ىذا المتجر 

 
 
 

مدل تكافؽ المنتجات المشتراة مع االعالنات المعركضة مف حيث  :(23)الجػػػدكؿ رقػػـ 
 .الشكؿ 

مف إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني : المصدر    
 

يمثؿ الجدكؿ المبيف أعبله مدل تكافؽ المنتجات التي اشتركىا مع االعبلنات التي رأكىا مف حيث     
 مف أفراد العينة يجدكف أف المنتجات التي اشتركىا تتكافؽ مع % 79,41الشكؿ اذ تبيف أف نسبة 

مف المبحكثيف أف المنتجات التي اقتنكىا %20,58التي رأكىا مف حيث الشكؿ في حيف يجد  االعبلنات
 .مف المتجر ال تتكافؽ مع االعبلنات التي تعرضكا ليا في المتجر مف حيث الشكؿ 

يشبو االعبلف الذم رأكه  الذم اشتركه مف افراد العينة يكافقكف عمى أف المنتج مما يعني أف نسبة كبيرة    
فعبل بنفس الكظائؼ  اذ بعد استخداميـ لممنتج الذم اشتركه بناء عمى إعبلنات االنترنت كجدكا أنو يقكـ

في حيف النسبة الصغيرة ألفراد العينة الذيف يركف أف االعبلنات المعركضة ال تتكافؽ مع  المعمف عنيا
 بدافع مف اعبلنات االنترنت لـ يكف بنفس الجكدة  المنتج المشترل المنتجات المشتراة باعتبار أف جكدة

 .عمييا في المتجر التي أعمف

 %النسبػػػة
 

 الػتػػػكرار
 

 العينػػػة
 اإلجػػػابة 

تتكافػػؽ  81 79,41

 ال تتكافػػػؽ 21 20,58
 المجمػػػػػػػػػػكع 102 100
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في أذىانيـ عندما قبؿ قياميـ بالشراء كيمكف ارجاع ذلؾ   كأف المنتج لـ يحقؽ التكقعات التي كانت   
 لسببيف األكؿ أف االيحاء النفسي لئلعبلف كما يتضمنو مف مزايا قد يككف مبالغ فيو في كثير مف االحياف

المستيمؾ يكتشؼ أف ىذه  لمنتج الى افي شراء المنتج،كعندما يصؿ لدفع المستيمكيف كترغيبيـ كذلؾ
ليس  كبالتالي يعتقد المستيمؾ أف المنتج المكاصفات التي اعطيت لو مف خبلؿ االعبلف ليست حقيقية

بعض األعطاؿ أك اؿقد يككف المنتج تعرض أثناء الشحف  التي تـ االعبلف عنيا أما السبب الثاني بالجكدة
   .العطب الجزئي

 
يبيف مدل كجكد ايحاءات شكمية لممنتجات الظاىرة في اعالنات : (24)الجدكؿ رقـ 

 المتجر

مف إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني  : المصدر         

 يكافقكف عمى أف لممنتج الظاىر ف مف مستخدمي%62,74% بينت نتائج الجدكؿ المكضح أعبله أف   
 تمثؿ %29,41ايجابية،تمييا   لمتسكؽ ايحاءات شكمية'' تكب شكب''في االعبلف االلكتركني عبر متجر

تمثؿ نسبة المبحكثيف المعارضيف %7,84أما  ،أفراد العينة الذيف يقفكف مكقؼ الحياد مف ىذه العبارة نسبة
. لذلؾ

  تتميز"تكب شكب"كيمكف تفسير النسبة العالية لمجدكؿ كالمعبرة عمى اف االعبلنات الظاىرة بمتجر    
 الى مدل اىتماـ صاحب المتجر بجاذبية االعبلنات ك ألكانيا المثيرة كالنصكص المرافقة ،بإيحاءات شكمية

ليا في حيف نفسر نتائج المعارضيف عمى كجكد إيحاءات شكمية باإلعبلنات االلكتركنية الى ككف 
 تفتقر لمتفاعمية كال تعتمد عمى الكسائط المتعددة كالصكر '' تكب شكب''العركض االعبلنية بمتجر

 %النسبػة
 

 الػتكػػرار
 

 العينػػػة
 اإلجػػػابة 

مكافػػػػؽ  64 62,74

 محػػػايد 30 29,41
مػعػػػارض  08 7,84

 المجمػػػكع 102 100
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المتحركة فيي تتميز بالثبات كىك ما تؤكده النتائج السابقة المتعمقة بأىـ جكانب القصكر في اعبلنات 
. المتجر 

 

 

 

 

 يبيف تكفير االعالف االلكتركني عبر متجر تكب شكب لممعمكمات :(25)دكؿ رقػػػـ الجػػ -
 .الكافية عف المنتجات المعركضة 

 %النسبػػػػػة
 

 الػتكػػػػرار
 

 العينػػػػػػػػة
 اإلجابػػػػػػػػة

دائمػػا  36 35,29

 أحيانػػا 61 59,80
أبػػدا  05 4,90
 المجػػػمكع 102 100

مف إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني : المصدر 
 

''  تكب شكب'' تعكس نتائج الجدكؿ أراء المبحكثيف حكؿ مدل تكفير االعبلف االلكتركني عبر متجر     
 %59,80 ػفراد العينة كالمقدربأ عف المنتجات المعركضة اذ نجد أف أكثر مف نصؼ لممعمكمات الكافية

يجدكف أف أحيانا ما تكفر ليـ االعبلنات المعركضة بالمتجر معمكمات كافية عف المنتجات في حيف يرل 
مف المبحكثيف انو دائما ما تكفر ليـ اعبلنات المتجر المعمكمات الكافية عف المنتجات % 35,29

 .اذا كانت االعبلنات تكفر ذلؾ"  ينفكف % 4,90المعركضة أما نسبة صغيرة مف أفراد العينة كالمقدرة ب 
االعبلنات االلكتركنية عبر المتجر مف   اذ نفسر النسبة المعبرة ب دائما الى ككف ما تمتمكو    

 خصائص كميزات تساعد المستخدميف عمى المقارنة بيف الماركات المعمف عنيا دائما كتسيؿ عمييـ تقييـ
بشكؿ أدؽ التفاصيؿ باعتبار أف االعبلنات  المعمكمات كالبحث عف بدائؿ أخرل كمعرفة خصائصيا

االلكتركنية التابعة لمكاقع تجارية تعتبر كسيمة جيدة لمحصكؿ عمى المعمكمات الخاصة بالمنتجات كالتعرؼ 
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عف مختمؼ الماركات في حيف تفسر نتائج األفراد غير المكافقيف عمى أف اعبلنات المتجر تكفر ليـ 
معمكمات كافية عف المنتج يعكد الى ككنيا تعرض بمغات اجنبية كالمغة الصينية التي تعد غريبة عمى 

 .تأفراد العينة كتقؼ اماميـ كعائؽ لمحصكؿ عمى المعمكمات البلزمة عف المنتجا
 
 
 
 

 كما أف الطابع الشخصي لممستيمؾ الجزائرم خاصة االلكتركني الذم يسعى دائما الى الحصكؿ      
ك أألنو ال يستطيع لمسيا  أدؽ تفاصيميا عمى المعمكمات التفصيمية المتعمقة بالمنتجات كالكصكؿ الى

 اضافة الى طابع اإلعبلنات االلكتركنية بالمتجر الذم يقتصر في ،رؤيتيا بشكؿ مباشر لكي يحدد جكدتيا
 اذ بمجرد النقر عمييا يكجو ،اغمب األحياف عمى عرض خصائص المعمكمات بشكؿ غير مباشر

المستخدـ مباشرة الى مكقع الشركة المنتجة لمسمعة كالتي تحتكم عمى كؿ التفاصيؿ المتعمقة بالمنتج 
المعمف عنو كىذا ما يراه المستخدـ مشكؿ ييدد اماف كخصكصية حسابو باعتبار أف بعض المكاقع تحمؿ 

 فتاكة قد تدمر شاشات المستخدميف،إال أف ىذا ال ينفي عدـ حصكؿ المستخدـ عمى المعمكمات  فيركسات
الى انيـ احيانا ما يحصمكف عمى معمكمات كىذا يككف بفضؿ صاحب المتجر  اذ اف نسبة مرتفعة تشير

الذم يقـك بترجمة خصائص المنتجات كتكضيح اسعارىا كيضيؼ بيانات مكممة يحتاجيا المستخدميف 
. لمتعرؼ اكثر عف المنتجات المعركضة 

عمى ''تكب شكب ''مدل تأثير اإلعالف االلكتركني في متجر  : (26)الجػػػػػػدكؿ رقػػػػـ 
 .السمكؾ الشرائي لممستخدـ 

 مف إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني: المصدر 

 %النسبػػػػة
 

 الػتكػػػػػرار
 

 العينة
 اإلجابة

دائمػػػػا  19 18,62

 أحيانػػػا 77 75,49
أبػػػدا  06 5,88

 المجمػػػػكع 102 100
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 أحيانا ما تدفعيـ رؤية -كىي أكبر نسبة - أفراد العينة مف% 75,49يبلحظ المتأمؿ لنتائج الجدكؿ اف 

 % 18,62لتمييا  المنتجات المعركضة  الى شراء''تكب شكب لمتسكؽ'' في متجر ة االلكتركنياتاالعبلف
في حيف نسبة قميمة منيـ  مف المستخدميف دائما ما تدفعيا االعبلنات الى شراء المنتجات المعركضة

.  لشراء المنتجات المعركضة ''تكب شكب''ال تدفعيـ االعبلنات االلكتركنية في متجر % 5,88 ػقدرت ب
 

أفراد العينة تدفعيـ أحيانا رؤية االعبلف االلكتركني الى شراء  بداية يمكف تفسير أف اكثر مف نصؼ    
كتفاعؿ المستخدميف معيا كما يدفعيـ  المنتجات المعمف عنيا نتيجة لخصائصيا الشكمية المثيرة لبلنتباه

ايضا القتناء بعض المنتجات بعد التعرض لئلعبلف ىك غياب بعض السمع المعمف عنيا في المتجر عف 
شباع حاجاتيـ اتجاىيا،كحتى في حالة كجكدىا  االسكاؽ التقميدية يجعميـ يمجؤكف لشرائيا لتحقيؽ رغباتيـ كا 

 . '' تكب شكب''بشكؿ محفز كما ىك في متجر لحمبلت تركيجية فإنيا ال تخضع
لقمة تأثر بعض مستخدمي المتجر بإعبلناتو المعركضة يعكد لتخكفيـ مف الشراء  أما تفسيرنا    

كيرغبكف  االلكتركني حتى اف كانكا يتعرضكف الى اإلعبلف بشكؿ مستمر،فقد تناؿ بعض السمع اعجابيـ
عدـ :أسباب نكردىا في  يعكد لعدة في شرائيا لكنيـ يحاكلكف تجنب التعامؿ معيا كال يندفعكف نحكىا

اعتماد اعبلنات المتجر عمى الفيديكىات كالصكر المتحركة كما كضحتو النتائج السابقة اضافة الى ذاؾ 
نجد انو الزالت بعض طبائع عممية الشراء التقميدية ماثمة في أذىاف بعض المستخدميف الذيف يفضمكف 

قبؿ أف يقرركا الشراء،لذا نجد رؤيتيـ لمسمع في اإلعبلنات ال  معاينة المنتج الذم يرغبكف في شراءه
. تدفعيـ لمشراء أبدا 
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  بعرضيا متجرالتي ييتـ بيا يبيف نكعية اعالنات المنتجات :(27)دكؿ رقـ ػػػالج
 "تكب شكب" 

 %النسبػػػػة
 

 الػتكػػػرار
 

العينػػػػة 
 اإلجابػػػة

المالبس كاإلكسسكارات  63 61,76

 اليدايا كالعطكر 06 5,88
األحذية كالحقائب  03 2,94
المنتجات الرياضية  03 2,94
التجييزات المنزلية  02 1,96
اليكاتؼ الذكية كااللكتركنيات  17 16,66
الحمي ك المجكىرات  04 3,92
األثاث كالديككرات  04 3,92
 المجمكع 102 100

مف إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج اإلستبياف اإللكتركني  : المصدر
متجر تكب  يمثؿ الجدكؿ المكضح أعبله نكعية اعبلنات المنتجات التي ييتـ بيا اكثر المبحكثيف في    

 %61,76كقد تبيف أف أكبر نسبة كانت اعبلنات المبلبس كاإلكسسكارات كذلؾ بتقدير  شكب لمتسكؽ
 أما باقي المنتجات فجاءت بنسب ضعيفة، خاصة بإعبلنات اليكاتؼ الذكية كااللكتركنيات%16,66لتمييا 

مف أفراد العينة يجدكف أف اعبلنات المتجر تعرض منتجات % 5,88إذ نجد أف،مقارنة بالخياريف السابقيف
كالحمي كالمجكىرات  تتساكل نسب كؿ مف األثاث كالديككراتمتعمقة باليدايا كالعطكر في حيف 

.  %2,94،ك كؿ مف األحذية كالحقائب كالمنتجات الرياضية بنسبة %3,92بتقدير
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كتفسير ذلؾ بحسب نتائج الجدكؿ أف أغمب إعبلنات المتجر تيتـ بعرض المنتجات االستيبلكية كالتي    
كاألزياء كاإلكسسكارات،اضافة  يمكنيا أف تحقؽ إشباع المستخدميف،خصكصا المنتجات المتعمقة بالمبلبس

أف التطكر الحاصؿ في بيئة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات ككصكؿ استخداـ االجيزة الذكية لكؿ فرد 
تقريبا،جعؿ القائميف عمى المتجر ييتمكف بعرض اعبلنات خاصة باألجيزة الذكية كااللكتركنيات 

كتخصيص مجمكعات خاصة بإعبلنات المبلبس كاإلكسسكارات كأخرل بااللكتركنيات كاألجيزة الذكية،أما 
عدـ االىتماـ الكبير بعرض المنتجات المنزلية كاألثاث ال يعكد الى عدـ قدرة صاحب المتجر عمى بيع 
مثؿ ىذا النكع مف المنتجات،بؿ يرجع الى ارتفاع تكاليؼ الشحف التي قد تفكؽ في بعض األحياف سعر 

امكانية تعرض ىذا النكع مف المنتجات الى التمؼ كالتخريب عند التكصيؿ  السمعة في حد ذاتيا كما أف
يزيد مف مشاكؿ عممية البيع اذ يرجع سببو الى عدـ كجكد ضمانات تحمي مثؿ ىذا النكع مف السمع كال 

. شركات تكصيؿ تتكفؿ بذلؾ في الجزائر 
أما بالنسبة لممنتجات التي قد تجذب نسبة كبيرة مف المستخدميف القتنائيا نجد اف اكبر نسبة كانت     

العركض  لممبلبس كاإلكسسكارات إضافة إلى اليكاتؼ الذكية كالتجييزات االلكتركنية كذلؾ يرجع كثرة
عمييا في المتجر مما قد يخمؽ الحاجة كالرغبة لتجربتيا لدل أغمب المبحكثيف،كما أف لقانكف العرض 

.  كالطمب دكر كبير في تحديد نكعية المنتجات المعمف عنيا

 يبيف دكافع اقتناء المستخدميف لمسمع المعركضة في إعالنات المتجر   :(28)دكؿ رقـ ػػالج

 %النسبػة
 

 الػتكرار
 

 العينة
 اإلجابة

عدـ كجكدىا في األسكاؽ كالمتاجر التقميدية  34 33,33
 أسعارىا معقكلة جدا 25 24,50
الحاجة لبعض المنتجات  07 6,86
الثقة كاألصالة  02 1,96
الرغبة في الحصكؿ عمى سمع ذات جكدة عالية  03 2,94
النزاىة كالجدية في تعامالت المتجر التجارية  09 8,82
المنتجات المعركضة تتناسب ذكقي  01 0,98
نكعية المنتجات  02 1,96
سيكلة كصكؿ السمع  08 7,84
كجكد خيارات عديدة  03 2,94
حب التجربة  01 0,98
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طريقة تعامؿ صاحب المتجر  07 6,86
 المجمكع 102 100

 .مف إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني : رالمصد
 
 
 
 

يبلحظ المتأمؿ لنتائج الجدكؿ أف أغمبية أفراد العينة يقتنكف السمع المعركضة بالمتجر بدافع عدـ      
يمييا في المرتبة الثانية أف أسعار السمع %33,33كجكدىا باألسكاؽ كالمتاجر التقميدية بنسبة مقدرة ب 

بنزاىة كجدية التعامبلت التجارية في  متعمقة % 8,82ثـ %24,50المعركضة جد معقكلة كذلؾ بتقدير 
 مف أفراد العينة يرجعكف الدافع كراء شراءىـ لممنتجات الى سيكلة % 7,84: بػ  يقدر المتجر،أما ما

مبحكثا بأف حاجتيـ لبعض المنتجات المعركضة في االعبلنات كطريقة  14 كصكليا الييـ،في حيف أجاب
مف %2,94،مقابؿ %6,86تعامؿ صاحب المتجر تعد دافعا القتنائيـ لمسمع المعركضة كذلؾ بنسبة 

رغبة في الحصكؿ عمى سمع ذات جكدة المبحكثيف الذيف يركف يجدكف تنكع في الخيارات كلدييـ 
 مف افراد العينة يشتركف السمع بدافع الثقة كاألصالة كنبلحظ %1,96عالية،كما تشير نتائج الجدكؿ أف 

. نكعية المنتجات كاف آخر دافع ممثؿ بنفس النسبة السابقة  أف دافع

 كتأتي ىذه النتائج لتبيف لنا أف أغمبية العينة يشتركف السمع المعركضة في المتجر لعدـ تكفرىا في    
األسكاؽ كالمتاجر اإللكتركنية كىك ما يحيمنا عمى الحيز الكبير الذم تشغمو التعامبلت التجارية اإللكتركنية 

عبر الفيسبكؾ في حياة المستيمؾ الجزائرم،كنبلحظ معظـ نتائج ىذا الجدكؿ تؤكد لنا نتائج الجداكؿ 
السابقة،خاصة فيما يتعمؽ بثقة المبحكثيف في صاحب المتجر كنزاىتو باإلضافة الى تنكع المنتجات 

. المعركضة كجكدتيا 
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 تكب  تكب ""متجرمتجرر ر  التفاعمية التي تتيحيا اإلعالنات االلكتركنية عب التفاعمية التي تتيحيا اإلعالنات االلكتركنية عب:المطمب الرابع :المطمب الرابع 
 تساىـ في تحفيز سمكؾ المستخدميف الجزائرييف  تساىـ في تحفيز سمكؾ المستخدميف الجزائرييف ""شكبشكب

يبيف تفاعؿ المبحكثيف مع اإلعالنات اإللكتركنية المعركضة في متجر  : (29)جدكؿ رقـ اؿ
 "تكب شكب " 

 مف إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني: المصدر      
 

يكضح الجدكؿ الممثؿ أعبله أف نسبة تفاعؿ المبحكثيف مع اإلعبلنات اإللكتركنية في المتجر قد      
مف المبحكثيف عف عدـ تفاعميـ مع اإلعبلنات اإللكتركنية  %14,70،بينما يعبر %85,29بمغت 

. المعركضة
تكب " كيعكد ىذا االتجاه االيجابي في نتائج الجدكؿ الى طبيعة اإلعبلنات اإللكتركنية في متجر      

بغض النظر  بسيكلة شكب في حد ذاتيا كالتي تتميز بالتفاعمية كسيكلة االستخداـ إذ يمكف اإلطبلع عمييا
ما أالتعميؽ عمييا كالتفاعؿ معيا  عف الزماف كالمكاف فكقت ما أراد المستخدـ ذلؾ كأينما كاف يمكنو

يعد شكبل  أك بإبداء اعجابو عمييا كتكرار مشاىدتيا مرات عدة كالتدقيؽ في تفاصيميا بمشاركتيا مع غيره
كذلؾ رغبة منو في   خاصة عند دخكؿ المبحكث الى مكقع الجية المعمنة،التفاعؿ معيا مف أشكاؿ 

 %النسبػة
 

 الػتكرار
 

العينة 
 اإلجابة 

نعـ  87 85,29

 ال 15 14,70

 المجمكع 102 100
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تحقيؽ جممة مف االشباعات،أك مف خبلؿ نقرات بسيطة عمى الشريط أك الزر اإلعبلني الذم يتيح 
 . اإلطبلع السريع عمييا

 كعميو فإف مختمؼ األساليب كاألشكاؿ المعتمد عمييا في تصاميـ االعبلنات االلكتركنية بالمتجر     
جعمت مف المبحكثيف يتفاعمكف معيا كسيمت عمييـ عممية اإلطبلع عمييا،في حيف نفسر عدـ رغبة بعض 
المستخدميف في التفاعؿ مع االعبلنات المعركضة يرجع سكاء الى عدـ اىتماميـ بالسمع المعركضة أك 
انيـ يجدكف باىظة كغير ممبية الحتياجاتيـ،كما اف فكرة عدـ قدرة بعض الخصائص الفنية لئلعبلنات 
اإللكتركنية المعركضة عمى لفت انتباه المستخدميف يجعميـ ال يفضمكف التفاعؿ معيا ككنيا ال تحفزىـ 
نحك الشراء اك مناقشتيا اك تبادؿ معمكماتيا مع أصدقائيـ في يكجد سبب آخر أال كىك عدـ ثقة بعض 

. في التعامبلت االلكتركنية التجارية قد يككف مبررا لعدـ تفاعميـ معيا  افراد العينة
يبيف سبب تفاعؿ المبحكثيف مع اإلعالنات اإللكتركنية المعركضة في  : (30)الجدكؿ رقـ 

 .المتجر

 نيمف إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكترك: المصدر        
  
يكضح الجدكؿ المكضح أعبله سبب تفاعؿ مستخدمي متجر تكب شكب مع اإلعبلنات اإللكتركنية     

ليميو %51,72كالذم يرجع الى اىتماـ المستخدميف ببعض اإلعبلنات في المرتبة األكلى كذلؾ بنسبة 
 ثـ عنصر التثقيؼ كاإلطبلع عمى خصائص %19,76عنصر أشخاص يشرككنيـ األفكار نفسيا بنسبة 

 %النسبػة
 

 الػتكرار
 

 العينة
 اإلجابة 

بحكـ العادة  05 5.74

 أجد اشخاص يشارككننياالفكار نفسيا 17 19,76
اىتمامي ببعض االعالنات  45 51,72
لمتسمية فقط  09 10,46
التثقيؼ كاإلطالع عمى خصائص السمع كالخدمات  11 12,79

سرعة تجاكب القائميف عمىتعميقؾ أك مشاركتؾ  0 0
 المجمكع 87 100
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مف أفراد العينة يتفاعمكف مع إعبلنات المتجر بغرض %10,47، ك%12,79السمع كالخدمات بنسبة
 .التسمية فقط
لتنعدـ في العنصر األخير الذم ال يجده افراد العينة  كانت اجابتيـ بحكـ العادة%5,74 في حيف 

لعدـ سرعة تفاعؿ القائميف عمى المتجر عمى  لتفاعميـ مع االعبلنات االلكتركنية بالمتجر كذلؾ
تعميقاتيـ،إذ كما يمكننا أف نفسر ىذه النسبة الضعيفة الى أف أكبر مشكؿ يعاني منو مستخدمي المتجر 

في الجدكؿ سبب تفاعؿ المبحكثيف  ىك تأخر رد القائميف عمى تعميقاتيـ في حيف تعكس النتائج المرتفعة
. مع االعبلنات التي يجدكف مف يشاركيـ فييا نفس األفكار كاالىتمامات 

 تأثير االعالنات االلكتركنية عمى أفراد العينة:  (31)الجدكؿ رقـ 

 %النسبػة
 

 الػتكرار
 

 العينة
 اإلجابة 

دائما  39 38,23

 أحيانا 58 56,86
أبدا  05 4,90

 المجمكع 102 100

مف إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني : المصدر        

 يبيف الجدكؿ أعبله مدل تأثير االعبلنات االلكتركنية عمى أفراد العينة مما قد يجعميـ ينقركف عمييا       
 مف المبحكثيف أف االعبلنات االلكتركنية عبر %56,86كيبحثكف في محتكيات السمع كتفاصيميا اذ يرل

دائما ما تدفعيـ ىذه %38,23المتجر أحيانا ما تدفعيـ الى النقر عمييا لتمييا في المرتبة الثانية النسبة 
مف أفراد العينة أف اإلعبلنات المعركضة %4,90االعبلنات الى النقر لمعرفة محتكياتيا في حيف تجد 

 .بالمتجر ال تدفعيا اطبلقا الى البحث في محتكياتيا كاإلطبلع عمى معمكماتيا

عمى  عبر متجر يبيف مدل تفاعمية التعامالت اإللكتركنية لمسمع :(32)جدكؿ رقـ اؿ
 التعامالت التقميدية

 %النسبػة
 

 الػتكرار
 

 العينة
 اإلجابة 
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مف اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني : المصدر 
    
  

 يكضح الجدكؿ أعبله أف نسبة مكافقة افراد العينة عمى أف التعامبلت االلكتركنية لمسمع عبر متجر     
 مف أفراد العينة % 36,27بينما %48,03 أكثر تفاعمية مف التعامبلت التقميدية،قد بمغت ''تكب شكب''

 مف الذيف فضمكا عدـ %15,86لتمييا  تفاعمية يجدكف أف التعامبلت االلكتركنية في المتجرالى حد ما
. المكافقة عمى ىذه العبارة 

كبحسب نتائج الجدكؿ تعتبر ىذه النتائج االيجابية تعبيرا عف تقبؿ التعامبلت اإللكتركنية بيف     
ستحمؿ نفس  المبحكثيف في المتجر فباعتبارىا عمكما تعامبلت تقدميا شبكة االنترنت فيي بالتأكيد

خصائصيا أال كىي التفاعمية كىذا ما زاد مف تدعيـ ىذا الرأم الذم بالتأكيد سكؼ ينعكس عمى 
االعبلنات االلكتركنية في المتجر التي عبر عنيا المبحكثيف في النتائج السابقة أنيا تتميز بالتفاعمية 

كعميو نجد سبب اعتبار أف التعامبلت االلكتركنية أكثر تفاعمية الى ككف المستخدـ االلكتركني أصبح ال 
فمف  يرغب في بذؿ الكثير مف المجيكدات كتضييع الكثير مف الكقت في تسكية تعامبلتو التجارية التقميدية

خبلؿ التفاعمية التي تتيحيا التعامبلت االلكتركنية بصفة عامة كاإلعبلنات المعركضة في المتجر سيختزؿ 
. المستخدـ الزماف كالمسافة

يبيف مدل متابعة افراد العينة لإلعالنات االلكتركنية اثناء مكسـ  : (33)الجدكؿ رقـ 
 التخفيضات

 %النسبػة
 

 الػتكرار
 

 العينة
 اإلجابة 

بصكرة مستمرة  47 46,07

 حسب أكقات الفراغ 39 38,23
بالصدفة  16 15,68

نعـ  49 48,03
 ال 16 15,68
إلى حد ما  37 36,27

 المجمكع 102 100
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 المجمكع 102 100

مف إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني  : المصدر      
  

يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ بأف أفراد العينة يتابعكف االعبلنات االلكتركنية عبر المتجر اثناء مكسـ      
فبمغت نسبتيـ   أما الذيف يتابعكنيا حسب أكقات الفراغ%46,07التخفيضات بصكرة مستمرة كىذا بنسبة 

. %15,68 بينما الذيف يتابعكنيا بالصدفة قدرت نسبتيـ بػ 38,23%
 كعميو يعتبر مكسـ التخفيضات كقتا محفزا ليذه الفئة المفضمة لمتعامؿ مع السمع المعركضة في المتجر 

ذ يعتبركف زبائف اكفياء لو ككنيـ يتابعكف اإلعبلنات المعركضة باستمرار رغبة منيـ في الحصكؿ عمى إ
. أفضؿ العركض الشرائية بأسعار منخفضة كمبلئمة لقدراتيـ 

أفراد العينة عمى   االنشطة االتصالية ممارسة مف قبؿأكثريكضح  : (34)الجدكؿ رقـ 
 "تكب شكب" في متجرااللكتركنية  االعالنات

 %النسبػة
 

 الػتكرار
 

 العينة
 اإلجابة 

 زر االعجاب االكتفاء بالضغط عمى 26 25,49

like/j’aime لمسمع كالخدمات
اضافة تعميقات عمى مضاميف كمحتكيات االعالنات  19 18,62

 المعركضة
15,09 16 

 
مشاركة ىذه االعالنات مع األصدقاء كأصدقاء 

األصدقاء 
ارساؿ رسائؿ خاصة ألصحاب المتاجر لالستفسار  28 27,45

عف اسعار السمع 
النقر عمييا كالبحث في محتكيات السمع كتفاصيميا  13 12,74

 
 المجمكع 102 100

 مف إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني :المصدر      
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 نتائج الجدكؿ تتبيف لنا أف أكثر األنشطة االتصالية الممارسة عادة عمى االعبلنات االلكتركنية في     
ارساؿ رسائؿ خاصة لصاحب المتجر كالمتمثؿ في  %27,45المتجر مف قبؿ افراد العينة كاف بنسبة 

في المرتبة الثانية  J’aime/likeلبلستفسار عف أسعار السمع ليمييا االكتفاء بالضغط عمى زر اإلعجاب 
إضافة تعميقات عمى مضاميف   يفضمكف%18,62، ثـ %25,49بنسبة قدرت بػ  مبحكث26كالتي فضميا 

 مف المستخدميف بمشاركة ىذه اإلعبلنات مع % 15,09كمحتكيات اإلعبلنات المعركضة،في حيف يقـك 
فقد عبر عنيا المبحكثيف بتفضيميـ لمنقر عمى %12,74 أما النسبة المتبقية أصدقائيـ كأصدقاء أصدقائيـ

. اإلعبلنات كالبحث في محتكيات السمع كتفاصيميا
 

 كيمكف تفسير تفضيؿ افراد العينة لنشاط ارساؿ رسائؿ لصاحب المتجر عمى مدل رغبتيـ في التأكد    
أما فيما يتعمؽ ب التعميؽ كالمشاركة فيذا  ،كمعرفة معمكمات اكثر عف السمع المقدمة في االعبلنات

 تجاه مختمؼ السمع كالخدمات المعركضة كمشاركتو يبينميؿ كرغبة المستخدميف في التعبير عف آرائيـ
. ك دعكتيـ لرؤيتياأسكاء كانكا ينتمكف الى المتجر  األصدقائيـ كأفراد عائمتيـ

يكضح المشاكؿ التي تكاجو المتاجر االلكتركنية التي تعرض :  (35)الجدكؿ رقـ 
 .االعالنات عمى الفيسبكؾ 

 %النسبػة
 

 الػتكرار
 

 العينة
 اإلجابة 

ال يتكفر معظميا عمى دعـ مادم مستمر  12 11,76

 رداءة المادة المعركضة 03 2,94
عدـ كفاءة القائميف عمييا  06 5,88
عدـ شيرتيا  08 7,84
قمة المستخدميف فييا  11 10,78
عدـ مصداقيتيا  11 10,78
غيابضمانات التعامالت االلكتركنية  42 41,17
قمة المغات المستخدمة في العرض  09 8,82
 المجمكع 102 100
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 .مف إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني: المصدر 
يبيف الجدكؿ المكضح أعبله المشاكؿ التي تكاجو المتاجر االلكتركنية كالصفحات التي تعرض االعبلنات 

عمى الفيسبكؾ اذ أف أىـ مشكؿ تـ تحديده مف خبلؿ اجابات المبحكثيف تمثؿ في غياب ضمانات 
عمى دعـ مادم   ليميا مشكؿ آخر كىك عدـ تكفر معظميا%41,17التعامبلت االلكتركنية كذلؾ بنسبة 

لتتساكل النسبة بيف مشكميف قمة المستخدميف فييا كعدـ مصداقيتيا   ،ثـ%11,76مستمر كذلؾ بنسبة 
قمة المغات المستخدمة في العرض بتقدير  ، أما بقية المشاكؿ فقد كانت متمثمة في%10,78كذلؾ بنسبة 

 في حيف كانت النسبة الضعيفة لمشكؿ عدـ كفاءة القائميف عمييابػػ %7,84 كعدـ شيرتيا بػ 8,82%
.  %4.94 كرداءة المادة المعركضة بػ5,88%

يكضح أىـ المشاكؿ التي تكاجو المبحكثيف أثناء تعامميـ مع متجر  : (36)الجدكؿ رقـ 
 ."تكب شكب"

 %النسبػة
 

 الػتكرار
 

 العينة
 اإلجابة 

التأخر في الرد  56 54,90

 التيميش 03 2,94
سكء التعامؿ  04 3,92
اإلعالنات غير كاضحة  07 6,86
اعتماد اإلعالنات المضممة كالخادعة  05 4,90
المغة غير كاضحة كغير مفيكمة  08 7,84
عدـ معرفة قيمة األسعار بالعممة المحمية  19 18,62
 المجمكع 102 100

 .مف إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني: المصدر 
 نصؼ أفراد العينة يجدكف أف أىـ مشكؿ  أم أكثر مف% 54,90 أفيبلحظ المتأمؿ لنتائج الجدكؿ     

 ىك التأخر في الرد،ليمييا في المرتبة الثانية بنسبة مقدرة " تكب شكب"يكاجييـ أثناء تعامبلتيـ مع متجر
ثـ مشكمة المغة غير الكاضحة كغير مفيكمة  ، عدـ معرفتيـ لقيمة األسعار بالعممة المحمية18,62%
  مف أفراد العينة أف المتجر يعتمد عمى إعبلنات مضممة كمخادعة%4,90في حيف يجد %7,84بنسبة 
. مف المستخدميف يعانكف مف سكء التعامؿ  % 3,92أما 
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 أما اذا أردنا تفسير مشكؿ التأخر في الرد الذم عبر عميو المبحكثيف بنسبة مرتفعة إلى ىناؾ شخص    
كاحد قائـ عمى المتجر مما يؤدم الى عدـ قدرتو عمى المحاؽ بكؿ اإلشكاالت كالتساؤالت التي يطرحيا 

بالعممة المحمية فيك  مشكؿ عدـ معرفة األسعار ببعددىـ الكبير أما فيما يتعمؽ الذيف يتميزكف المستخدميف
مشكؿ يعاني منو كؿ المستيمكيف االلكتركنييف اذ أف السعر الفعمي يقـك بتحديده صاحب المتجر الذم 
يضيؼ عميو الرسـك االضافية التي يحددىا حسب طبيعة الخدمة المقدمة أما بالنسبة لمشكؿ المغة غير 

تعرض منتجاتيا بالمغة  الكاضحة فإف اغمبة االعبلنات المعركضة بالمتجر ىي تابعة لمكاقع تجارية
الصينية مما يشكؿ صعكبة أماـ المستخدميف في التعامؿ مع المنتجات إال باالستعانة مع صاحب 

  .المتجر
 

  متغيرات الدراسةمتغيرات الدراسة تحميؿ بيانات الدراسة الميدانية حسب  تحميؿ بيانات الدراسة الميدانية حسب :المبحث األكؿ:المبحث األكؿ

  لمتسكؽ عبر الفيسبكؾ" تكب شكب"كطرؽ استخداـ متجرأنماط : المطمب األكؿ

 يكضح مدل تفضيؿ المبحكثيف لمتعامالت االلكتركنية عمى التعامالت :(37)الجدكؿ رقـ 
 التقميدية لمسمع كعالقتو بمتغير الجنس

الجنس      
االجابة 

المجمكع االناث الذككر 

 %التكرار  %التكرار  %التكرار 

 70,58 69 72,05 49 58,82 20نعـ 

 29,41 33 27,94 19 41,17 14ال 

 100 102 100 68 100 34المجمكع 
مف إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني  : المصدر

يمثؿ الجدكؿ المبيف أعبله تفضيبلت المبحكثيف لمتعامبلت االلكتركنية لمسمع في الفيسبكؾ عمى      
التعامبلت التقميدية كعبلقتو بمتغير الجنس، إذ تكضح المعطيات الجدكلية أف اإلناث يفضمف التعامبلت 

، في حيف لذككر ؿ بالنسبة%58,82مقابؿ %72,05االلكتركنية لمسمع أكثر مف الذككر كذلؾ بنسبة 
.  مف اإلناث % 27,94 منيـ ىذه التعامبلت مقابؿ %41,17يرفض 
كيعكد سبب تفكؽ االناث عمى الذككر في تفضيؿ االناث لمتعامبلت االلكتركنية لمسمع عبر متجر      
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تكب شكب لمتسكؽ أكثر مف الذككر لككف النسبة األكثر مف مشتركات في المتجر ىي إناث كىذا ما يؤكد 
الصكرة النمطية المتعارؼ عمييا لحب النساء لمتسكؽ أكثر مف الرجاؿ كرغبتيف الدائمة في متابعة عالـ 

األزياء كالمكضة كاقتناءىا آلخر الصيحات، كما أف لمظركؼ االجتماعية سببا في ذلؾ فخصكصية 
  فإذا كانت المرأة عاممة اك ماكثة ،المجتمع الجزائرم ال تسمح بتسكؽ االناث في كؿ األكقات المناسبة ليف

بالبيت فيي مرتبطة بكاجبات معينة تمنعيا عف الخركج ك اقتناء ما ترغبو مف سمع بشكؿ يتناسب مع كقتيا 
اضافة الى ككف السكؽ التقميدية تفتح متاجرىا في أكقات محددة كتفرض عمى المتعامؿ معيا سمع غير 
متنكعة كبأسعار باىظة ىذا ما جعؿ باإلناث يتكجيف الى عالـ التسكؽ االلكتركني الذم يكفر ليف متعة 
التسكؽ كاقتناء ما يرغبف بو مف منتجات بأقؿ األسعار كفي كؿ األكقات كبأجكد الماركات بدكف بذؿ أم 

. مجيكدات جراء ذلؾ

 يكضح تفضيؿ المبحكثيف لمتعامالت االلكتركنية عمى التعامالت :(38)لجدكؿ رقـ ا
. التقميدية لمسمع كعالقتو بمتغير المستكل االقتصادم

.  باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني ثمف إعداد الباح : المصدر

يكضح الجدكؿ أعبله مدل تفضيؿ المبحكثيف لمتعامبلت االلكتركنية عمى التعامبلت التقميدية       
كانت نسبيـ متقاربة فنسبة العماؿ  (نعـ)كعبلقتو بمتغير المستكل االقتصادم إذ يتضح لنا اف المجيبيف بػ 

 مف الطمبة في حيف كانت نسبة %75,67 ثـ %25 ك فئة البطاليف مقدرة بػ%66,66كانت مقدرة بػ 
.  مف اجمالي المبحكثيف %61,53الماكثات بالبيكت مقدرة بػ 

كعميو يمكف تفسير سبب عدـ تفضيؿ فئة مف البطاليف لمتعامبلت االلكتركنية الى عدـ كجكد دخؿ      
ثابت يمكنيـ مف االلتزاـ بتعامبلت شرائية معينة بسيكلة كيسر خاصة كأف تعامبلت البيع في ىذا المتجر 

تستكجب عمى الزبائف الدفع المسبؽ كىذا ما ال يتناسب مع الطبيعة االقتصادية لمبطاؿ الذم ال يتمتع 
بدخؿ ثابت فأسعار المنتجات بالعممة األجنبية تعتبر باىظة بالنسبة لقدرتيـ الشرائية، اذ نجدىـ يتعرضكف 

المستكل   
االقتصادم 

االجابة 

المجمكع ماكثة بالبيت طالب بطاؿ عامؿ 

 %التكرار  %التكرار  %التكرار  %التكرار  %التكرار 

 67,64 69 61,53 08 75,67 28 25 01 66,66 32نعـ 

 32,35 33 38,46 05 24,32 09 75 03 33,33 16ال 

 100 102 100 13 100 37 100 04 100 48المجمكع 
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لئلعبلنات االلكتركنية ليس بيدؼ االستيبلؾ بؿ مف باب االطبلع عمييا فقط ك التسمية ك اشباع الفضكؿ 
كلمعرفة آخر المنتجات كأسعارىا في حيف يمكننا ارجاع سبب تفضيؿ فئة العماؿ لمتعامبلت االلكتركنية 

بنسبة عالية الى القدرة الشرائية لمفرد العامؿ الذم يتميز بتكفره عمى السيكلة المالية بشكؿ ثابت تمكنو مف 
إجراء مختمؼ التعامبلت االلكتركنية لمسمع مف جية، كمف جية أخرل ال يكجد لديو كقت مخصص 

يستطيع أف يزكر فيو المراكز التجارية التقميدية سكل العطمة االسبكعية كالتي يخصصيا لمراحة ليذا كاف 
 .مبلذه الكحيد ىك التسكؽ الكتركنيا 

 

 

 يبيف عدد الساعات التي يقضييا المستخدميف في تصفح متجر تكب :(39)الجدكؿ رقـ 
 .حسب متغير الجنس 

الجنس      
االجابة 

المجمكع االناث الذككر 

 %التكرار  %التكرار  %التكرار 

 61,76 61 64,70 44 55,88 17ساعة 

 19,60 20 13,23 09 32,35 11ساعتاف 

 18,62 21 22,05 15 11.76 06 ساعات فأكثر 3

 100 102 100 68 100 34المجمكع 
  مف اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني:المصدر

 
يبيف الجدكؿ الكقت الذم يستغرقو الذككر كاإلناث في استخداـ متجر تكب شكب لمتسكؽ إذ تبيف       

النتائج أف اإلناث يقضكف كقتا أطكؿ في استخداـ المتجر مقارنة بالذككر، حيث تبيف نتائج الجدكؿ أف 
 مف %11,76 كيقضي ما نسبتو االستخداـ ساعات في 3 مف االناث يستغرقف اكثر مف 22,05%

 منيـ ساعتيف في تصفح المتجر كىي مدة أطكؿ مما %32,35الذككر نفس الفترة  في حيف يقضي 
 منيف يقضيف ساعة %64,70 منيف نفس الفترة في االستخداـ   أما %13,23تقضييا االناث إذ تقضي 

.  مف الذككر نفس الفترة%55,88مف الزمف في تصفح المتجر كيقضي 
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أما إذا اردنا تفسير نسبة فئة االناث المكاتي يتصفحف المتجر لمدة ساعة مقارنة بنسبة مف الذككر      
التي ىي أقؿ، نجد أف ذلؾ يرجع لعدة أسباب مف بينيا عامؿ الكقت ك مسؤكلية المرأة االجتماعية كاألسرية 
داخؿ البيت التي تقضي عمييا انجاز األعماؿ المنزلية اضافة الى أعماؿ أخرل سكاء كانت دراسة أك عمؿ 

لذا نجد بعض مف االناث المشتركات ، خارج البيت كعميو فمسؤكليتيا أكبر مقارنة بمسؤكليات الذككر
 .بالمتجر ال يسمح ليف الكقت لتصفح المتجر ألكثر مف ساعة كىذا ما تعكسو النتيجة 

كمف ناحية أخرل يمكف تفسير نتائج الجدكؿ التي تبيف أف ىناؾ نسبة مف االناث يقضيف مدة أطكؿ      
 ساعات الى طبيعة المرأة كاىتماميا المتزايد 3مقارنة بالذككر في تصفح المتجر كىي مقدرة ب اكثر مف 

  المقارنة بيف بنفسيا كأناقتيا كانشغاليا بشراء كؿ ما تريد يجعميا تقضي اكقات أطكؿ في تصفح المتجر ك
الماركات المعمف عنيا كتقييـ المنتجات باحثة عما يناسبيا لتقتنيو اضافة الى رغبتيا في التعرؼ عمى 

نما يرغبف دائمان  فمثبلن ىناؾ اناث الاحدث الماركات  يكتفيف بشراء ما يمنحيف إطبللة كاحدة أك اثنتيف كا 
 يمكننا تفسير طكؿ ىذه بالمزيد في شراء كؿ ما ىك عصرم كجديد مف مختمؼ المبلبس كاإلكسسكارات كما

في التصفح الى تنظيـ المتجر في حد ذاتو فإنشاء صاحب المتجر لمجمكعات  ( ساعات3أكثر مف  )المدة
. مخصصة لئلناث فقط زاد مف طكؿ المدة دكف شعكرىـ بذلؾ

في حيف يجد الذككر أف قضاء أكقات طكيمة في تصفح المتجر قد يشعرىـ بالممؿ كقد يؤدم بيـ        
ىماؿ أعماليـ كتعطيؿ مشاريعيـ العممية اذ أنيـ ال يممككف كقتا كافيا يسمح ليـ بالتسكؽ ألف  الى التعب كا 
ف كجد فيك مخصص لمراحة كالبقاء مع االصدقاء كالعائمة،فقصر فترة  أغمب الكقت يقضكنو في العمؿ كا 
التصفح يرجع الى طبيعة الذككر في التسكؽ التي تتميز بإدراكيـ لما يحتاجكنو في كقت قصير عكس 

 .اإلناث المكاتي يقضيف ساعات في البحث عف حاجاتيف مف السمع 

 تكب '' يبيف عدد الساعات التي يقضييا المستخدميف في تصفح متجر:(40)الجدكؿ رقـ 
 . حسب متغير المستكل االقتصادم''شكب 

     المستكل 

      االقتصادم 

االجابة 

المجمكع ماكثة بالبيت طالب بطاؿ عامؿ 

 %التكرار  %التكرار  %التكرار  %التكرار  %التكرار 

38,4 05 64,86 24 25 01 64,58 31ساعة 
6 

61 61,76 
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23,0 03 18,91 07 50 02 16,66 08ساعتاف 
7 

20 19,60 

38,4 05 16,21 06 25 01 18,75 09 ساعات فأكثر 3
6 21 18,62 

 100 102 100 13 100 37 100 04 100 48المجمكع 

 عداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركنيإمف : المصدر

   

 

 

 يتصفحكنو لمدة %16,66 مف العماؿ يتصفحكف المتجر لمدة ساعة، ك % 64,58يبلحظ أف نسبة     
 يستخدمكنو ألكثر مف ثبلث ساعات، أما بالنسبة لفئة البطاليف فيـ يقضكف ساعتاف %18,75ساعتاف، ك

 %25،في حيف تقضي نفس الفئة نسبة متساكية مقدرة ب %50مف الزمف في تصفح المتجر كذلؾ بنسبة 
. ما مدتو ساعة الى ثبلث ساعات فأكثر 

 %64,86في حيف نجد نسبة الطمبة الذيف يقضكف ساعة مف الزمف في تصفح المتجر تقدر بػ      
 مف الطمبة ثبلث ساعات فأكثر في تصفح %16,21، بينما يقضي %18,91 منيـ يقضكف %18,91ك

 مف الماكثات في البيكت مدة ساعة الى ثبلث ساعات فأكثر في %38,46متجر تكب شكب، كتقضي 
فالمبلحظ لنتائج الجدكؿ يجد اف فئة ،  منيف يقضيف ساعتاف في استخدامو%23,07تصفح المتجر،ك

العماؿ ال يقضكف كقتا اطكؿ في تصفح المتجر ككنيـ منشغمكف بأداء عمميـ طيمة اليـك كالفترة التي 
يقضكنيا بالمنزؿ أقؿ مف الفترة التي يقضكنيا في العمؿ اضافة الى عدـ تكفر تكصيؿ بشبكة االنترنت في 
أماكف العمؿ كحتى كاف كجد فيـ ال يستطيعكف تضييع كقتيـ في تصفح المتجر كترؾ كاجباتيـ المينية، 
عكس نسبة مف الماكثات بالبيكت المكاتي يقضيف كقتا اكثر في تصفح المتجر باعتبار أف الماكثة بالبيت 

قد تكفر كقتا لمتصفح بعد انتياء مف أداء كاجباتيا المنزلية كلدييا متسع مف الكقت طيمة اليكـ مقارنة 
. بالعماؿ الذيف ىـ بارتباط دائـ بأكقات العمؿ 

كما أف المتأمؿ أيضا في نتائج الجدكؿ يجد أف ىناؾ نسبة كبيرة مف الطمبة يقضكف مدة ساعة مف     
الزمف فقط في تصفح المتجر باعتبار أف ىذه الفئة لدييا التزامات دراسية كأغمب كقتيـ مخصص ألداء 
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كاجباتيـ كما أف تكاجدىـ بخارج المنزؿ ال يتيح ليـ فرصة االتصاؿ بالمتجر ككف أغمب الجامعات أك 
المدارس ال تكفر خدمات االنترنت لمطمبة كاف كجدت فيي مخصصة لبلستعماؿ في المجاؿ العممي فقط، 
أما فيما يتعمؽ بفئة البطاليف فيـ لدييـ الكقت الكافي لتصفح المتجر ككنيـ غير ممتزميف بأداء أعماؿ 
معينة كيتمتعكف بأكقات فراغ تمكنيـ مف تصفح كزيارة المتجر متى يرغبكف كالبقاء في تصحفو ال يؤثر 

 .عمى كقتيـ 

 

 

 

 

 عبر ''تكب شكب'' يكضح معدؿ تصفح عينة الدراسة لمتجر : (41)لجدكؿ رقـ ا-
 .الفيسبكؾ كعالقتو بمتغير الجنس

 الجنس 
االجابة 

المجمكع االناث الذككر 

 %التكرار  %التكرار  %التكرار 

 30,39 31 38,23 26 14,70 05بانتظاـ يكميا 
نياية األسبكع 

 12,74 13 8,82 06 20,58 07فقط 

حسب الكقت 
 56,86 58 52,94 36 64,70 22المتاح 

 100 102 100 68 100 34المجمكع 
  مف اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني :المصدر

 
يبيف الجدكؿ أعبله معدؿ تصفح أفراد العينة لمتجر تكب شكب حيث نبلحظ أف أكثر مف نصؼ      

، كىي أقؿ مف %64,70المبحكثيف ذككر يتصفحكف المتجر حسب الكقت المتاح كذلؾ بنسبة مقدرة بػ 
،في حيت تتصفح االناث المتجر بشكؿ منتظـ يكميا بنسبة %52,94اإلناث التي تقدر نسبتيـ بػ 

، أما النسبة األكبر لمف يتصفح المتجر في %14,70 كىي أكثر مف الذككر الذيف تقدر نسبتيـ 38,23%
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 مقارنة باإلناث المكاتي جاءت نسبتيف مقدرة ب % 20,58نياية األسبكع فقط كانت لمذككر اذ قدرت بػ
8,82% . 

نبلحظ كذلؾ أف عدد المبحكثيف الذككر الذيف يتصفحكف المتجر بانتظاـ يكميا أقؿ مف عدد االناث     
كىذا يرجع الى تكاجد الذككر الداـ بخارج المنزؿ كانشغاليـ بانجاز أعماليـ اليكمية ككذا مسؤكليات الذككر 
التي ىي اكبر مف مسؤكليات االناث كاالرتباطات الحياتية المختمفة كما أف احتياجات أفراد العينة الذككر 
الى متجر تكب شكب ىي التي تحدد كيفية استخداميـ كىذا ما تـ تفسيره في النتائج السابقة الى تفضيؿ 
الذككر لمتعامبلت التقميدية لمسمع عمى التعامبلت االلكتركنية في المتجر اكثر مف االناث المكاتي يفضمف 

 . التعامؿ الكتركنيا

 

، اذ نجدىـ حسب نتائج الجدكؿ ركعميو فإف كؿ ىذه العكامؿ تؤثر عمى معدؿ تصفح الذككر لممتج    
يفضمكف تصفح المتجر حسب الكقت المتاح لدييـ أك في نياية األسبكع التي تعتبر كقت مخصص لراحتيـ 

مما يجعميـ يتصفحكف المتجر أكثر مف االناث المكاتي تقؿ نسبتيف في ىذه الفترة باعتبار أنيف ينشغمف 
.  باألعماؿ المنزلية كبشؤكف األسرة أكثر 

يكضح معدؿ تصفح عينة الدراسة لمتجر تكب شكب عبر الفيسبكؾ  : (42)الجدكؿ رقـ 
كعالقتو بمتغير المستكل االقتصادم 

    المستكل 
          

االقتصادم 
 االجابة 

المجمكع ماكثة بالبيت طالب بطاؿ عامؿ 

 %التكرار  %التكرار  %التكرار  %التكرار  %التكرار 

30,7 04 29,72 11 50 02 29,16 14بانتظاـ يكميا 
6 31 30,39 

15,3 02 10,81 04 25 01 12,50 06نياية األسبكع فقط 
8 13 12,74 

53,8 07 59,45 22 25 01 58,33 28حسب الكقت المتاح 
4 58 56,86 

 100 102 100 13 100 37 100 04 100 48المجمكع 
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م  مف اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركف :المصدر
 

إف المتأمؿ لمعطيات الجدكؿ يبلحظ أف معدؿ تصفح عينة الدراسة لمتجر تكب شكب يختمؼ باختبلؼ    
المستكل االقتصادم لكؿ فئة، اذ نجد اف أعمى نسبة سجمت لمذيف يتصفحكف المتجر بشكؿ منتظـ كانت 

 ثـ %29,72، لتمييا بنسب متساكية فئة الطمبة كفئة العماؿ بتقدير % 30,76لمماكثات بالبيكت بتقدير
:  لمبطاليف، أما الذيف يتصفحكف المتجر في نياية االسبكع فقط كانت نسبيـ كاآلتي 50%

فقد كانت %15,38 بالنسبة لمطمبة أما %10,81 بالنسبة لمبطاليف، ثـ %25بالنسبة لمعماؿ ك12,50%
لمماكثات بالبيكت، في حيف جاءت نسب المبحكثيف الذيف يتصفحكف المتجر حسب الكقت المتاح متقاربة 

 %53,84 ثـ %58,33 لتمييا فئة العماؿ بنسبة %59,45اذ نجد أف أعمى نسبة كانت لمطمبة مقدرة بػ
 .لمماكثات بالبيكت 

 

 بانتظاـ يكميا خاصة البطاليف "تكب شكب" بداية يمكننا تفسير سبب ارتفاع نسب المتصفحيف لمتجر      
منيـ كالماكثات بالبيكت الى خصكصية الماكثات بالبيكت إذ نجدىف أغمب الكقت يتكاجدف بالبيت األمر 

الذم ال يمكنيف مف زيارة المتاجر التقميدية بشكؿ دائـ كفي كؿ األكقات باعتبار أف أغمب الماكثات 
بالبيكت مرتبطات بأداء كاجبات منزلية كأسرية كعميو يمكننا تبرير النتائج المتحصؿ عمييا كالتي تعكس 

مدل انتظاـ ىذه الفئة عمى زيارة المتجر بشكؿ يكمي الى خصكصية ىذه الفئة كالى رغبتيا في متابعة ما 
. ىك جديد مف سمع معمف عنيا خاصة ما يتعمؽ باأللبسة كاإلكسسكارات 

أما بالنسبة لمبطاليف الذيف يتصفحكف المتجر بشكؿ منتظـ يمكف تفسير ذلؾ أف تصفحيـ لممتجر ليس     
نما مف اجؿ التسمية كالتعرؼ عمى انكاع السمع المعركضة فيو فقط باعتبار السيكلة  بيدؼ االستيبلؾ كا 

مف ىذا الجدكؿ أف فئة العماؿ كالطمبة ىـ األقؿ تصفحا لممتجر ػ لنستخمص  المادية ليذه الفئة غير ثابتة 
اذ يفضمكف تصفحو حسب الكقت المتاح لدييـ كىذا يرجع بالدرجة االكلى الى عدـ تفرغيـ سكاء بانشغاليـ 

. بالعمؿ أك بالدراسة 

 يمثؿ عالقة متغير الجنس بالفترات المفضمة لزيارة كتصفح متجر :(43)الجدكؿ رقـ 
  تكب شكب

المجمكع االناث الذككر  الجنس 
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 %التكرار  %التكرار  %التكرار االجابة 

 7,84 08 4,41 03 14,70 05صباحا 

 40,19 41 39,70 27 41,17 14مساءا 

 48,03 49 54,41 37 35,29 12ليال 
بعد منتصؼ 

 3,92 04 1,47 01 8,82 03الميؿ 

 100 102 100 68 100 34المجمكع 
  مف اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني:لمصدرا

 
 
 

يمثؿ الجدكؿ المكضح أعبله األكقات المفضمة الستخداـ متجر تكب شكب كعبلقتو بمتغير الجنس إذ     
تكضح معطيات الجدكؿ أف نسبة الذككر الذيف يميمكف الى تصفح المتجر في الفترة الصباحية أكثر مف 

مف اإلناث، كما نجد أيضا أف نسبة الذككر % 4,41 مقابؿ %14,70اإلناث حيث بمغت نسبة الذككر 
. %39,70 ك نسبة اإلناث كانت %41.17المتصفحيف لممتجر في الفترة المسائية قدرت ب 

مقارنة %54,41 في فترة الميؿ بنسبة " تكب شكب"في حيف نجد بأف إناث العينة أكثر استخداما لمتجر   
، كمف جية أخرل نبلحظ بأف اإلناث أقؿ %35,29بالذككر الذيف يستخدمكنو في نفس الفترة بنسبة 

 مقارنة بالذككر التي %1,47استخداما لممتجر في فترة بعد منتصؼ الميؿ كذلؾ بنسبة ضعيفة جدا مقدرة بػ
.  في نفس الفترة%8,82حددت نسبتيـ بػ 

كما نستنتجو مف ىذه المبلحظات أنو ليس ىناؾ فركؽ كبيرة بيف الفترات المفضمة لتصفح متجر تكب     
شكب بيف اإلناث كالذككر حيث نبلحظ أف كبل الجنسيف يفضمكف االستخداـ ليبل نظرا لكجكد كقت فراغ 

لدييـ بعد يكـ حافؿ بنشطات مختمفة، في حيف أننا نممس مف نتائج الجدكؿ أف الذككر أكثر تفضيبل لمفترة 
المسائية مقارنة باإلناث كربما يعكد ذلؾ لككف الذككر كثيرا ما يقضكف اغمبية أكقاتيـ خارج البيت في 

. العمؿ طيمة الفترة الصباحية كىذا ما يدفعيـ الى تصفح المتجر في الفترة المسائية بعد انتياء دكاـ العمؿ 

كما أننا نجد اإلناث يكزعف استخداميف لممتجر عمى مختمؼ الفترات كىي األكقات التي تناسب      
فراغيف صباحا أك مساءا أك ليبل فعمى سبيؿ المثاؿ نجد أف نسبة التصفح صباحا ضعيفة مقارنة بالذككر 
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النشغاليف باألعماؿ المنزلية التي يستمـز انجازىا صباحا، أما فيما يخص النسب الضعيفة التي تعكسيا 
نتائج الجدكؿ كالمتعمقة بمدل تصفح المبحكثيف لممتجر بعد منتصؼ الميؿ يرجع لككف ىذه الفترة يخمد فييا 

 .أغمب المستخدميف إلى النكـ كما أف القائميف عمى المتجر ال يككنكف متكاجديف بصفة دائمة لخدمتيـ 

 

 

 

 

 

يمثؿ عالقة متغير المستكل االقتصادم بالفترات المفضمة لزيارة  :(44)الجدكؿ رقـ 
 ." تكب شكب "كتصفح متجر

     المستكل  
االقتصادم 

االجابة 

المجمكع ماكثة بالبيت طالب بطاؿ عامؿ 

 %التكرار  %التكرار  %التكرار  %التكرار  %التكرار 

 7,84 08 7,69 01 10,81 04 25 01 4,16 02صباحا 

 40,19 41 76,92 10 51,35 19 25 01 22,91 11مساءا 

 48,03 49 7,69 01 32,43 12 25 01 70,83 34ليال 

 3,92 04 7,69 01 2,70 01 25 01 2,08 01بعد منتصؼ الميؿ 

 100 102 100 13 100 37 100 04 100 48المجمكع 

  مف اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني:المصدر
 

إف المتأمؿ لنتائج الجدكؿ المكضح لعبلقة المستكل االقتصادم بالفترات المفضمة لزيارة متجر تكب      
شكب لدل المبحكثيف يجد أف النسب متباينة حسب طبيعة كخصكصية كؿ مستكل إذ نجد أف فئة البطاليف 

، لتمييا في المرتبة الثانية فئة الطمبة بنسبة %25تمثؿ أعمى نسبة مفضمة لتصفح المتجر صباحا بتقدير 
 لمعماؿ، كالمبلحظ ايضا لنتائج الجدكؿ % 4,16 لمماكثات بالبيكت كأخيرا نسبة %7,69 ثـ 10,81%
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 %76,92يرل أف أعمى نسبة تفضؿ تصفح المتجر في الفترة المسائية لدل فئة الماكثات بالبيكت بتقدير 
.  مف العماؿ %22,9 مف البطاليف ك %25 مف الطمبة ثـ %51,35لتمييا نسبة 

كما نجد أف أغمب المفضميف لتصفح المتجر ليبل ىـ مف فئة العماؿ كالطمبة اذ جاءت نسبيـ عمى      
 ثـ فئة %25مف الطمبة، لتمييا فئة البطاليف بنسبة أقؿ مقدرة بػ %32,43مف العماؿ ك %70,83التكالي 

 . %7,69الماكثات بالبيكت في المرتبة األخيرة بتقدير 

في حيف تتراجع نسب تصفح المبحكثيف لممتجر في فترة ما بعد منتصؼ الميؿ بيف مختمؼ       
 مف البطاليف يفضمكف تصفح المتجر في ىذه الفترة، %25المستكيات االقتصادية، اذ تكضح معطيات أف 

.  مف الطمبة كالعماؿ عمى التكالي %2,08 ك %2,70 مف الماكثات بالبيكت، ثـ نسبة %7,69كتمييا 

كعميو يمكف القكؿ أف متغير المستكل االقتصادم ىاـ في تحديد الفترة التي يزكر فييا المبحكثيف      
المتجر اذ نجد اف ىناؾ تزايد في تصفح العماؿ كالطمبة لممتجر في الفترة الميمية كتراجعو في الفترة 

الصباحية كبعد منتصؼ الميؿ يعكد الى أف اصحاب ىذه الفئة ال يتكاجدكف صباحا ككف ىذه الفترة تتزامف 
مع ادائيـ لعمميـ بالنسبة لمعماؿ كمزاكلتيـ لمقاعد الدراسة بالنسبة لمطمبة،ىذا ما ال يجعميـ يتصفحكف 

المتجر خبلؿ الفترة الصباحية كبعد منتصؼ الميؿ اذ ال يمكف عمى العامؿ اك الطالب التأخر كالسير ليبل 
. أماـ شاشة الكمبيكتر لككنو ممتـز باالستيقاظ باكرا لمزاكلة مختمؼ االنشطة اليكمية

أما بالنسبة لفئة البطاليف كالماكثات بالبيكت نبلحظ أف الفرد البطاؿ ال يعاني مف مشكؿ الكقت فيك      
متفرغ طيمة اليـك فتصفحو لممتجر جاء حسب نتائج الجدكؿ متساكم بيف مختمؼ الفترات أم أنو يتصفح 

المتجر حسب رغبتو كحاجتو لبلستخداـ، في حيف نفسر سبب ضعؼ نسبة تصفح الماكثات بالبيكت 
لممتجر صباحا كليبل الى انشغاؿ ىذه الفئة خبلؿ ىذه الفترات بأداء كاجبات منزلية كأخرل أسرية أكثر 

، لذا نجدىا تتصفح المتجر في الفترة المسائية نظرا راىمية مف البقاء اماـ الحاسكب كالتسكؽ في المتج
. لتفرغيا مف االعماؿ المسندة الييا 

عادة تأتي كفقا ألكقات الفراغ " تكب شكب "كعميو يمكف القكؿ أف تفضيبلت افراد العينة لزيارة متجر    
 .كظركؼ العمؿ أك الدراسة بالنسبة لمخمؼ المستكيات االقتصادية
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 "تكب شكب"يكضح األماكف المفضمة لدل المبحكثيف الستخداـ متجر : (45)الجدكؿ رقـ 
 .لمتسكؽ كعالقتو بمتغير الجنس 

الجنس 
االجابة  

المجمكع االناث الذككر 

 %التكرار  %التكرار  %التكرار 
 70,58 72 79,41 54 52,94 18مف البيت 

مف مقاىي 
االنترنت 

04 11,76 01 1,47 05 4,90 

 24,50 25 19,11 13 35,29 12مكاف العمؿ 

 100 102 100 68 100 34المجمكع 

 مف اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف اإللكتركني : المصدر

يبيف الجدكؿ األماكف التي يفضميا المبحكثيف الستخداـ متجر تكب شكب لمتسكؽ عبر الفيسبكؾ بناء      
عمى متغير الجنس،حيث نبلحظ مف خبلؿ قراءة معطيات الجدكؿ أف اغمبية المبحكثيف يفضمكف استخداـ 

المتجر مف المنزؿ أكثر مف بقية األماكف األخرل، كأف أعمى نسبة مفضمة لتصفح المتجر مف المنزؿ 
بالنسبة لممبحكثيف الذككر،في حيف يفضؿ الذككر % 52,94 مقابؿ %79,41تمثميا اإلناث اذ تقدر بػ 

 كىي أعمى مف النسبة المسجمة لدل %11,76كلكج ىذا المتجر ايضا مف خبلؿ مقاىي االنترنت بنسبة 
  %1,47اإلناث كالتي قدرت بػ 
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كما يفضؿ بعض المبحكثيف استخداـ المتجر مف أماكف العمؿ كىـ بالدرجة األكلى العماؿ كذلؾ     
بينما نفسر تفضيؿ اكبر نسبة مف المبحكثيف .  بالنسبة لئلناث %19,11 مف الذككر ك %35,29بنسبة 

الستخداـ المتجر مف خبلؿ البيت ألف المستخدـ يجد نفسو مرتاح اكثر عندما يتسكؽ في المتجر كىك 
متصؿ مف المنزؿ اذ بإمكانو تصفح اعبلنات المتجر كمعاينة مختمؼ السمع المعركضة بكؿ راحة 

كطمأنينة حسب الكقت الذم يرغب فيو اضافة الى ما شيدتو الجزائر في السنكات األخيرة مف تطكرات في 
مجاؿ االنترنت كالتي مكنت أغمب افراد المجتمع مف تكصيؿ شبكة االنترنت بالمنزؿ مما يغنييـ عف 

 .استعماليا في أماكف أخرل 

 

ما فيما يتعمؽ بفارؽ النسبة بيف الذككر كاإلناث نجد اف االناث اكثر استخداما لممتجر مف المنزؿ        أ
كىذا يعكس طبيعة المدة التي تقضييا اإلناث في البيت مقارنة بالذككر اذ كثيرا ما يقضكف أغمبة أكقاتيـ 
خارج البيت كىذا ما يجعؿ نسبة تصفحيـ لممتجر أقؿ مف االناث كىك ما أكدتو النتائج السابقة عف فترات 

. االستخداـ بالنسبة لمجنسيف 

كما يمكف كذلؾ تفسير تفضيؿ استخداـ المتجر مف خبلؿ مقاىي االنترنت بالنسبة لمذككر إلى انعداـ     
 كما يرجع اإلنترنتالربط بشبكة االنترنت احيانا في بعض األماكف مما يحيميـ الى التكجو نحك مقاىي 
 في حيف يرجع أكثرالبعض آلخر تفضيميـ الستخداـ االنترنت مف المقاىي إلى شعكرىـ بحرية كراحة 

سبب النسبة الضعيفة جدا لئلناث في استخداـ المتجر مف مقاىي االنترنت الى خصكصية بعض 
العائبلت الجزائرية المحافظة التي ال تفضؿ ارتياد االناث عمى مقاىي االنترنت بشكؿ مستمر كدائـ اذ 
يعتبركف انيا تتميز باالختبلط كبعدـ كجكد جك مبلئـ يساعدىف عمى االتصاؿ سكاء بشبكة االنترنت اك 

. بالمتجر

كيعكد استخداـ المتجر مف أماكف العمؿ بالنسبة لمذككر الى امتبلكيـ لتكصيؿ بالشبكة سكاء عف     
 أك عف طريؽ خدمات الجيؿ الثالث كالجيؿ الرابع التي أصبحت متاحة لمجميع، أما فيما (Wifi)طريؽ 

يتعمؽ بقمة استخداـ اإلناث العامبلت لبلنترنت مف أماكف العمؿ قد يعكد الى عدـ تكفر تكصيؿ بالشبكة 
في بعض المؤسسات التي يعممف فييا أك قد يرجع الى عدـ امتبلؾ ىذه الفئة لؤلجيزة الذكية التي تمكنيـ 

 .مف ربطيا بخدمات الجيؿ الثالث 
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يكضح األماكف المفضمة لدل المبحكثيف الستخداـ متجر تكب شكب  : (46)الجدكؿ رقـ 
 .لمتسكؽ كعالقتو بمتغير المستكل االقتصادم 

المستكل االقتصادم 
االجابة  

المجمكع طمبة ماكثة بالبيت  بطاؿ عامؿ 

 %التكرار  %التكرار  %التكرار  %التكرار  %التكرار 
 70,58 72 67,56 30 100 13 75 03 64,58 31مف البيت 

 4,90 05 5,40 07 0 0 25 01 4,16 02مف مقاىي االنترنت 

 24,50 25 27,02 10 0 0 0 0 31,25 15الدراسة /مكاف العمؿ

 100 102 100 37 100 13 100 04 100 48المجمكع 

مف اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف اإللكتركني  : المصدر

يمثؿ الجدكؿ األماكف المفضمة لدل المبحكثيف لتصفح متجر تكب شكب لمتسكؽ عبر الفيسبكؾ     
مف العماؿ يفضمكف %64,58كعبلقتو بمتغير المستكل االقتصادم، اذ تكضح معطيات الجدكؿ أف 

 يتصفحكنو %31,25 يستخدمكنو مف مقاىي االنترنت ك %4,16استخداـ متجر تكب شكب مف البيت، ك
  .مف أماكف العمؿ

 يتصفحكنو مف مقاىي %25 مف البطاليف يتصفحكف المتجر مف المنزؿ ك%75كيبلحظ كذلؾ أف      
 منيـ يفضمكف استخداـ المتجر مف البيت كىي %67,56 اما بالنسبة لفئة الطمبة فقد كانت نسبة اإلنترنت

 منيـ المتجر مف خبلؿ مقاىي االنترنت %5,40أعمى نسبة مقارنة باألماكف األخرل،كما يتصفح 
 مف أماكف الدراسة حيث يتكفر بعضيا عمى فضاء لبلنترنت كقاعات مخصصة لمطمبة، كما %27,02ك

 . %100نجد أيضا أف جميع الماكثات بالبيت يتصفحف المتجر مف المنزؿ كذلؾ بنسبة 
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 كعميو يمكننا تفسير استخداـ العماؿ لممتجر مف خبلؿ المنزؿ بنسبة كبيرة مقارنة باألماكف األخرل الى    
ككف بعض اماكف العمؿ ال تتكفر عمى تكصيؿ بالشبكة كما اف اغمب الكقت مخصص لمعمؿ اليتيح ليـ 
لتصفح المتجر بشكؿ كافي، مما يجعميـ يستخدمكف المتجر سكاء مف المنزؿ اك مف مقاىي االنترنت اذ 
لـ يتكفر لدييـ شبكة انترنت في المنزؿ،أما عف الفئة التي تستخدـ المتجر مف مكاف العمؿ ىذا لتمكنيا 
 .مف االتصاؿ مف أماكف العمؿ بسيكلة اما بتكفر التكصيؿ بالشبكة اك عف طريؽ خدمات الجيؿ الثالث 

 

 يبيف مع مف يفضؿ أفراد العينة استخداـ متجر تكب شكب كعالقتو :(47)الجدكؿ رقـ 
 .بمتغير الجنس 

   الجنس 
االجابة  

المجمكع االناث الذككر 

 %التكرار  %التكرار  %التكرار 

 53,92 55 44,11 30 73,52 25لكحدؾ 

 14,70 15 11,76 08 17,64 07مع أصدقائؾ 

 27,45 28 39,70 27 2,94 01مع أحد أفراد عائمتؾ 

 3,92 04 4,41 03 2,94 01مع أشخاص آخريف 

 100 102 100 68 100 34المجمكع 

مف اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف اإللكتركني  : المصدر

ناث العينة يتفقكف عمى االستخداـ الفردم لمتجر تكب شكب لمتسكؽ        تبيف نتائج الجدكؿ أف ذككر كا 
 %44,11مف الذككر ك%73,52حيث نبلحظ أف األغمبية يستخدمكف المتجر لكحدىـ كذلؾ بنسبة 

. بالنسبة لئلناث 
 %39,70 كنبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أف إناث العينة يفضمف استخداـ المتجر مع أفراد العائمة بنسبة     

، في حيف يفضؿ الذككر تصفح %2,94كىي نسبة اكبر مف نسبة تفضيؿ الذككر لذلؾ كالتي قدرت ب 
 مقارنة باإلناث المكاتي يفضمف تصفح المتجر مع االصدقاء %17,64المتجر مع االصدقاء بنسبة تقدر 

   كما نبلحظ مف معطيات الجدكؿ أف نسبة ضعيفة جدا مف افراد العينة تقدر، %11,76بنسبة أقؿ تقدر بػ 
.  مف اإلناث يفضمكف تصفح المتجر مع أشخاص آخريف %4,41 مف الذككر ك%2,94بػ 
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كنستنتج مف الجدكؿ اف نسبة كبيرة مف المبحكثيف ذككرا كانكا أـ اناث يميمكف الى استخداـ المتجر      
لكحدىـ، اذ يشير العديد مف الذككر مف خبلؿ تعميقات تمقيناىا في االستمارة أف استخداـ مكقع الفيسبكؾ 
بصفة عامة كالمتجر بصفة خاصة يتسـ بالخصكصية لذا يركف أنو مف غير البلئؽ أف يجمس معيـ أحد 

 في حيف تشير فئة مف اإلناث المكاتي يفضمف استخداـ المتجر رفقة افراد العائمة ككنيـ االستخداـ،كقت 
يقدمكف ليف مساعدات عند اتخاذ أم قرارات شرائية تجاه أم سمعة فمشاركة األـ اك األخت أك األب ليف 

 .في االستخداـ يشعر البعض منيف بالراحة 

يبيف تفضيالت المستخدميف لخصكصية متجر تكب شكب كعالقتو  : (48)الجدكؿ رقـ -
 .بمتغير الجنس 

الجنس 
االجابة  

المجمكع االناث الذككر 

 %التكرار  %التكرار  %التكرار 
الصفحة 

المفتكحة لمعامة 
29 85,29 17 25 46 45,09 

المجمكعات 
المغمقة كالسرية 

05 14,70 51 75 56 54,90 

 100 102 100 68 100 34المجمكع  

مف اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني : المصدر 

يمثؿ الجدكؿ تفضيؿ المبحكثيف لخصكصية متجر تكب شكب لمتسكؽ كعبلقتو بمتغير الجنس حيث     
يكضح الجدكؿ أف المبحكثيف الذككر أقؿ استخداما لممتجر مف خبلؿ المجمكعات المغمقة كالسرية كذلؾ 

 مقارنة باإلناث المكاتي يفضمف خصكصية المتجر مف خبلؿ المجمكعات المغمقة كالسرية %14,17بنسبة 
أما بالنسبة ألفراد العينة الذيف يفضمكف استخداـ خصكصية  . %75كذلؾ بنسبة تفكؽ النصؼ مقدرة بػ 

 مف الذككر يفضمكف ذلؾ في حيف مجد نسبة قميمة %85,29المتجر مف خبلؿ الصفحة المفتكحة نجد أف 
. %25مف االناث تستخدـ المتجر مف خبلؿ خصكصية الصفحة المفتكحة لمعامة كذلؾ بنسبة 

كيمكف تفسير النسبة الكبيرة لئلناث المكاتي يفضمف استخداـ خصكصية المتجر مف خبلؿ المجمكعات     
المغمقة لتميز ىذا النكع مف المجمكعات بالسرية كالتخصص في عرض السمع كالخدمات،خاصة بعدما تـ 
انشاء العديد مف المجمكعات المخصصة لمنساء فقط األمر الذم سيؿ عممية التسكؽ لدييف كجعؿ نسبة 
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كبيرة منيف تحكؿ التعامؿ مف خبلؿ الصفحات المفتكحة الى الى ىذا النكع مف المجمكعات، مقارنة 
بالذككر الذيف بالرغـ مف كجكد مجمكعة كاحدة فقط مخصصة ليـ إال انيـ يفضمكف تصفح المتجر مف 

 فبمجرد النقر عمى إلييا،خبلؿ المجمكعات المفتكحة ككنيا ال تتطمب الكثير مف الجيد كالكقت لبلنضماـ 
خانة االنضماـ يتـ القبكؿ بشكؿ آلي عكس المتاجر المغمقة كالسرية التي مف شركط االنضماـ الييا 
الحصكؿ عمى مكافقة ادارة المتجر التي تفرض عمى المشتركيف فييا مجمكعة مف القكانيف التي تنظـ 

. تعامبلت المتجر 

يبيف أسباب تفضيؿ المبحكثيف لمتجر تكب شكب بالذات عف باقي  : (49)جدكؿ رقـ اؿ -
 المتاجر اآلخرل كعالقتو بمتغير الجنس

الجنس 
االجابة  

المجمكع االناث الذككر 

 %التكرار  %التكرار  %التكرار 

 20,58 21 20,58 14 20,58 07يعرض منتجات متنكعة 

ألف صاحب المتجر ذك 
خبرة احترافية في مجاؿ 
 التسكؽ االلكتركني

09 26,47 17 25 26 25,49 

يتيح لؾ المتجر خدمة 
التفاعؿ مع المضاميف 

المعركضة 

01 2,94 02 2,94 03 2,94 

 4,90 05 5,88 03 5,88 02يقدـ منتجات ذات جكدة 

 3,92 04 2,94 02 5,88 02يطرح مضاميف تيمؾ 

تثؽ في القائميف عمى 
المتجر 

03 8,82 13 19,11 16 15,68 

يتيح لؾ فرصة لمتسكؽ في 
كؿ األكقات 

03 8,82 02 2,94 05 4,90 

ألف متجر تكب شكب 
مشيكر 

02 5,88 04 5,88 06 5,88 

امكانية الشراء مف المتجر 
بسيكلة 

05 14,70 08 11,76 13 12,74 

احتكاءه عمى العركض 
المجانية  

0 0 03 0 03 2,94 
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 100 102 100 68 100 34المجمكع 

 

مف اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني : المصدر 

 
 

 عف تيكضح الجدكؿ المبيف أعبله سبب تفضيؿ أفراد العينة لزيارة متجر تكب شكب لمتسكؽ بالذا    
باقي المتاجر األخرل كعبلقتو بمتغير الجنس، اذ تشير النتائج الى أف ىناؾ اختبلفا في التفضيؿ بيف 
الذككر كاإلناث كالذم تؤكده نتائج المعطيات الجدكلية، اذ نجد أف أىـ عنصر يراه الذككر كاإلناث انو 

سببا في تفضيميـ لمتجر تكب شكب بالذات عف باقي المتاجر ىك مدل خبرة صاحب المتجر كاحترافيتو 
 في حيف اإلناث ممثمة لنسبة % 25، ك%26,47في مجاؿ التسكؽ االلكتركني إذ تقدر نسبة الذككر بػ

 مف الذككر سبب تفضيميـ لمتجر تكب شكب بالذات إلى عدة عناصر جاءت بنسب %8,82يرجع 
متساكية متمثمة في مدل ثقتيـ في القائميف عمى المتجر اضافة الى ما يتيحو ليـ المتجر مف فرصة 

لمتسكؽ في كؿ األكقات، مقارنة باإلناث المكاتي يرجعف سبب التفضيؿ الى نفس العناصر السابقة الذكر 
 لما يتيحو %16,17 لثقتيف في صاحب المتجر ك%19,11كلكف بنسب مختمفة اذ جاءت عمى التكالي 

المتجر مف فرص لمتسكؽ في كؿ األكقات، فرغـ ىذه االختبلفات في النسب نممح بعض جكانب مف 
 مف ذككر العينة صفة التنكع في %20,58االتفاؽ في بعض التفضيبلت، ففي الكقت الذم يفضؿ فيو 

 مف %2,94منتجات المتجر، نجد في المقابؿ نفس النسبة مف االناث تفضؿ ذلؾ، كما يرجع ايضا 
الذككر كاإلناث سبب التفضيؿ الى نفس العنصر أال كىك مدل تكفر المتجر عمى خدمة التفاعؿ مع 

. المضاميف المعركضة 

 الشراء منو بسيكلة إلمكانية مف الذككر يفضمكف ىذا المتجر بالذات نظرا %14,70 كما نبلحظ أف    
 مف الذككر يرجعكف %5,88 مف االناث نفس السبب، كما نجد أف%11,76في المقابؿ اختارت نسبة 

سبب تفضيميـ الى ككف المتجر يطرح مضاميف تيميـ كتتفؽ مع ذلؾ نسبة مف االناث مقدرة ب 
،كما أف شيرة المتجر جعمت منو سببا في تفضيمو عف باقي المتاجر كىذا ما يتفؽ عميو ذككر 2,94%

ناث العينة بنسبة متساكية مقدرة بػ   .%5,88كا 
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ناث  ) كمنو نستنتج أنو بالرغـ مف اختبلؼ نكع المبحكثيف     كاختبلفيـ في بعض الجكانب إال  (ذككر كا 
أنيـ يشترككف في بعض العناصر التي يجدكنيا سببا في تفضيميـ لمتجر تكب شكب لمتسكؽ عف باقي 

. المتاجر األخرل

 

 
 

عجابا مف قبؿ المستخدميف عبر متجر: المطمب الثاني: المطمب الثاني عجابا مف قبؿ المستخدميف عبر متجراألشكاؿ االعالنية األكثر متابعة كا            األشكاؿ االعالنية األكثر متابعة كا 
   كعالقتيا بمتغيرات الدراسة كعالقتيا بمتغيرات الدراسة االلكتركني  االلكتركني ""تكب شكب لمتسكؽتكب شكب لمتسكؽ""

 يكضح مدل جذب العركض اإلعالنية المنشكرة في متجر تكب شكب :(50)الجدكؿ رقـ 
 النتباه المبحكثيف كعالقتيا بمتغير الجنس

الجنس 

االجابة  

المجمكع اإلناث الذككر 

 %التكرار  %التكرار  %التكرار 

 82,35 84 88,23 60 70,58 24نعـ 

 17,64 18 11,76 08 29,41 10ال 

 100 102 100 68 100 34المجمكع 

 مف اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني: المصدر 

يمثؿ الجدكؿ مدل اثارة العركض االعبلنية المنشكرة بمتجر تكب شكب لمتسكؽ النتباه أفراد العينة      
 مف اإلناث تمفت %88,23أثناء تعرضيـ ليا كعبلقتو بمتغير الجنس، إذ تكضح المعطيات الجدكلية أف 

انتباىيف العركض اإلعبلنية التي تنشر عمى مستكل متجر تكب شكب مقارنة بالذككر الذيف تمفت انتباىـ 
 أما فيما يتعمؽ باإلناث المكاتي %70,58العركض االعبلنية المعركضة بالمتجر كلكف بنسبة أقؿ قدرت بػ 

 مقارنة بالذككر %11,76ال تثيرىف مختمؼ االعبلنات المعركضة بالمتجر قد قدرت بنسبة قميمة مقدرة بػ 
 . %29,41الذيف جاءت نسبتيـ بػ 
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كعميو يمكف القكؿ أف فئة االناث ىي اكبر فئة تثير انتباىيا العركض االعبلنية المقدمة بالمتجر كىذا     
ما يعكس مدل حرصيف عمى االطبلع ك معرفة مختمؼ العركض المقدمة لمسمع كالمنتجات مقارنة 

بالذككر الذيف يتميزكف بمدل ادراكيـ لحاجاتيـ مما يجعميـ يتابعكف ما يرغبكف في اقتناءه فقط كال تثير 
انتباىيـ العركض المعمف عنيا بشكؿ كبير مثمما ىك الحاؿ عند فئة اإلناث، أما عف سبب عدة اثارة 

بعض العركض االعبلنية لفئة االناث قد يرجع اما لقمة جاذبية االعبلف اك ضعؼ تصميمو باعتبار اف 
ىذه الفئة تثير انتباىيا كثرة استخداـ األلكاف كحجمو كمكقعو اكثر ما تثيرىا المضاميف المعمف عنيا كما 

المستخدمة في العركض المعمف عنيا كالتي ىي في أغمب األحياف غير مفيكمة    أف عدـ فيـ المغة 
. لدل المبحكثات باعتبار أف اغمب االعبلنات تعرض بالمغة الصينية

 في حيف يمكف ارجاع سبب عدـ تفضيؿ فئة الذككر التي تتميز بصعكبة لفت انتباىا كما اف طريقة    
استخداـ بعض الذككر لممتجر ليست بيدؼ االستيبلؾ بؿ اما لمتسمية كتمضية الكقت اك لرغبتيـ في 

التعرؼ عمى اسعار السمع المعمف عنيا في المتجر كالمقارنة بينيا كبيف ما يتـ عرضو بالمتاجر التقميدية، 
كما أف عدـ تكفر ما يرغبكف بو مف سمع في العركض المعمف عنيا قد يجعميـ ال ينجذبكف نحكىا كال 

. يثيركف أم انتباه اتجاىيا

يكضح مدل جذب العركض االعالنية المنشكرة في متجر تكب : (51)لجدكؿ رقـ ا- 
. شكب النتباه المبحكثيف كعالقتيا بمتغير المستكل االقتصادم 

المستكل االقتصادم 
االجابة  

المجمكع ماكثة بالبيت طالب بطاؿ عامؿ 

 %التكرار  %التكرار  %التكرار  %التكرار  %التكرار 

 82,35 84 69,23 09 78,37 29 75 03 89,58 43نعـ 

 17,64 18 30,76 04 21,62 08 25 01 10,41 05ال 

 100 102 100 13 100 37 100 04 100 48المجمكع 

 مف اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني: المصدر 

بناءا عمى متغير المستكل االقتصادم يتضح في الجدكؿ أعبله نسبة العماؿ الذيف تمفت انتباىيـ       
العركض االعبلنية المنشكرة بمتجر تكب شكب لمتسكؽ كانت عالية مقارنة بالذيف ال تثير انتباىيـ ىذه 

مف نفس الفئة فقد قدرت نسبتيـ ب  (ال )، أما الذيف أجابكا ب %89,58العركض اذ قدرت بػ 
10,41%.  
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 أما بالنسبة لمطمبة الذيف تمفت انتباىيـ العركض االعبلنية المعمف عنيا بالمتجر فقد كانت نسبتيـ     
.  ال تمفتيـ مختمؼ العركض المعمف عنيا بالمتجر ف مف الذم%21,62 لتمييا نسبة %78,37مقدرة بػ 

، اما فيما (ال) منيـ اجابكا بػ %25مقارنة ب  (نعـ ) مف البطاليف اجابكا بػ%75في حيف نجد اف نسبة 
يتعمؽ برأم الماكثات بالبيكت فنجد اف اغمبيف تمفت انتباىيف العركض االعبلنية المعمف عنيا كذلؾ بنسبة 

 .%30,76، في حيف نجد نسبة قميمة فقد ال تثير انتباىيا ىذه العركض كذلؾ بنسبة 69,23%

    

كتأتي ىذه النتائج لتبيف اف فئة العماؿ ىي الفئة االكثر التي تنجذب كراء العركض االعبلنية المنشكرة  
في متجر تكب شكب باعتبار اف ىذه الفئة لدييا قدرة مالية ثابتة تكلد ليا الرغبة في الشراء كاقتناء السمع 

المتجر، ىذا ما يجعميا تنجذب كراء مختمؼ العركض المقدمة بالمتجر بحثا عف ما يمبي حاجاتيا  مف
كرغباتيا كما اف لعامؿ الكقت دكر كبير في ىذا العنصر اذ اف عدـ تكفر الكقت الكافي ليذه الفئة لمنزكؿ 

الى االسكاؽ التقميدية كالبحث عما ترغبو مف خيارات يجعميا تنجذب كراء مختمؼ العركض المنشكرة 
 .الكتشافيا كمعرفة مايناسبيا مف ذلؾ 
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 يبيف العناصر األكثر تحفيزا في اإلعالنات كالعركض المقدمة عمى :(52)الجدكؿ رقـ 
. صفحات متجر تكب شكب كعالقتيا بمتغير الجنس 

الجنس 
االجابة  

المجمكع االناث الذككر 

 %التكرار  %التكرار  %التكرار 

 6,86 07 7,35 05 5,88 02مكاقع االعالنات في الصفحة 

 4,90 05 1,47 01 11,76 04   مساحة االعالف

 3,92 04 4,41 03 2,94 01األلكاف المستخدمة في اإلعالف 

 2,94 03 1,47 01 5,88 02المغة المستخدمة 

 19,60 20 25 17 8,82 03الصكر الفكتكغرافية 

 20,58 21 19,11 13 23,52 08كثرة تفاعؿ األعضاء مع االعالنات 

الكممات المحفزة لمضغط عمى 
 (عرض خاص، تخفيضات)االعالف 

04 11,76 09 13,23 13 12,74 

 2,94 03 1,47 01 5,88 02تصميميا الجيد 

 3,92 04 4,41 03 2,94 01الشخصيات الممثمة في اإلعالف 

 8,82 09 8,82 06 8,82 03مشاركة اصدقائؾ لإلعالف 

 12,74 13 13,23 09 11,76 04العالمة التجارية المعمف عنيا 

 100 102 100 68 100 34المجمكع 

مف إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني : المصدر 
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يبيف الجدكؿ اكثر العناصر تحفيزا في االعبلنات كالعركض المقدمة في متجر تكب شكب كعبلقتو     
بمتغير الجنس إذ نبلحظ مف خبلؿ ىذه المعطيات الجدكلية أف اكثر العناصر تحفيزا بالنسبة لمذككر كانت 

 :عمى التكالي 

الكممات المحفزة  لتمييا في المرتبة الثانية %23,52كثرة تفاعؿ األعضاء مع االعبلنات بنسبة   -
ك مساحة االعبلف المعركض كالعبلمة التجارية  (، تخفيضات عرض خاص)لمضغط عمى االعبلف 

 مشاركة االصدقاء لئلعبلف ك  في حيف تأتي%11,76المعمف عنيا بنفس النسبة كالتي تقدر بػ 
مكاقع االعبلنات في أما فيما يتعمؽ ب. %8,82الصكر الفكتكغرافية في المرتبة الثالثة كذلؾ بنسبة 

الصفحة ك المغة المستخدمة فقد تـ تصنيفيـ في المرتبة الرابعة في قائمة اختيارات الذككر لمعناصر 
، في حيف يرل %5,88المحفزة في االعبلف كالتي تدفع بيـ لمشراء مف المتجر كذلؾ بنسبة مقدرة بػ 

المبحكثيف أف العناصر األقؿ تحفيزا مقارنة بالعناصر السابقة ىي االلكاف المستخدمة في اإلعبلف 
  %2,94كالشخصيات الممثمة فيو كذلؾ بنسبة مقدرة بػ 

 في حيف نبلحظ أف أىـ العناصر المحفزة لمسمكؾ الشرائي لئلناث عند اطبلعيـ عمى االعبلف تتمثؿ    
:  فيمايمي

 بالمرتبة األكلى لتمييا كثرة تفاعؿ األعضاء مع اإلعبلنات بنسبة %25الصكر الفكتكغرافية  -
 في المرتبة الثانية، ثـ الكممات المحفزة لئلعبلف كالعبلمة التجارية المعمف عنيا بنسبة 19,11%

 في المرتبة الثالثة في حيف تأتي مشاركة األصدقاء لئلعبلف بنسبة %13,23 بػ      متساكية تقدر
 في المرتبة الخامسة أما %7,35مكاقع اإلعبلنات في الصفحة بنسبة في المرتبة الرابعة ك. 8,82%

فيما يتعمؽ باأللكاف المستخدمة في اإلعبلف كالشخصيات الممثمة لئلعبلف فقد جاءت بنسب بنسبة 
 يحتؿ عنصر مساحة اإلعبلف ك تصميميا الجيد المرتبة ،بينما%4,41 ػ ب         متساكية قدرت

، كعميو يمكف القكؿ انو بالرغـ مف %1,47األخيرة في تفضيبلت المبحكثات كالتي قدرت نسبتيف 
ر محفزة ػػػػالف إال اننا نجد أف ىناؾ عناصػػػػػكجكد تشابو كبير في تفضيبلت العناصر المحفزة لئلع

 ف ػػػػػا عػػػػكر تختمؼ تماـػػػػػػلمذؾ
 .إلناث كىذا يرجع لطبيعة كؿ كاحد منيماؿالعناصرالمحفزة 
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    يبيف العناصر األكثر تحفيزا في اإلعالنات كالعركض المقدمة عمى  : (53)جدكؿ رقـ 
 .صفحات متجر تكب شكب كعالقتيا بمتغير المستكل االقتصادم 

المستكل االقتصادم 
االجابة  

المجمكع ماكثة بالبيت طالب بطاؿ عامؿ 

التؾ %التكرار 
رار 

 %التكرار  %التكرار  %التكرار  %

مكاقع اإلعالنات في 
الصفحة 

02 4,16 0 0 03 8,10 02 15,38 07 6,86 

 4,90 05 7,69 01 0 0 0 0 8,33 04 مساحة االعالف

األلكاف المستخدمة في 
اإلعالف 

0 0 0 0 01 2,70 03 23,07 04 3,92 

 2,94 03 0 0 0 0 0 0 6,25 03المغة المستخدمة 

 19,60 20 15,38 02 27,02 10 0 0 16,66 08الصكر الفكتكغرافية 

كثرة تفاعؿ األعضاء 
مع االعالنات 

07 14,58 03 75 09 24,32 02 15,38 21 20,58 

الكممات المحفزة 
لمضغط عمى االعالف 

عرض خاص، )
 (تخفيضات

10 20,83 0 0 03 8,10 0 0 13 12,74 

 2,94 03 0 0 2,70 01 0 0 4,16 02تصميميا الجيد 

الشخصيات الممثمة 
في اإلعالف 

0 0 0 0 02 5,40 02 15,38 04 3,92 

مشاركة اصدقائؾ 
لإلعالف 

03 6,25 0 0 05 13,51 01 7,69 09 8,82 

 12,74 13 0 0 8,10 03 25 01 18,75 09العالمة التجارية 
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المعمف عنيا 

 100 102 100 13 100 37 100 04 100 48المجمكع 

مف إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني : المصدر 

 

يبيف لنا ىذا الجدكؿ تقييـ افراد العينة لمعناصر الفنية لئلعبلف االلكتركني كالتي تعتبر اكثر تحفيزا       
كتأثيرا عمى سمككيـ الشرائي كعبلقتو بالمستكل االقتصادم لممبحكثيف اذ نجد اكثر عنصر محفز لفئة 

العماؿ عند رؤيتيـ لئلعبلف االلكتركني ىك الكممات المحفزة لمضغط عمى اإلعبلف كذلؾ بنسبة 
 ثـ الصكر %18,57، لتمييا في المرتبة الثانية العبلمة التجارية المعمف عنيا بنسبة 20,83%

 في حيف جاء عنصر تفاعؿ األعضاء مع اإلعبلف في المرتبة %16,66الفكتكغرافية المعمف عنيا بتقدير 
 كما يمكننا أف نبلحظ أف ىناؾ بعض %8,33 ك مساحة اإلعبلف بنسبة %14,58الرابعة بنسبة 

العناصر الفنية تتساكل في التفضيؿ بيف المبحكثيف كالمغة المستخدمة كمشاركة األصدقاء لئلعبلف كذلؾ 
 ػ أما فيما يتعمؽ بمكاقع اإلعبلنات في الصفحة كتصميميا فيي تحتؿ المرتبة األخيرة في %6,25بتقدير 

 . %4,16اختيارات العماؿ ككنيا أقؿ تحفيزا ليـ كذلؾ بنسبة 

أما بالنسبة لفئة البطاليف فيـ يجدكف أف أكبر عنصر محفز في إعبلنات المتجر ىك كثرة تفاعؿ     
 منيـ أف العبلمة التجارية المعمف عنيا ىي % 25، كيجد% 75األعضاء عمييا كذلؾ بنسبة قدرت ب 

المحفز الثاني لسمككيـ االستيبلكي، اما فيما يتعمؽ بباقي العناصر فيـ يجدكف انيا غير محفزة  

في حيف نبلحظ أف تفضيبلت الطمبة لمعناصر المحفزة في اإلعبلف االلكتركني يختمؼ عف المستكيات    
 يحفزىـ تفاعؿ %24,32 تحفزىـ الصكر الفكتكغرافي الممتقطة لمسمع ك %27,02األخرل، إذ نجد اف 

مف الطمبة يجدكف اف مشاركة %13,51األعضاء مع اإلعبلنات المنشكرة، ليميا في المرتبة الثالثة 
األصدقاء لئلعبلنات المعمف عنيا بالمتجر حافز يجعميـ يطمعكف اكثر عمييا، في حيف تجد نسبة 

 أف مكقع اإلعبلف في الصفحة جد مؤثر عمى سمككيـ االستيبلكي، بينما يجد البعض منيـ أف 8,10%
، أما %5,44العنصر االكثر تحفيزا عند اطبلعيـ عمى اإلعبلف ىك الشخصيات الممثمة فيو كذلؾ بنسبة 

فيما يتعمؽ بتصميـ اإلعبلف المعمف عنو المتجر كاأللكاف المستخدمة فيو فيي تحتؿ المرتبة األخيرة كذلؾ 
  . ككنيا أقؿ تحفيزا ليـ %2,70بنسبة 
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كما أف المتأمؿ لمنتائج الجدكلية، يبلحظ أف ىناؾ تكافؽ في تفضيبلت الماكثات بالبيكت لتتقارب      
النسب بيف بعض العناصر المحفزة لسمككيف االستيبلكي كتتساكل في بعضيا اآلخر إذ أف أكبر نسبة 

منيف تجد في االلكاف المستخدمة في مختمؼ العركض اإلعبلنية محفزا ليا عمى الشراء كذلؾ بنسبة قدرت 
 مف المبحكثات في اختياراتيف اذ يجدف أف مكاقع الصكر في %15,38 في حيف تشترؾ %23,07بػ 

الصفحة ك كثرة تفاعؿ األعضاء عمييا اضافة إلى الشخصيات الممثمة في اإلعبلف كميا عناصر محفزة 
 منيف ترل في مساحة اإلعبلف ك مشاركة االصدقاء لو حافزا لئلطبلع %7,69لسمككيف الشرائي أما 

 .عمى مختمؼ العركض االعبلنية المعمف عنيا في المتجر 

كعميو يمكف القكؿ انو بالرغـ مف تكافؽ تفضيبلت مختمؼ المستكيات االقتصادية لمعناصر المحفزة    
لسمككيـ الشرائي في العركض اإلعبلنية، نجد أف ىناؾ اختبلؼ في بعض االختيارات كىذا ما تعكسو 

 . طبيعة كخصكصية كؿ فئة 

 يكضح أىـ مزايا الخدمات االعالنية التي يقدميا متجر تكب شكب :(54)الجدكؿ رقـ 
. كعالقتيا بمتغير الجنس 

الجنس 

االجابة  

المجمكع االناث الذككر 

 %التكرار  %التكرار  %التكرار 

كصكؿ المستيمؾ الى أدؽ التفاصيؿ المعركضة 
في االعالف عف المنتج 

06 17,64 13 19,11 19 18,62 

قياس درجة اقباؿ الجميكر عمى الخدمات التي 
 يقدميا المعمف

11 32,35 05 7,35 16 15,68 

 11,76 12 14,70 10 5,88 02المركنة في تعديؿ اك تغيير االعالف بسيكلة 

 31,37 32 29,41 20 35,29 12امكانية التعرض لإلعالف في أم كقت يناسبؾ 

 12,74 13 14,70 10 8,82 03السرعة في الكصكؿ الى المستخدميف 

 9,80 10 14,70 10 0 0أخرل 

 100 102 100 68 100 34المجمكع 

 مف إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني: المصدر 
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 يبيف الجدكؿ المكضح أعبله أىـ مزايا الخدمات االعبلنية التي يقدميا متجر تكب شكب كعبلقتيا     
 ترل أف %35,29بمتغير الجنس، إذ يبلحظ المتأمؿ لنتائج الجدكؿ أف اكبر نسبة مف الذككر كالمقدرة بػ 

 %32,35اىـ ميزة يقدميا المتجر لمستخدميو ىي امكانية التعرض لئلعبلف في أم كقت، لتمييا نسبة 
يجدكف أف امكانية قياس المستخدـ لدرجة اقباؿ الجميكر عمى الخدمات التي يقدميا المعمف قد يساعده 

عمى معرفة مزايا كخصائص المنتج في حد ذاتو عف طريؽ التعميقات كالمشاركات المقدمة، في حيف يجد 
 مف الذككر خاصية كصكؿ المستيمؾ الى ادؽ التفاصيؿ المعركضة في االعبلف عف المنتج 17,64%

 اف اىـ %8,82مف اىـ المزايا التي يقدميا المتجر ليـ، كيعبر البعض اآلخر بنسبة أقؿ مف ذلؾ مقدرة بػ 
المزايا االعبلنية المقدمة في المتجر بالنسبة ليـ تتمثؿ في السرعة في الكصكؿ الى المستخدميف، ك 

 يجدكف في المركنة التي تتميز بيا الخدمات المعمف عنيا خاصية تميز المتجر عف باقي 5,88%
. المتاجر 

 منيف يجدف أف ابرز خاصية ىي امكانية التعرض %29,41أما فيما يتعمؽ بنتائج اإلناث نجد اف     
 منيف ترل اف امكانية كصكؿ المستيمؾ الى أدؽ %19,11 في أم كقت يناسبيـ، لتمييا نسبة لئلعبلف

التفاصيؿ تعتبر مف أىـ مزايا الخدمات االعبلنية المقدمة في متجر تكب شكب لمتسكؽ عبر الفيسبكؾ،في 
حيف نجد أف اختيارىف لخاصية المركنة في تعديؿ اك تغيير االعبلف بسيكلة ك السرعة في الكصكؿ الى 

 لتمييا بنسبة أقؿ ميزة %14,70المستخدميف ك االسعار المنخفضة لمسمع جاءت بنسب متساكية قدرت ب 
. امكانية المستخدـ مف قياس درجة اقباؿ الجميكر عمى الخدمات التي يقدميا المعمف 

كعميو يمكف القكؿ انو بالرغـ مف اختبلؼ اجابات الذككر كاإلناث بنسب متفاكتة إال اننا نجد اف ىناؾ    
تقارب في االختيارات، اذ تعكس نتائج الجدكؿ اف الفئتيف يشتركاف في ككف أىـ ميزة م تقدميا الخدمات 

 .االعبلنية بالمتجر ىي امكانية التعرض لئلعبلف في أم كقت يناسبيـ 
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 يكضح أىـ مزايا الخدمات االعالنية التي يقدميا متجر تكب شكب :(55)الجدكؿ رقـ - 
. كعالقتيا بمتغير المستكل االقتصادم 

المستكل االقتصادم 

االجابة  

المجمكع ماكثة بالبيت طالب بطاؿ عامؿ 

 %ت  %ت  %ت  %ت  %ت 

كصكؿ المستيمؾ الى أدؽ التفاصيؿ 
المعركضة في االعالف عف المنتج 

06 12,50 0 0 06 16,21 07 53,84 19 18,62 

قياس درجة اقباؿ الجميكر عمى 
 الخدمات التي يقدميا المعمف

11 22,91 01 25 04 10,81 0 0 16 15,68 

المركنة في تعديؿ اك تغيير االعالف 
بسيكلة 

04 8,33 0 0 08 21,62 0 0 12 11,76 

امكانية التعرض لإلعالف في أم كقت 
يناسبؾ 

14 29,16 03 25 09 24,32 06 46,15 32 31,37 

 12,74 13 0 0 16,21 06 0 0 14,58 07السرعة في الكصكؿ الى المستخدميف 

 9,80 10 0 0 10,81 04 0 0 12,50 06أخرل 

 100 102 100 13 100 37 100 04 100 48المجمكع  

. مف اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني:  المصدر           

تكضح معطيات الجدكؿ اىـ مزايا متجر تكب شكب كعبلقتيا بالمستكل االقتصادم، إذ نبلحظ أف      
امكانية افراد العينة مف العماؿ يجدكف أف اكبر ميزة تقدميا الخدمات اإلعبلنية في متجر تكب شكب ىي 

القدرة عمى  منيـ اف اىـ ميزة ىي %22,91تعرضيـ لئلعبلف في أم كقت يناسبيـ، في المقابؿ يجد 
 مف العماؿ يركف %14,58قياس درجة اقباؿ الجميكر عمى الخدمات التي يقدميا المعمف، لتمييا نسبة 
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 12,50في خاصية السرعة في الكصكؿ الى المستخدميف أىـ ميزة مقدمة في خدمات المتجر االعبلنية ك
الى أدؽ  منيـ يجدكف انو مف بيف اىـ الميزات المقدمة بمتجر تكب شكب لمتسكؽ ىك كصكليـ %

التفاصيؿ المعركضة في االعبلف عف المنتج، في حيف ترجع نسبة أقؿ منيـ ذلؾ الى المركنة في تعديؿ 
. %8,33اك تغيير االعبلف بسيكلة كذلؾ بنسبة 

كمف جية أخرل نجد أف فئة البطاليف تكضح أىـ المزايا المقدمة في متجر تكب شكب في ميزتيف فقط 
 كالميزة الثانية في مدل %75األكلى كانت امكانية التعرض لئلعبلف في أم كقت يناسبيـ كذلؾ بنسبة 
. قدرتيـ عمى قياس درجة اقباؿ الجميكر عمى الخدمات التي يقدميا المعمف 

اما عف فئة الطمبة فنجد اف اىـ ميزة لدييـ ىي امكانية التعرض لئلعبلف في أم كقت كالتي قدرت      
         ، لتمييا ميزة المركنة في تعديؿ اك تغيير االعبلف بسيكلة كذلؾ بنسبة اقؿ تقدر% 24,32نسبتيا بػ

السرعة في الكصكؿ الى المستخدميف كقدرة كصكؿ : ، في حيف تتساكل النسب بيف الميزتيف %21,62بػ 
 . %16,21المستيمؾ الى أدؽ التفاصيؿ المعركضة في االعبلف عف المنتج بتقدير 

في حيف تعكس نتائج فئة الماكثات بالبيكت نسب متقاربة مع الفئات األخرل اذ يعتبرف أف أىـ ميزة     
تقدميا الخدمات اإلعبلنية في المتجر ىي كصكؿ المستيمؾ الى أدؽ التفاصيؿ المعركضة في االعبلف 

 لتمييا امكانية التعرض لئلعبلف في أم كقت يناسب المستخدـ كذلؾ % 53,84عف المنتج كذلؾ بنسبة 
 . % 46,15بتقدير 

كعميو يمكف تفسير سبب تفضيؿ اغمب المستكيات االقتصادية لميزة امكانية التعرض في أم كقت       
لئلعبلف ك ميزة القدرة عمى كصكؿ المستيمؾ الى أدؽ التفاصيؿ، نجد اف فئة العماؿ تتسـ بانشغاليا طيمة 
النيار في انجاز عمميا كال يتسنى ليا الفرصة لمتعرض لئلعبلف في كؿ األكقات كلكف مع ميزة الخدمات 
االعبلنية بالمتجر التي تتاح الى المستخدـ طيمة الكقت يككف لمعامؿ امكانية متابعتيا كقت ما اتيحت لديو 

الفرصة كنفس الكضع بالنسبة لمطمبة الذيف ىـ منشغمكف بكاجباتيـ الدراسية كال تتاح لدييـ الفرصة 
لبلتصاؿ الدائـ بالمتجر كذلؾ بالنسبة الماكثات بالبيكت أيضا المكاتي يفضمف استخداـ المتجر لما يكفره 
مف فرصة الكصكؿ الى ادؽ التفاصيؿ كىك الذم يغنييف عف الخركج الى األسكاؽ التقميدية ك اقتناء ما 

 .يرغبف بو مف سمع إذ بيذه الخدمة تستطيع الماكثات بالبيكت شراء بسيكلة دكف أم جيد مبذكؿ
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 يكضح أبرز جكانب القصكر في إعالنات متجر تكب شكب كعالقتيا :(56)الجدكؿ رقـ 
بمتغير الجنس 

الجنس 
االجابة  

المجمكع االناث الذككر 

 %التكرار  %التكرار  %التكرار 

 6,86 07 7,35 04 8,82 03ضعؼ مصداقيتيا كمكضكعيتيا 

 4,90 05 4,41 03 5,88 02 قمة جاذبيتيا

 44,11 45 39,70 27 52,94 18كثرة االعالنات 

عدـ استخداـ الكسائط المتعددة كالفيديك 
كالصكر المتحركة 

04 11,76 07 10,29 11 10,78 

 11,76 12 16,17 11 2,94 01ازعاجيا لممستخدميف 

 8,82 09 11,76 08 2,94 01عدـ تحديث المكارد االعالنية باستمرار 

 7,84 08 8,82 06 5,88 02قمة ترتيب كتنسيؽ المكاد اإلعالنية 

 4,90 05 2,94 02 8,82 03أخرل 

 100 102 100 68 100 34المجمكع  

 
 مف اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني  :المصدر

تبيف نتائج الجدكؿ أعبله أبرز جكانب القصكر في إعبلنات متجر تكب شكب كعبلقتو بمتغير      
الجنس إذ أف المبلحظ لذلؾ يجد أف ىناؾ تقارب في اجابات المبحكثيف حيث تتفؽ الفئتيف عمى أف أبرز 

 52,94جانب مف جكانب القصكر ىك كثرة االعبلنات في المتجر إذ حددت أعمى نسبة لدل الذككر بػ 
 مف اإلناث،اضافة الى العديد مف الجكانب التي تعكسيا اجابات الذككر اذ تجد فئة %39,70لتمييا %

 أف عدـ استخداـ الكسائط المتعددة كالفيديك كالصكر المتحركة في في عرض %11,76 ػ ب   منيـ مقدرة
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االعبلنات يعتبر جانبا مف القصكر في اعبلنات المتجر مما قد ينقص مف فعاليتيا كتأثيرىا عمى 
 . مف اإلناث تعبر عف نفس الرأم %10,29المستيمكيف، مقابؿ 

 

 

 الى اعتبار أف ضعؼ مصداقية كمكضكعية %8,82كمف جية أخرل تشير فئة مف الذككر مقدرة بػ      
االعبلنات المعمف عنيا يعتبر جانبا مف جكانب القصكر فييا اضافة الى عناصر أخرل تـ ذكرىا في 

اجابات االستمارة االلكتركنية كىي عدـ ارفاؽ االعبلنات بأسعار السمع مما يحيؿ المستخدـ عمى السؤاؿ 
 منيـ جانب الجاذبية التي تفتقر الييا اعبلنات المتجر كقمة %5,88، كتضيؼ نسبة ردائما عف السع

ترتيبيا في الصفحات اذ يجعميا تتصؼ بالفكضى كقمة التنظيـ كىك مف شأنو أف يسيء لسمعة المتجر في 
 مف الذككر أف ابرز جانب لدييا مف جكانب القصكر يتمثؿ %2,94حيف تعبر نسبة ضعيفة جدا مقدرة بػ 

في ازعاج االعبلنات كىذا ما يمكف تبريره الى التنكع الذم يشيده المتجر في اعبلنات السمع كالحجـ 
. الكبير الذم يتـ عرضو بشكؿ يكمي يجعؿ مف االعبلنات مزعجة لدل المستخدميف 

يمكف القكؿ أف كثرة تعامؿ فئة االناث مع اعبلنات المتجر كىك ما كضحتو النتائج السابقة قد     
 يركف أف % 16,17يساعدىف عمى تحديد جكانب القصكر التي تعاني منيا ىذه االعبلنات، اذ نجد أف 

 مف المبحكثات تعتبر عدـ تحديث المكارد االعبلنية %11,76اعبلنات مزعجة لممستخدميف، لتمييا نسبة 
 منيف تقكؿ بأف القصكر يتمثؿ في ضعؼ مصداقيتيا %7,35باستمرار مشكبل في اعبلنات المتجر، ك 

 منيف يجدف اف قمة جاذبية االعبلف بالمتجر جانب مف جكانب القصكر فييا %4,41كمكضكعيتيا اما 
 ترجع القصكر في اعبلنات المتجر الى ككنيا تعرض سمع ال تتكافؽ مع %2,94كنسبة قميمة جدا مقدرة بػ 

  .حقيقتيا في الكاقع
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عالنات اإللكتركنية في عالنات اإللكتركنية في السمع كالخدمات التي تيتـ بعرضيا اإلالسمع كالخدمات التي تيتـ بعرضيا اإل أنكاع  أنكاع  : :المطمب الثالثالمطمب الثالث
  .كعالقتيا بمتغيرات الدراسة.كعالقتيا بمتغيرات الدراسةمتجر تكب شكب لمتسكؽ عبر الفيسبكؾ متجر تكب شكب لمتسكؽ عبر الفيسبكؾ 

 يبيف نكعية اعالنات المنتجات التي ييتـ بيا افراد العينة في المتجر :(57)الجدكؿ رقـ 
. كعالقتيا بمتغير الجنس 

الجنس 

االجابة  

المجمكع االناث الذككر 

 %التكرار  %التكرار  %التكرار 

 61,76 63 72,05 49 41,17 14المالبس كاإلكسسكارات 

 5,88 06 4,41 03 8,82 03 اليدايا كالعطكر 

 2,94 03 4,41 03 0 0األحذية كالحقائب  

 2,94 03 1,47 01 5,88 02 المنتجات الرياضية  

 1,96 02 2,94 02 0 0التجييزات المنزلية  

 16,66 17 2,94 02 44,11 15اليكاتؼ الذكية كااللكتركنيات  

 3,92 04 5,88 04 0 0الحمي ك المجكىرات  

 3,92 04 5,88 04 0 0األثاث كالديككرات  

 100 102 100 68 100 34المجمكع 

مف إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني : المصدر 

 تبيف نتائج الجدكؿ طبيعة المنتجات التي يتـ عرضيا في اعبلنات المتجر كالتي قد تجذب المستيمكيف    
نحك اقتنائيا إذ نجد اف نسبة كبيرة مف فئة اإلناث تنجذب كراء اعبلنات منتجات المبلبس كاإلكسسكارات 

 منيف ينجذبف كراء اعبلنات األثاث كالديككرات كالحمي %5,88، %72,05كذلؾ بنسبة تقدر بػ 
 مف ىذه الفئة تيتـ باإلعبلنات التي يعرضيا المتجر عف منتجات األحذية %4,41كالمجكىرات أما 
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 يتابعف اعبلنات منتجات األجيزة الذكية كااللكتركنيات %2,94كالحقائب كذلؾ منتجات اليدايا كالعطكر ك
 مف اإلناث تيتـ بمتابعة اعبلنات المنتجات الرياضية %1,47في حيف نجد كبنسبة ضعيفة جدا تقدر بػ

 في المقابؿ نجد أف 

 منيـ %41,17 ككااللكتركنياتفئة الذككر ىي أكبر فئة ميتمة بإعبلنات منتجات اليكاتؼ الذكية 
 مف نفس الفئة ييتمكف ب %5,88ييتمكف بمتابعة اعبلنات منتجات المبلبس كاإلكسسكارات لتمييا 

 .بإعبلنات المنتجات الرياضية 

 كيمكف تفسير سبب اىتماـ االناث بالمبلبس كاإلكسسكارات الى حبيف لمتابعة المكضة كاألزياء     
اضافة الى ككف ىذا النكع مف المنتجات في المتجر يعرض بأسعار منخفضة مقارنة باألسكاؽ التقميدية لذا 

نجد ىذه الفئة تنجذب نحك متابعتيا، كنظرا لحاجتيف ليذا النكع مف المنتجات قاـ صاحب المتجر 
بتخصيص مجمكعات ميتمة بعرض ىذا النكع مف اإلعبلنات، كما نبلحظ تراجع اىتماميـ بمتابعة 

مختمؼ اعبلنات المنتجات األخرل ال يرجع سببو لعدـ كجكد عركض اعبلنية عنيا بؿ يعكد الى عدـ 
.  حاجتيف الى مثؿ ىذا النكع مف المنتجات 

أما عف اىتماـ الذككر بمتابعة اعبلنات المنتجات االلكتركنية كاألجيزة الذكية قد يعكد الى رغبتيـ     
الدائمة في التعرؼ عمى ما ىك جديد في عالـ التكنكلكجيا كما عدـ تكفر الماركات األصمية بالسكؽ 

التقميدية جعميـ يتكجيكف الى ىذا النكع مف التعامبلت القتناء اجكد الماركات بأسعار منخفضة مقارنة بما 
يباع في المتاجر التقميدية، كما أف عدـ اىتماميـ بالمنتجات الرياضية ال يرجع الى عدـ تكفر عركض 
اعبلنية كافية بالمتجر بؿ يعكد الى طبيعة ىذه المنتجات التي تتميز بأسعارىا الباىظة كالى صعكبة 

الحصكؿ عمييا بشكؿ سيؿ مقارنة بالمبلبس كاإلكسسكارات لككنيا تخضع لرسـك ضريبية خاصة اذا تـ 
اقتنائيا مف محبلتيا األصمية كما أف تعامؿ صاحب المتجر مع المكاقع الصينية التي تعرض ىذا النكع 

. مف المنتجات يجعؿ ىذه الفئة متخكفة في االلتزاـ بمثؿ ىذا النكع مف التعامبلت 

كعميو يمكف تفسير عدـ اىتماـ كبل الفئتيف بمتابعة اعبلنات المنتجات األخرل المعركضة بالمتجر ال      
يرجع الى عدـ تكفرىا بؿ يعكد الى الصعكبات التي تعاني منيا التجارة االلكتركنية في الجزائر كالى غياب 
ضمانات التعامؿ االلكتركني الذم يقؼ اماـ ىذه التعامبلت التجارية إذ أنو يصعب اقتناء اجيزة منزلية اك 

أثاث اك منتجات األدكية كالعقاقير كنستنتج اف اىتماـ المنتج بعرض اعبلنات معينة يعكسو طمب 
المستخدميف كمدل حاجتيـ ليذا النكع مف المنتجات بالدرجة األكلى كما يمكف القكؿ أف اىتماـ كبل الفئتيف 
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بإعبلنات المنتجات المعركضة بالمتجر يرجع اكال لرغبتيـ في نكعية ىذه المنتجات كالى مدل امكانية 
. المتجر لتكفيرىا بسيكلة دكف أم عراقيؿ 

 يبيف نكعية اعالنات المنتجات التي ييتـ بيا افراد العينة في المتجر :(58)الجدكؿ رقـ - 
 االقتصادمكعالقتيا بمتغير المستكل 

المستكل االقتصادم 

االجابة 

المجمكع ماكثة بالبيت طالب بطاؿ عامؿ 

التكرا %التكرار  %التكرار  %التكرار  %التكرار 
ر 

% 

 61,76 63 30,76 04 54,05 20 75 03 75 36المالبس كاإلكسسكارات 

 5,88 06 7,69 01 5,40 02 25 01 4,16 02 اليدايا كالعطكر

 2,94 03 15,38 02 2,70 01 0 0 0 0األحذية كالحقائب 

 2,94 03 0 0 8,10 03 0 0 0 0المنتجات الرياضية 

 1,96 02 15,38 02 0 0 0 0 0 0التجييزات المنزلية 

اليكاتؼ الذكية 
كااللكتركنيات 

10 20,83 0 0 07 18,91 0 0 17 16,66 

 3,92 04 0 0 10,81 04 0 0 0 0الحمي ك المجكىرات 

 3,92 04 0 04 0 0 0 0 0 0األثاث كالديككرات 

10 04 100 48المجمكع 
0 37 100 13 100 102 100 

 مف إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني: المصدر 

تبيف لنا نتائج ىذا الجدكؿ نكعية المنتجات المعمف عنيا في متجر تكب شكب كالتي تثير اىتماـ     
المبحكثيف كعبلقتو بمتغير المستكل االقتصادم، إذ نبلحظ أف نسبة كبيرة مف العماؿ تقدر ييتمكف بنكعية 

كسسكارات كذلؾ بنسبة مقدرة ب   كما ييتمكف أيضا العركض %75االعبلنات التي تعرض مبلبس كا 
، في حيف تيتـ نسبة قميمة جدا بالعركض %20,83االعبلنية لميكاتؼ كااللكتركنيات كذلؾ بنسبة 

  .%4,16االعبلنية الخاصة باليدايا كالعطكر كذلؾ بنسبة 
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 منيـ ييتمكف %25 بإعبلنات المبلبس كاإلكسسكارات ك %75في حيف تيتـ فئة مف البطاليف بنسبة     
بعركض اليدايا ك العطكر، في المقابؿ نجد فئة مف الطمبة ينجذبكف بنسبة كبيرة الى العركض االعبلنية 

 منيـ ييتمكف بإعبلنات %18,10 لتمييا نسبة %54,05المقدمة لممبلبس كاإلكسسكارات كذلؾ بنسبة 
. المنتجات االلكتركنية 

كما نبلحظ ايضا أف فئة الماكثات بالبيكت ينجذبف لمعركض االعبلنية المقدمة لمنتجات المبلبس    
 منيف تثير اىتماميف اعبلنات %15,38، في حيف نجد أف % 30,76كاإلكسسكارات كذلؾ بنسبة 

 منيف يفضمف عركض اليدايا %7,69األحذية كالحقائب كعركض التجييزات المنزلية بنفس النسبة، أما 
. كالعطكر 

كما يمكف تفسيره مف ىذه المبلحظات أف أغمب المستكيات االقتصادية يميمكف الى االعبلنات التي     
تعرض منتجات المبلبس كاإلكسسكارات اذ نجد فئة العماؿ تحقؽ أعمى نسبة باعتبار أنيا فئة عاممة 

تفرض عمييا طبيعتيا االىتماـ بالينداـ كالحصكؿ عمى المظير البلئؽ، كما أف عدـ قدرة ىذه الفئة عمى 
زيارة المتاجر التقميدية بشكؿ دائـ كفي كؿ األكقات يقؼ أماـ اقتنائيا ليذا النكع مف المنتجات بالرغـ مف 

تكفرىا عمى قدرة شرائية لذا نجدىـ ييتمكف بمتابعة العركض االعبلنية ليذا النكع مف المنتجات في 
المتجر، كما اف اىتماـ الماكثات بالبيكت بيذا النكع مف العركض يمكف ارجاعو الى عدـ تكفر بعض 
األلبسة في االسكاؽ التقميدية بنفس الجكدة المعمف عنيا في المتجر، كما اف عدـ تمكف بعضيف مف 

 .الخركج مف المنزؿ كالتكجو الى األسكاؽ نظرا لظركؼ معينة تمنعيـ عمى ذلؾ 
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يبيف مدل تفاعؿ المبحكثيف مع االعالنات االلكتركنية المعركضة في  :(59) الجدكؿ رقـ
. متجر تكب شكب لمتسكؽ كعالقتو بمتغير الجنس 

الجنس 

االجابة  

المجمكع االناث الذككر 

 %التكرار  %التكرار  %التكرار 

 85,29 87 95,58 65 64,70 22نعـ 

 14,70 15 4,41 03 35,29 12 ال

 100 120 100 68 100 34المجمكع  

. مف إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني  : المصدر

 يبيف الجدكؿ المكضح أعبله ندل تفاعؿ افراد العينة مع االعبلنات االلكتركنية المعركضة في متجر    
 تكب شكب كعبلقتو بمتغير السف، إذ نجد أف اكبر فئة تتفاعؿ مع اعبلنات المتجر ىي اإلناث اذ 

، %95,58نجدىف يتفاعمف مع مختمؼ العركض االعبلنية المقدمة كذلؾ بنسبة تقدر عالية جدا قدرت بػ 
 منيف ال يتفاعمف،أما فيما يتعمؽ بفئة الذككر فنجدىـ أقؿ تفاعبل مقارنة باإلناث اذ قدرت %4,41مقابؿ 

    . ال يتفاعمكف %35,29 مقابؿ ك%64,70نسبتيـ بػ 

كعميو يمكف تفسير ىذه النتائج الى ككف فئة اإلناث ىي أكبر فئة متفاعمة مع االعبلنات اإللكتركنية     
المقدمة بمتجر تكب شكب مقارنة بالذككر كىذا ما يزيد تأكيد النتائج التي بينتيا الجداكؿ السابقة بأف 
اإلناث أكثر تفضيبل لمتعميؽ عمى العركض االعبلنية كأكثرىف مشاركة كتجاكبا مع مختمؼ العركض 

. بالمتجر  االعبلنية المقدمة
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 يبيف مدل تفاعؿ المبحكثيف مع االعالنات االلكتركنية المعركضة :(60)الجدكؿ رقـ - 
 . في متجر تكب شكب كعالقتيا بمتغير المستكل االقتصادم

المستكل 
االقتصادم 

االجابة  

المجمكع ماكثة بالبيت طالب بطاؿ عامؿ 

 %التكرار  %التكرار  %التكرار  %التكرار  %التكرار 

 85,29 87 84,61 11 94,59 35 25 01 83,33 40نعـ 

 14,70 15 15,83 02 5,40 02 75 03 16,66 08 ال

 100 120 100 13 100 37 100 04 100 48المجمكع 

 .مف إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني  : المصدر

 يبيف الجدكؿ المكضح أعبله مدل تفاعؿ المبحكثيف مع االعبلنات االلكتركنية كعبلقتو بمتغير     
 مف العماؿ يتفاعمكف مع العركض االعبلنية المقدمة بالمتجر %83,33المستكل االقتصادم، إذ نجد أف 

 مف فئة البطاليف يتفاعمكف مع %25 مف نفس الفئة ال يتفاعمكف، في المقابؿ نجد %16,66في حيف نجد 
.  ال يفضمكف التفاعؿ معيا %75اعبلنات متجر تكب شكب ك

 مف الطمبة التفاعؿ مع مختمؼ المضاميف اإلعبلنية المقدمة في متجر %94,59في حيف يفضؿ     
 %84,61 منيـ ال يتفاعمكف، أما بالنسبة لفئة الماكثات في البيكت فنجد أف %5,40تكب شكب، مقابؿ 

 ال يفضمف %15,83منيف يفضمف التفاعؿ مع العركض اإلعبلنية المقدمة في صفحات المتجر بينما 
. التفاعؿ 

 الى ككف  شكبكعميو يمكف تفسير مدل تفاعؿ مختمؼ الفئات االقتصادية مع اعبلنات متجر تكب    
أغمبيـ لدييـ دكافع اتجاه ىذا التفاعؿ فيناؾ مف يرغب في االقتناء كىنا مف يبحث عف البدائؿ كالبعض 
اآلخر يتفاعؿ ألنو يجد مف يشاركو األفكار نفسيا اك اف اىتمامو ببعض المنتجات يدفعو لمتفاعؿ معيا 

 .كالتعرؼ عمى خصكصياتيا أكثر 

 

 



181 
 

 يبيف مدل تفاعمية التعامالت اإللكتركنية لمسمع عبر متجر تكب شكب :(61)الجدكؿ رقـ 
. عمى التعامالت التقميدية كعالقتيا بمتغير الجنس 

الجنس 
االجابة  

المجمكع االناث الذككر 

 %التكرار  %التكرار  %التكرار 
 48,03 49 47,05 32 50 17نعـ 

 15,68 16 13,23 09 20,58 07 ال

 36,27 37 39,70 27 29,41 10الى حد ما  

 100 102 100 68 100 34المجمكع  

مف اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني  : المصدر

 يكضح الجدكؿ أعبله أف نسبة مكافقة افراد العينة مف اإلناث عمى أف التعامبلت االلكتركنية لمسمع     
 % 39,70 بينما عبرت %47,05عبر متجر تكب شكب أكثر تفاعمية مف التعامبلت التقميدية، قد بمغت 

 مف اإلناث ال %13,23تفاعمية لتمييا نسبة " الى حد ما"منيف بأف التعامبلت االلكتركنية في المتجر 
. يكافقف عمى ىذه العبارة 

في حيف نجد أف نسبة الذككر المكافقيف عمى اف التعامبلت االلكتركنية لمسمع في متجر تكب شكب     
 بينما يجد البعض منيـ بأف ىذه التعامبلت %50أكثر تفاعمية مف التعامبلت التقميدية قد بمغت 
 مف الذككر صحة ىذه العبارة %20,58، كيرفض %29,41االلكتركنية الى حد ما تفاعمية كذلؾ بنسبة 

 .

اذ يمكف تفسير نتائج ىذه المعطيات المكضحة أف كبل الفئتيف يعتبر بأف التعامبلت االلكتركنية عبر     
المتجر أكثر تفاعمية مف التعامبلت التقميدية،ىك اقباؿ فئة اإلناث عمى ىذا النكع مف التعامبلت بشكؿ 

كبير كتفضيمو عمى التعامبلت التقميدية اذ نجد في النتائج السابقة اف االناث ىـ اكثر تفضيبل لمتعامبلت 
، ذلؾ لما يكفره المتجر مف خدمات اعبلنية تتميز بالتفاعمية كالمركنة في رااللكتركنية التجارية مف الذكك

االستخداـ كىك ما يؤكد النسبة المرتفعة التي يكضحيا الجدكؿ السابؽ عف مدل تفاعؿ فئة اإلناث مع 
.  مختمؼ االعبلنات المتاحة بالمتجر
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 كما أف اقباؿ فئة االناث عمى الشراء مف المتجر تعد أكبر مف فئة الذككر كىك ما أكده لنا صاحب    
المتجر الذم يجد أف النسبة الكبيرة مف زبائف المتجر ىي مف فئة اإلناث، كما أف نسبة المشتركات 

بالمتجر مف ىذه الفئة يفكؽ نسبة الذككر كىك مايعكس تفضيؿ ىذه الفئة لمتعامبلت االلكتركنية لمسمع في 
. متجر تكب شكب لمتسكؽ عبر الفيسبكؾ 

 يبيف مدل تفاعمية التعامالت اإللكتركنية لمسمع عبر متجر تكب شكب :(62 )الجدكؿ رقـ 
كعالقتيا بمتغير المستكل االقتصادم  عمى التعامالت التقميدية

المستكل 
االقتصادم 

االجابة  

المجمكع ماكثة بالبيت طالب بطاؿ عامؿ 

 %التكرار  %التكرار  %التكرار  %التكرار  %التكرار 

 48,03 49 76,92 10 37,83 14 0 0 52,08 25نعـ 

 15,68 16 7,69 01 16,21 06 50 02 14,58 07 ال

 36,27 37 15,38 02 45.94 17 50 02 33,33 16الى حد ما  

 100 102 100 13 100 37 100 04 100 48المجمكع 

مف اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني : المصدر 

 يبيف الجدكؿ المكضح أعبله تفاعمية التعامبلت االلكتركنية لمسمع في متجر تكب شكب عمى     
 مف العماؿ يكافؽ بشكؿ %52,08التعامبلت التقميدية كعبلقتو بمتغير المستكل االقتصادم، إذ نجد أف 

تاـ عمى أف التعامبلت االلكتركنية لمسمع في متجر تكب شكب أكثر تفاعمية مف التعامبلت التقميدية في 
 %14,58 منيـ عمى اف التعامبلت االلكتركنية لمسمع الى حد ما تفاعمية كيرفض %33,33حيف يعبر 

.  منيـ بشكؿ مطمؽ ككف التعامبلت االلكتركنية لمسمع في المتجر تفاعمية 

 مف الطمبة يعبركف عمى أف التعامبلت االلكتركنية لمسمع في المتجر الى %45,94 في حيف نجد أف    
 يرفضكف ككنيا %16,21 منيـ عمى انيا تفاعمية، بينما %37,83حد ما تفاعمية في المقابؿ يؤكد 

عمى تفاعمية التعامبلت االلكتركنية في  تفاعمية، أما بالنسبة لمماكثات بالبيكت فنجدىف يؤكدف بشكؿ كبير
 كتكضح األخريات منيف أف ىذه التعامبلت الى حد ما تفاعمية % 76,92متجر تكب شكب كذلؾ بنسبة 

 كرفضت بعضيف ككف التعامبلت االلكتركنية بالمتجر أكثر تفاعمية مف %15,38بػ  كذلؾ بنسبة قدرت 
.  %7,69التعامبلت التقميدية كذلؾ بنسبة 
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 بينما تنفي فئة البطاليف بشكؿ مطمؽ ككف التعامبلت االلكتركنية بالمتجر اكثر تفاعمية عمى     
،كتؤكد بنفس النسبة عمى أنيا الى حد ما تفاعمية،كعميو يمكف %50التعامبلت التقميدية لمسمع كذلؾ بنسبة 

تفسير ىذه النتائج المتقاربة في الطرح الى تفضيؿ ىذه الفئات الى التعامبلت االلكتركنية عمى التعامبلت 
 التقميدية لمسمع 

 يكضح تصنيؼ االنشطة االتصالية الممارسة عادة مف قبؿ أفراد العينة :(63)الجدكؿ رقـ 
. عمى االعالنات االلكتركنية عند تصفحيـ لمتجر تكب شكب كعالقتيا بمتغير الجنس 

الجنس 
االجابة  

المجمكع االناث الذككر 

 %التكرار  %التكرار  %التكرار 

االكتفاء بالضغط عمى زر االعجاب 
like/j’aime لمسمع كالخدمات 

09 26,47 17 25 26 25,49 

اضافة تعميقات عمى مضاميف كمحتكيات 
 االعالنات المعركضة

07 20,58 12 17,64 19 18,62 

مشاركة ىذه االعالنات مع األصدقاء 
كأصدقاء األصدقاء 

05 14,70 11 16,17 16 15,09 

ارساؿ رسائؿ خاصة ألصحاب المتاجر 
لالستفسار عف اسعار السمع 

10 29,41 18 26,47 28 27,45 

النقر عمييا كالبحث في محتكيات السمع 
كتفاصيميا 

03 8,82 10 14,70 13 12,74 

 100 102 100 68 100 34المجمكع 

 مف اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج االستبياف االلكتركني: المصدر 
 تبيف نتائج الجدكؿ المكضح أعبله أكثر األنشطة االتصالية ممارسة مف قبؿ المبحكثيف عمى       

االعبلنات االلكتركنية في المتجر كعبلقتو بمتغير الجنس، اذ نجد أف اكثر نشاط اتصالي ممارس عمى 
ىك ارساؿ رسائؿ خاصة  (ذككر ك اناث)العركض االعبلنية االلكتركنية بالمتجر بالنسبة لمفئتيف 

 ك %29,41ألصحاب المتجر لبلستفسار عف اسعار السمع كذلؾ بنسب متقاربة، اذ قدرت نسبة الذككر بػ 
، بينما احتؿ النشاط االتصالي المتمثؿ في اضافة تعميقات عمى مضاميف %26,47نسبة اإلناث بػ 

كمحتكيات االعبلنات االلكتركنية المعركضة المرتبة الثانية اذ جاءت نسبة الذككر المفضميف ليذا النشاط 
.  %17,64 كنسبة اإلناث بػ %20,58مقدرة بػ 
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 %25 كنسبػػػػػػػػة أخرل مف اإلناث مقدرة بػ %26,47 في حيف تكتفي نسبة مف الذككر نقدر ب      
مف  %16,17بالضغط عمى زر االعجاب عند تصفحيـ لمسمع المعمف عنيا كمف جية أخرل تفضؿ 

 مف الذككر مشاركة االعبلنات المعركضة مع األصدقاء كأصدقاء األصدقاء، لتمييا %14,70اإلناث ك
 مف الذككر يفضمكف النقر عمى ىذه االعبلنات كالبحث في %8,82 مف اإلناث ك %14,70نسبة 

. محتكيات السمع كتفاصيميا 

 كعميو يمكف تفسير اقباؿ كؿ مف فئة االناث كالذككر عمى مختمؼ ىذه االنشطة االتصالية المتاحة    
 كما نبلحظ أف اإلعبلنات،بنسب متقاربة الى مدل اتاحة المتجر إلمكانية التفاعؿ مع مضاميف ىذه 

اغمب الذككر كاإلناث يفضمكف ارساؿ رسائؿ لصاحب المتجر لبلستعبلـ عف اسعار السمع ككنيا غير 
محددة بالعممة المحمية كحتى كاف حاكؿ تحكيميا بمفردىـ فإنيـ ال يعرفكف قيمة الرسـك المضافة عمييا لذا 

، كما أف تفضيؿ بعضيـ االكتفاء بالنقر عمى زر االعجاب يعتبر رفيـ في تفاعؿ دائـ مع صاحب المتج
شكبل مف اشكاؿ التفاعؿ معبريف مف خبللو عف مدل اعجابيـ بالعرض المقدـ، أما في ما يتمثؿ في 

مشاركة اصدقائيـ لئلعبلف فيذا يعكس طبيعة المتجر التي تقدـ امكانية االستعانة باألصدقاء عند اتخاذ 
. ام قرار شرائي معيف ليتـ التشاكر بيف المستخدـ كصديقو اك احد افراد عائمتو 

 في حيف نجد أف ىناؾ نسبة كبيرة مف الذككر كاإلناث يفضمكف اضافة تعميقات عمى محتكيات السمع   
كىك ما يزيد مف صحة النتائج السابقة التي تظير أف كؿ مف االناث كالذككر يفضمكف التعميؽ عمى 

اعبلنات المتجر كلكف بنسب مختمفة، لنتكصؿ الى استنتاج كثرة اقباؿ المبحكثيف مف الفئتيف عمى مختمؼ 
االنشطة االتصالية يكضح مدل رغبتيـ في التفاعؿ مع المضاميف المعمف عنيا كمدل تفاعمية التعامبلت 

 . االلكتركنية بالمتجر مقارنة بالمتاجر التقميدية
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  عرض النتائج العامة لمدراسة: 
 :نتائج الدراسة حسب العينة العامة  .1

 :في مايمي حسب العينة العامة تمثؿ أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية ت

o  ماىي أنماط كطرؽ استخداـ متجر  )فيما يخص التساؤؿ الذم تـ طرحو قبال في تساؤالت الدراسة
 خمصت لمنتائج حسب العينة العامة اجابات المبحكثيف أفنجد  (تكب شكب ببتسكؽ عبر الفيسبكؾ؟

: التالية
 مف افراد %67,64بالنسبة لتفضيؿ  التعامبلت االلكتركنية عمى التعامبلت التقميدية لمسمع نجد أف 

 . يفضمكف التعامبلت التقميدية %32,35العينة يفضمكف التعامؿ االلكتركني لمسمع ك 
 فقد تبيف أف أغمب أفراد العينة " الفيسبكؾ "أما بالنسبة بأنماط استخداـ متجر تكب شكب لمتسكؽ عبر

 ما مدتو ساعة في تصفح المتجر % 59,80 ، كيقضي %71,56يستخدمكنو منذ سنة كذلؾ بنسبة 
 كيفضؿ %56,86كتشير النتائج أف أغمب المبحكثيف يتصفحكف المتجر حسب الكقت المتاح لدييـ بنسبة 

 .  منيـ  الفترة الميمية الستخدامو 48,03%
 53,92 كيميؿ %70,58مف المنزؿ بنسبة " متجر تكب شكب لمتسكؽ '' يدخؿ أغمب أفراد العينة لػ% 

 . مع أفراد عائمتيـ%27,45منيـ الى االستخداـ الفردم لممتجر في حيف يستخدمو 
 مف الصفحات %45,09  منيـ استخداـ المتجر مف المجمكعات المغمقة كالسرية ك %54,90يفضؿ 

 .المفتكحة 
  زيارة متجر تكب شكب بالذات ألف صاحب المتجر ذك خبرة كاحترافية في مجاؿ %25,49يفضؿ

  %15,68 مف المبحكثيف ألنو يعرض منتجات متنكعة ،ليمييا %20,58التسكؽ االلكتركني ،ك يزركه 
أما ، منيـ يفضمكف تصفح المتجر بالذات عف باقي المتاجر األخرل ألنيـ يثقكف في القائميف عميو

 يفضمكنو ألنو يطرح مضاميف تيميـ  %3,92 يستخدمكنو ألنو  يقدـ منتجات ذات جكدة ،بينما 4,90%
  . يتيح ليـ خدمة التفاعؿ مع المضاميف المعركضةألنو يزكركنو %2,94في حيف 
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o  ماىي االشكاؿ االعالنية  االكثر )أما فيما يخص التساؤؿ الذم تـ طرحو قبال في تساؤالت الدراسة

 حسب العينة العامة اجابات المبحكثيف أفنجد  (متابعة  كاعجابا مف قبؿ مستخدمي متجر تكب شكب ؟
  : خمصت لمنتائج التاليةقد
  مف أفراد العينة تمفت انتباىـ العركض االعبلنية  التي تنشر عمى مستكل المتجر بينما %82,35أف 

 . منيـ ال تثير انتباىيـ 17,64%
  عمى أف كثرة تفاعؿ األعضاء مع اإلعبلنات يعتبر أكثر العناصر تحفيزا كجذبا %20,58كما يتفؽ 

 مف %12,74 يجدكف الصكر الفكتكغرافية ىي اكثر تحفيزا ليـ بينما يجد %19,60ليـ ، لتمييا نسبة 
 أفراد العينة أف الكممات المحفزة لمضغط لئلعبلف ىي التي تحفز سمككيـ الشرائي 

 مف عينة الدراسة يعتبركف أف أىـ مزايا الخدمات اإلعبلنية   %31,37اكضحت نتائج الدراسة أف 
 مف %18,62التي يقدميا متجر تكب شكب  ىي  امكانية التعرض  لئلعبلف في أم كقت  يناسبيـ ، ك

المبحكثيف يعتبركف اف امكانية الكصكؿ الى أدؽ التفاصيؿ المعركضة في اإلعبلف أىـ ميزة تتميز بيا 
 يعتبركف امكانية قياس درجة  اقباؿ الجميكر  عمى الخدمات 15,68 %الخدمات اإلعبلنية بالمتجر ، ك

 مف افراد العينة يعتبركف أف السرعة  في الكصكؿ %12,74التي يقدميا المعمف ىي األىـ ، لتمييا نسبة 
مف %11,12إلى  المستخدميف ىي مف بيف أىـ مزايا الخدمات االعبلنية المقدمة ػفي المقابؿ نجد أف 

المبحكثيف يعتبركف اف المركنة في تعديؿ اإلعبلف  اك تغيير االعبلف ىي أىـ ميزة تتميز بيا اعبلنات 
 .متجر تكب شكب لمتسكؽ 

  مف عينة الدراسة  يعتقدكف بأف ابرز جكانب القصكر في  %44,11أكدت نتائج الدراسة أف 
 منيـ  جكانب القصكر %11,76االعبلنات المعركضة ، ك يرجع كثرة كثرة اعبلنات متجر تكب شكب ىي 

 يعتبر اف القصكر في اعبلنات متجر %10,78في اعبلنات المتجر الى ككنيا مزعة لممستخدميف ، ك 
 أف %8,82عدـ استخداـ الكسائط المتعددة كالفيديك كالصكر المتحركة ، في حيف يعتقد تكب شكب سببو 

قمة ترتيب  يجدكف اف %7,84عدـ تحديث المكارد االعبلنية باستمرار ، أما ابرز جكانب القصكر ىك 
 مف المبحكثيف %6,86كتنسيؽ المكاد االعبلنية ىي احد جكانب القصكر في اعبلنات المتجر ، كيعتبر 

  %4,90أف قمة مكضكعية كمصداقية العركض االعبلنية يعتبر اىـ جانب مف جكانب القصكر ، كيرجع 
 .قمة جاذبية االعبلنات المعركضة مف المبحكثيف اف أىـ جكانب القصكر تتمثؿ في 
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 كما يتضح أف أىـ سبب مف أسباب تفضيؿ  مستخدمي متجر تكب شكب لمتسكؽ لئلعبلنات
  %21,56المعركضة  في متجر تكب شكب عف غيرىا في المتاجر األخرل ىك سيكلة االستخداـ بنسبة 

 الحتياجاتيـ كذكقيـ كذلؾ بنسبة قدرت بػثـ في المرتبة الثانية لمبلئمة السمع المعركضة في االعبلف 
تعجبيـ نكعية االعبلنات ، أما في المرتبة الرابعة  منيـ %14,70 ، ثـ في المرتبة الثالثة 18,62%
يفضمكف سرعة تحميؿ االعبلنات كفي المرتبة الخامسة تتساكل  االختيارات بيف مف المبحكثيف % 9,80

 االسمكب المستخدـ في النصكص المرافقة لئلعبلنات %8,82افراد العينة  الذيف يفضمكف  بتقدير 
 مف المبحكثيف يفضمكف  %5,88امكانية الدردشة كمشاركة االعبلنات بينما جاءت المرتبة االخيرة بنسبة ك

 .اعبلنات المتجر لطريقة عرضيا
  ماىي أنكاع السمع  )أما فيما يخص التساؤؿ الفرعي الذم تـ طرحو قبال في اشكالية الدراسة

 ( ؟كالخدمات  التي تيتـ  بيا االعالنات االلكتركنية  عبر متجر تكب شكب  لمتسكؽ في الفيسبكؾ
 : النتائج التالية حسب العينة العامة نستخمص مف خالؿ اجابات المبحكثيف

 مف افراد العينة ال يثقكف في السمع كالخدمات التي تعرضيا  اعبلنات المتجر بشكؿ  %54,90أف
 منيـ يثقكف فييا بشكؿ تاـ  بينما %36,27مطمؽ بؿ حسب طبيعة المحتكل ، في حيف نجد أف 

 . مف افراد العينة ال يثقكف  ابدا فيما تعرضو اعبلنات المتجر8,82%
 مف أفراد العينة يثقكف أكثر في اإلعبلنات التي تتضمف صكرا فكتكغرافية لمسمع بينما %60,21أف 

 . منيـ يثقكف في اإلعبلنات التابعة لمكاقع تجارية 39,78%
  مف المبحكثيف أحيانا ما يغيركف مكقفيـ اتجاه ام سمعة اك خدمة بعد رؤيتيـ لئلعبلف  %66,66أف 
 مف افراد العينة %19,60 منيـ مكاقفيـ تتغير دائما بعد رؤية اإلعبلف ، في المقابؿ نجد أف %13,72ك

 .ال تتغير مكاقفيـ ابدا اتجاه العركض المقدمة
 مف افراد العينة يكافقكف عمى أف اعبلنات المتجر تراعي حاجاتيـ كاىتماماتيـ %50,98أف نسبة 

 منيـ يجدكف انو احيانا ما تراعي اإلعبلنات المعركضة حاجاتيـ كرغباتيـ ،في المقابؿ %40,19بينما 
 . مف أفراد العينة%8,82يعارض عمى ذلؾ 

 مف أفراد العينة يجدكف أف المنتجات التي اشتركىا تتكافؽ مع االعبلنات  التي رأكىا %79,41أف  
 مف المبحكثيف أف المنتجات التي اقتنكىا مف المتجر ال تتكافؽ  %20,58مف حيث الشكؿ في حيف يجد 

 .مع االعبلنات التي تعرضكا ليا مف حيث الشكؿ
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   مف أفراد العينة يكافقكف عمى أف لممنتج الظاىر في االعبلف االلكتركني المعمف عنو %62,74أف 
 تمثؿ نسبة  أفراد العينة الذيف يقفكف %29,41في متجر تكب شكب ايحاءات شكمية  ايجابية ، تمييا 

 .  تمثؿ نسبة المبحكثيف المعارضيف لذلؾ%7,84مكقؼ الحياد مف ىذه العبارة  أما 
 أفراد العينة  أحيانا ما تدفعيـ رؤية االعبلف االلكتركني في المتجر لشراء   مف% 75,49فأ 

 مف المستخدميف دائما ما تدفعيـ االعبلنات الى شراء المنتجات % 18,62المنتجات المعركضة  لتمييا 
 المعركضة  في حيف نسبة قميمة منيـ قدرت ب

  5,88 % ال تدفعيـ االعبلنات االلكتركنية في متجر تكب شكب لشراء المنتجات المعركضة . 
  مف %16,66ليمييا عبلنات المبلبس كاإلكسسكارات مف أفراد العينة ييتمكف إل% 61,76أف 

المبحكثيف ييتمكف بإعبلنات اليكاتؼ الذكية كااللكتركنيات أما باقي اعبلنات المنتجات فجاءت بنسب 
مف أفراد العينة ييتمكف باإلعبلنات التي  تعرض %5,88ضعيفة  مقارنة بالخياريف السابقيف إذ نجد أف
       تتساكل النسب في كؿ مف  اعبلنات األثاث كالديككراتمنتجات متعمقة باليدايا كالعطكر في حيف 

 ، لتمييا في المرتبة األخيرة اعبلنات األحذية كالحقائب كالمنتجات %3,92كالحمي كالمجكىرات بتقدير
 . %2,94الرياضية بنسبة 

o  ىؿ التفاعمية  التي تتيحيا  )أما فيما يخص التساؤؿ الفرعي الذم تـ طرحو قبال في بداية الدراسة
 (االعالنات االلكتركنية عبر متجر تكب شكب  تساىـ في تحفيز سمكؾ المستخدميف الجزائرييف ؟

 :نستخمص مف خالؿ اجابات المبحكثيف  النتائج التالية
  بينما %85,29أف نسبة تفاعؿ المبحكثيف مع اإلعبلنات اإللكتركنية في المتجر قد بمغت ، 
 .  مف افراد العينة  اليتفاعمكف مع اإلعبلنات اإللكتركنية المعركضة %14,70نجد
  مف افراد العينة يرجعكف سبب تفاعميـ مع  االعبلنات االلكتركنية بالمتجر  الى %56,86أف 

 منيـ  سبب تفاعميـ الى  انيـ يجدكف %16,66اىتماميـ ببعض المنتجات المعمف عنيا في حيف يرجع 
 رغبة منيـ في التعرؼ عمى خصائص  السمع %12,74مف يشاركيـ االفكار نفسيا ، في حيف يتفاعؿ 

 بحكـ العادة ، لتمييا %4,90 منيـ يتفاعمكف مع االعبلنات لمتسمية فقط ، ك%8,82المعركضة ، أما 
 يجدكف في سرعة تجاكب صاحب المتجر عمى تعميقيـ دافع لمتفاعؿ % 0,98نسبة ضعيفة جدا قدرت بػ 

 .مع االعبلنات 
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  مف افراد العينة احيانا ماتدفعيـ رؤية االعبلف  عبر متجر تكب شكب لمنقر عميو % 56,86أف 
 منيـ دائما ماتدفعيـ االعبلنات المعركضة الى النقر عمييا أما %38,23كالبحث في محتكياتو ، ك 

 . مف افراد العينة ال تدفعيـ رؤية االعبلنات ابدا الى النقر كالبحث في خصائصيا 4.90%
  أف نسبة مكافقة افراد العينة عمى أف التعامبلت االلكتركنية لمسمع عبر متجر تكب شكب أكثر تفاعمية

 مف أفراد العينة يجدكف أف التعامبلت % 36,27  بينما %48,03مف التعامبلت التقميدية ، قد بمغت 
 مف الذيف لـ يكافقكا عمى صحة ىذه %15,86تفاعمية ، لتمييا " الى حد ما"االلكتركنية في المتجر 

. العبارة 
  أفراد العينة يتابعكف االعبلنات االلكتركنية عبر المتجر اثناء مكسـ التخفيضات   مف%46,07أف

 منيـ يتابعكنيا حسب أكقات الفراغ  بينما الذيف يتابعكنيا بالصدفة %38,23 ليمييا بصكرة مستمرة 
 .%15,68قدرت نسبتيـ بػ 

  أف أكثر األنشطة االتصالية الممارسة عادة عمى االعبلنات االلكتركنية في المتجر مف قبؿ افراد
       %27,45كذلؾ بنسبة ارساؿ رسائؿ خاصة لصاحب المتجر لبلستفسار العينة كاف متمثؿ في 

 منيـ %18,62  ثـ J’aime/like بالضغط عمى زر االعجاب المتمثؿ  منيـ يكتفكف %25,49ك 
 % 15,09يفضمكف  اضافة تعميقات عمى مضاميف كمحتكيات االعبلنات المعركضة في حيف يقـك 
مف المستخدميف بمشاركة ىذه االعبلنات مع اصدقائيـ كاصدقاء اصدقائيـ  أما النسبة 

  فقد عبر عنيا المبحكثيف بتفضيميـ لمنقر عمى االعبلنات كالبحث في محتكيات %12,74المتبقية
 .السمع كتفاصيميا

 أفراد العينة يكاجييـ مشكؿ التأخر في الرد  اثناء تعامميـ مع مضاميف المتجر مف% 54,90 أف     
 منيـ يجدكف اف  عدـ معرفتيـ لقيمة االسعار بالعممة المحمية  مف بيف اىـ المشاكؿ  ثـ %18,62ك 

 مف افراد العينة اف %4,90 في حيف يجد  %7,84مشكمة المغة غير الكاضحة كغير مفيكمة بنسبة 
مف المستخدميف يعانكف مف سكء  % 3,92المتجر يعتمد عمى اعبلنات مضممة كمخادعة ، بينما 

. التعامؿ 
  اف اىـ المشاكؿ التي تكاجو المتاجر االلكتركنية كالصفحات التي تعرض االعبلنات عمى الفيسبكؾ

حسب اجابات  افراد العينة تمثمت في  غياب ضمانات التعامبلت االلكتركنية في الجزائر  كذلؾ 
 ليميا مشكؿ آخر كىك عدـ تكفر معظميا  عمى دعـ مادم مستمر كذلؾ بنسبة %41,17بنسبة 

  ، ثـ  لتتساكل النسبة بيف مشكميف قمة المستخدميف فييا كعدـ مصداقيتيا كذلؾ بنسبة 11,76%
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قمة المغات المستخدمة في العرض بتقدير  ، اما بقية المشاكؿ فقد كانت  متمثمة في10,78%
 في حيف كانت النسبة الضعيفة لمشكؿ عدـ كفاءة القائميف عمييا  %7,84 كعدـ شيرتيا بػ 8,82%
 . %4.94 ك رداءة المادة المعركضة بػ %5,88ب 

 

 نتائج الدراسة حسب متغيرات الدراسة .2

 :في مايمي حسب متغيرات الدراسة تمثؿ أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية ت

  ماىي أنماط كطرؽ استخداـ )فيما يخص التساؤؿ الذم تـ طرحو قبال في تساؤالت الدراسة
 خمصت حسب متغيرات الدراسة اجابات المبحكثيف أفنجد  (متجر  تكب شكب لمتسكؽ عبر الفيسبكؾ؟

 :لمنتائج التالية

  مقابؿ %72,05أف اإلناث يفضمف التعامبلت االلكتركنية لمسمع أكثر مف الذككر كذلؾ بنسبة
 27,94 منيـ ىذه التعامبلت مقابؿ %41,17، في حيف يرفض  بالنسبة لممبحكثيف الذككر58,82%

.  مف اإلناث %
  مف االناث %22,05أف اإلناث يقضكف كقتا أطكؿ في استخداـ المتجر مقارنة بالذككر، حيث أف 

 مف الذككر نفس الفترة  في %11,76 ساعات في االستخداـ، كيقضي ما نسبتو 3يستغرقف اكثر مف 
 منيـ ساعتيف في تصفح المتجر كىي مدة أطكؿ مما تقضييا االناث إذ %32,35حيف يقضي 

 منيف يقضيف ساعة مف الزمف في %64,70 منيف نفس الفترة في االستخداـ   أما %13,23تقضي 
.  مف الذككر نفس الفترة%55,88تصفح المتجر كيقضي 

   مف الطبلب %64,86 مف العماؿ يقضكف ساعة في تصفح المتجر بينما يقضي %64,58أف 
 . مف البطاليف نفس المدة %25 مف الماكثات بالبيت ك %38,46نفس الفترة ، بينما تفضي 

  مف الماكثات بالبيكت أفراد العينة يقضكف ساعتاف مف الزمف في تصفح المتجر  %23,46أف
 .مف العماؿ نفس المدة  %16,66 مف البطاليف ، %50مف الطمبة ك %18,91كيمييا 
  مف الماكثات بالبيكت يقضكف أكثر مف ثبلث ساعات في تصفح المتجر كنفس %38,46أف 

 .%18,75 ك العماؿ بتقدير %16,31 ، الطمبة بنسبة %25المدة يقضييا كؿ مف البطاليف بنسبة 
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   منيف يتصفحف %38,23 مف اإلناث يتصفحكف المتجر حسب الكقت المتاح ك %52,94أف 
 . منيف حسب نياية األسبكع فقط  %8,82المتجر بإنتظاـ يكميا ، كتمييا نسبة  

  منيـ  %20,58 مف الذككر يتصفحكف المتجر حسب الكقت المتاح  ليـ بينما %64,70أف
 .بإنتظاـ يكميا% 14,70يتصفحكنو في نياية األسبكع فقط ك

  في نياية %12,50 ك 29,16أما نسبة العماؿ الذيف يتصفحكف المتجر بإنتظاـ يكميا كانت
 . منيـ المتجر حسب الكقت المتاح % 58,33األسبكع فقط بينما يتصفح 

  منيـ يتصفحكنو  %25 مف البطاليف يتصفحكف المتجر  بإنتظاـ يكميا كنفس النسبة  %50أف  
 .حسب الكقت المتاح ليـ  أك في نياية األسبكع 

 59,45%بانتظاـ يكميا ثـ %29,72 مف الطمبة يتصفحكف المتجر حسب الكقت المتاح ليـ ، ك 
 .منيـ في نياية األسبكع فقط 10,81%
  منيـ يتصفحكنو %41,17 مف الذككر يفضمكف تصفح المتجر صباحا ، ك %14,70أف 

  منيـ يفضمكف فترة  بعد منتصؼ الميؿ ، في المقابؿ %8,82 يفضمكف فترة الميؿ أما  %35,29مساءاك 
 يفضمكف الفترة الصباحية %4,41 لتمييا  %39,70 مف اإلناث يتصفحكنو ليبل ك%54,41نجد أف 

 . بعد منتصؼ الميؿ %1,47كنسبة قميمة جدا  قدرت بػ 
 4,16% يفضمكف استخدامو %22,91مف العماؿ يفضمـك الفترة الصباحية لتصفح المتجر ك 

 بعد منتصؼ %2,08 منيـ  الفترة الميمية  كنسبة ضعيفة جدا قدرت بػ %70,83مساءا بينما يفضؿ 
 .الميؿ 
  منيـ مساءا ، بينما %51,35مف الطمبة يستخدمكف المتجر في الفترة الصباحية ك%10,81أف 

 . بعد منتصؼ الميؿ % 2,70 يتصفحكنو ليبل ، ك32,43%
  بينما نسبة متساكية منيف  %76.92أف الماكثات بالبيكت يفضمف تصفح المتجر مساءا بنسبة 

 .يتصفحف المتجر أحيانا ليا كأحيانا  صباحا 
  منيف مف مكاف العمؿ بينما %19,11 مف اإلناث يتصفحف المتجر مف البيت ك %79,41أف 

 .  كالتي تعكس األقمية منيف يتصفحنو مف مقيى األنترنت 1,41%
  منيـ يتصمكف مف % 35,29 مف الذككر يستخدمكف المتجر مف البيت كت ك%52,94أف 

 . يتصفحكنو مف مقيى االنترنت %11,76مكاف العمؿ بينما 
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 يستخدمكنو مف مقاىي %4,16مف العماؿ يفضمكف استخداـ متجر تكب شكب مف البيت، ك%64,58أف 
  . يتصفحكنو مف أماكف العمؿ%31,25االنترنت ك 

 

  اما اإلنترنت يتصفحكنو مف مقاىي %25 مف البطاليف يتصفحكف المتجر مف المنزؿ ك%75أف 
 منيـ %5,40 ك منيـ يفضمكف استخداـ المتجر مف البيت %67,56بالنسبة لفئة الطمبة فقد كانت نسبة 

 . مف أماكف الدراسة%27,02 مف خبلؿ مقاىي االنترنت كيتصمكف بالمتجر
  يتصفحكنو مف مقاىي %27,02مف الماكثات بالبيكت يتصفحكنو مف المنزؿ ك  %67,56أف 

 . منيف يتصفحف المتجر مف  مكاف العمؿ %27,02االنترنت ك 
  منيـ يتصفحكف %17,64 مف الذككر يفضمكف تصفح متجر تكب لكحدىـ ك %73,52أف 

 . يتصفحكنو مع أفراد عائمتيـ %2,94المتجر مع أصدقائيـ ، ك 
   يفضمف تصفحو مع %39,70مف اإلناث يفضمف استخداـ المتجر لكحدىف ، بينما %44,11أف 

 .يتصفحنو مع  األصدقاء %11,76أحد أفراد العائمة ، في حيف 
   مف الذككر يتصفحكف يفضمكف استخداـ المتجر مف خبلؿ خصكصية الصفحات % 85,29أف 

 . يفضمكف المجمكعات المغمقة كالسرية %14,29المفتكحة بينما 
  25 مف اإلناث يستخدمف المتجر مف  خصكصية المجمكعات المغمقة كالسرية بينما  %75أف% 

 .منيف يستخدمنو مف خبلؿ  الصفحة المفتكحة لمعامة 
 مف الذككر يفضمكف استخداـ متجر تكب شكب بالذات عف  غيره مف المتاجر ألف %26,47أف 

 منيـ يتصفحكنو لككنو  %20,58صاحب المتجر ذك خبرة احترافية في مجاؿ التسكؽ االلكتركني  بينما 
 . منيـ يتصفحكنو إلمكانية الشراء مف المتجر بسيكلة %14,70يعرض منتجات متنكعة ، في حيف 

  مف اإلناث يفضمف متجر تكب شكب بالذات ألف صاحب المتجر ذك خبرة في مجاؿ %25أف 
 . منيف يفضمنو لثقتيـ في القائميف عميو %19,11التسكؽ االلكتركني بينما 
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o  ماىي االشكاؿ االعالنية  االكثر )أما فيما يخص التساؤؿ الذم تـ طرحو قبال في تساؤالت الدراسة
حسب متغيرات  اجابات المبحكثيف أفنجد  (متابعة  كاعجابا مف قبؿ مستخدمي متجر تكب شكب ؟

  : خمصت لمنتائج التاليةقد الدراسة
 88,23% 11,76 مف اإلناث  تمفت انتباىيف العركض اإلعبلنية المعركضة في المتجر بينما% 

 .منيف ال تجذبيف العركض االعبلنية المعمف عنيا  في المتجر 
  ال ينجذبكف %29,41 مف الذككر يتثير انتباىيـ االعبلنات المعركضة بالمتجر بينما %70,58أف 

 .نحكىا 
  ال تثير %10,41 مف العماؿ ينجذبكف كراء العركض االعبلنية المعمف عنيا  ك %89,58أف 

 .انتباىيـ 
  ال تمفت  %25في حيف  %75أف أغمب فئة البطاليف ينجذبكف كراء العركض المعمف  عنيا بنسبة  

 .انتباىيـ ىذه العركض 
  ال تثيرىـ  العركض %21,62 مف الطمبة تجذبيـ العركض اإلعبلنية بالمتجر بينما   %78,37أف 

 .المعمف عنيا 
  مف الذككر يجدكف في كثرة تفاعؿ األعضاء مع اإلعبلنات  عامؿ محفزا لمتابعة %23,52أف 

 مف اإلناث أف الصكر الفكتكغرافية ىي أكثر العناصر تأثيرا %25العركض االعبلنية بينما  تجد 
 . ليـ
 مف العماؿ يعتبركف أف الكممات المحفزة لمضغط عمى اإلعبلف  ىي التي تحفزىـ عمى %20,80أف

 مف الطمبة أف كثرة تفاعؿ األعضاء عمى اإلعبلف ىي التي تحفزىـ عمى %24,32متابعتو بينما يجد 
 . مف الماكثات تثيرىـ األلكاف المستخدمة في اعبلنات متجر تكب شكب %23,07متابعتو ،أما 

  أف أىـ مزايا الخدمات اإلعبلنية المقدمة في  المتجر بالنسبة لمذككر كانت امكانية التعرض لئلعبلف
 .مف اإلناث  يتفقف مع نفس الميزة %29,41 ك %35,29في أم كقت بنسبة 

 29,16% مف العماؿ يعتبركف أف امكانية التعرض لئلعبلف في أم كقت ىي ماتميز خدمات المتجر
 . مف الماكثات  بالبيكت  %46,15مقابؿ 
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  مف الذككر يجدكف أف أبرز جكانب القصكر غي اعبلنات المتجر ىي كثرة اإلعبلنات % 52,94أف
 مف اإلناث أف اعبلنات المتجر  %16,17 يتفقكف عمى نفس السبب ، في حيف تجد %39,70ك 

 .مزعجة لممستخدميف 
  مف الذككر يجدكف أف المتجر ييتـ أكثر بعرض اعبلنات  منتجات اليكاتؼ الذكية %44,11أف 

 .منيـ يركف أنو ييتـ بعرض إعبلنات المبلبس كاإلكسسكارات  %41,17كااللكتركنيات ك 
  مف اإلناث  يجدف أف المتجر ييتـ أكثر بعرض منتجات المبلبس كاإلكسسكارات%72,05أف  . 

تتفؽ أغمب الفئات االقتصادية عمى أف المتجر ييتـ بعرض اعبلنات منتجات المبلبس كاإلكسسكارات 
 %30,76 مف الطمبة ك%54,05 مف العماؿ  كالبطاليف ثـ %75:  كذلؾ بنسب كانت عمى التكالي 

.  مف اإلناث 
  مف  %64,70 مقابؿ  %95,58أف اإلناث أكثر تفاعبل مع اإلعبلنات االلكتركنية كذلؾ بنسبة 

. الذككر 
  مقارنة بالعماؿ %94,59أف فئة الطمبة ىـ أكثر تفاعبل مع المضاميف اإلعبلنية كذلؾ بنسبة 

 .مف البطاليف  %25 ك %84,61 ك الماكثات بالبيكت بػ  83.33%
  مف اإلناث أف التعامبلت االلكتركنية لمسمع عبر متجر تكب %47,05 مف الذككر ك %50 يجد 

أنيا إلى حد ما  %39,70مف الذككر ك  %29,41شكب أكثر تفاعمية مف تعامبلت التقميدية بينما يجد 
 . مف اإلناث ىذه العبارة بشدة  %13,23 مف الذككر ك %20,58تفاعمية ، كفي المقابؿ يرفض 

  مف الطمبة يعتقدكف أف %37,83مف العماؿ ك  %52,08 مف الماكثات بالبيكت ك%76,92تعتقد 
 .التعامبلت اإللكتركنية لمسمع أكثر تفاعمية مف التعامبلت االلكتركنية 

  مف %15,38 مف العماؿ ك %33,33مف البطاليف ك %50مف الطمبة ك  %45,04يعتقد 
 .الماكثات بالبيكت أف التعامبلت االلكتركنية  لمسمع في متجر تكب شكب إلى حد ما تفاعمية  

  مف الماكثات %7,69مف العماؿ ك%14,58 مف الطمبة ك %16,21 مف البطاليف ك%50يرفض 
 .بالبيكت أف التعامبلت االلكتركنية أكثر تفاعمية مف التعامبلت التقميدية 

  ىك % 26,47 كاإلناث بنسبة %29,41أف أكثر نشاط اتصالي ممارس مف قبؿ الذككر بنسبة
 .ارساؿ رسائؿ  خاصة ألصحاب المتجر 
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  :خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتمة 
أفضى التقدـ اليائؿ في تكنكلكجيا االتصاؿ إلى إنتاج كسائؿ اتصالية كتسكيقية جديدة عممت عمى      

تحكيؿ اتجاه العالـ  نحك المجتمع الرقمي كتغيير استراتيجيات كتعامبلت  الشركات التجارية لتتكاءـ 
كقكاعد السكؽ العالمية الجديدة التي أصبح يرسـ معالميا بكؿ جرأة كعف جدارة الطرؼ اآلخر الذم ظؿ 

لعقكد طكيمة ميمشا فقبؿ أف كاف األمر يتعمؽ ببيع كؿ ما يتـ انتاجو دكف مراعاة لممستيمؾ المتمقي تحكؿ 
األمر بفضؿ التطكر اليائؿ في كسائؿ االتصاؿ التكنكلكجية ليصبح انتاج ما يمكف استيبلكو كبيذا 

اختمفت كانقمبت المكازيف التقميدية رأسا عمى عقب ليصبح لسمكؾ المستيمؾ النيائي مكانة في رسـ الخطط 
كاالستراتيجيات التسكيقية لدل كبرل المؤسسات كالشركات بمختمؼ خدماتيا أك سمعيا، كبالتالي يمكننا ىنا 
الجـز بأف المستفيد األكبر مف ىذه التطكرات في تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت التي ارتقت بالتعامبلت 

التجارية بيف األفراد لتصبح أكثر تفاعمية ، ىك الفرد المستيمؾ  الذم أضحى يستسمـ لشاشة الكمبيكتر 
فيقضي كقتا طكيبل في تفاعؿ افتراضي مف شأنو أف يختزؿ الكقت الذم كاف يقضيو في البحث عف أكثر 

 الجماىير أحد المستيمؾ  إذ يمثؿ،الصفقات اشباعا لحاجاتو المختمفة عبر األسكاؽ في عالمو الكاقعي
 ليذا الربحية كغير الربحية طرؼ المنظمات مف االىتماـ درجة في حظا كاألكثر لممنظمة بالنسبة الحساسة

 الطرفيف صالح بما فيو اتجاىاتو كتغيير منو لمتقرب ككسيمة استخدمت شبكات التكاصؿ االجتماعي
 . (النيائي كالمستيمؾ المنظمة)

 كبشكؿ عاـ نقكؿ أف نتائج ىذه الدراسة سمحت لنا بالكقكؼ عمى كاقع التجارة االلكتركنية في      
الجزائر عبر شبكات التكاصؿ االجتماعي كبالتحديد مكقع الفيسبكؾ كلنككف أكثر تحديدا متجر تكب شكب 

لمتسكؽ االلكتركني كالذم يعد كأكؿ متجر جزائرم لتعامبلت البيع االلكتركني في الجزائر كما تـ جس 
نبض الشارع االفتراضي الجزائرم الذم يمثمو مشتركي الفيسبكؾ كمف ليـ سابقة في التعامؿ مع ىذا 

رىا عبر ىذه األخيرة في تحفيزه عمى اتخاذ شالمتجر ككذا سمكؾ المستيمكيف تجاه االعبلنات التي يتـ ف
القرار النيائي أال كىك الشراء ، كقد تكصمنا لنتائج سمحت لنا بتككيف صكرة بسيطة عف ىذا الكاقع كما 
كشفت لنا عدة نقاط كانت خفية عمى الباحث كلـ يتـ التطرؽ ليا في دراسات سابقة ، ك ال ندعي بأننا 
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بمغنا لنتائج تعبر عف كؿ ما يتعمؽ بالمكضكع لقد حاكلنا مف خبلؿ ىذه الدراسة فقط استجبلء بعض مف 
 ث ػػػػػػػػجكانبو ، غير أف ىذه النتائج المتكصؿ إلييا مف خبلؿ الدراسة الميدانية تحتاج إلى مزيد مف البح

كالتحميؿ الستكماؿ الجكانب الناقصة في ىذه الدراسة ك لفيـ أفضؿ لمسمكؾ االستيبلكي كالذم يزداد 
. غمكضا يكما بعد يـك بتغير الكسائؿ كتطكرىا ككذا نظرا لمطبيعة االنسانية المتغيرة 

 كتبقى ىذه الدراسة في الختاـ حمقة مف حمقات البحث المتكاصمة الستكشاؼ العبلقة الجدلية بيف مكاقع    
الشبكات االجتماعية كالتسكؽ االلكتركني كاتجاه السمكؾ االستيبلكي كبشكؿ عاـ كاقع التجارة االلكتركنية 

. في الجزائر، مميديف السبيؿ لباحثيف آخريف الستكشاؼ مقاربات أخرل لـ تتعرض ليا ىذه الدراسة
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 -قطب شتوت - جاهعت هحود خيضر بسكرة 

كليت العلوم اإلًساًيت واالجتواعيت 

قسن العلـوم اإلًسـاًيـت 

 شعبت علوم اإلعالم واالتصال

 

 

 

 

 استوارة استبياى
 

استخدامات اإلعالنات االلكترونٌة فً تحفٌز سلوك المستهلك 

ال زائري 

ع ر " توب شوب للتسوق"مت ر دراسة مسحٌة على عٌنة من مستخدمً 

  فً ال زائرالفٌس وك

 

  

بعد التحية كالتقدير    
 

 عبر الفيسبكؾ في اطار انجاز "تكب شكب" استمارة استبياف خاصة  بمستخدمي متجر ـقدـ بيف ايديؾأ
مذكرة لنيؿ شيادة الماستر حكؿ المكضكع المذككر أعاله  

نرجك منكـ االجابة عمى األسئمة بكؿ صدؽ كمكضكعية كنتعيد  بالمحافظة عمى سرية المعمكمات كعدـ 
. استعماليا إال لغرض البحث العممي 
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 تحت                                                                  عداد الطالبت إ

     اذاشراف األست

                                                                كريوت عساسي   

بشير الديي هرغاد      

   
 

   2014/2015:                                       السنة الجامعية
: البيانات الشخصية  

  انثى             ذكر        :         الجنس 
                       ماكثة بالبيت                ب  طاؿ       اؿ  ػػػ عامؿ         بط:  االقتصادمالمستكل 

 

 مكقع ر تكب شكب لمتسكؽ عبمتجر أنماط كطرؽ استخداـ :المحكر األكؿ
الفيسبكؾ ؟ 

ؿ تفضؿ التعامالت االلكتركنية  عمى التعامالت التقميدية لمسمع ؟ ق .1
                نعـ                   ال             

     :ذلؾ ألف  (ال ) ػػػػػ باإلجابة كانت إذا -

o  أف المنتجات المعمف عنيا عمى الفيسبكؾ اسعارىا باىظة
o   تكجد سمسمة عراقيؿ لمحصكؿ عمى المنتج المعمف عنو
o   تحمؿ بعض االعبلنات االلكتركنية عمى الفي سبكؾ معمكمات مضممة عف السمع  
o  تكجد صفحات غير رسمية تركج لتجارة  كمنتجات تيدد المكاطف  الجزائرم 
o السمع كالخدمات في  االعبلنات االلكتركنية مع عادات  كقيـ  المجتمع الجزائرم   تتنافى
o  تحمؿ بعض الرسائؿ االعبلنية لمسمع كالخدمات  فيركسات عند فتحيا 

كيؼ تعرفت عمى متجر تكب شكب لمتسكؽ االلكتركني ؟  .2
o         قمت بإجراء البحث عنو في المكقع 
o  ظير لؾ عمى الشريط الجانبي لصفحتؾ
o  تمت دعكتؾ مف طرؼ اصدقائؾ أك أصدقاء أصدقائؾ
o عشكائية اؿتطبيقات  إحدل اؿ عبارة عف كق
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o أخرل أذكرىا.................................................... 
منذ متى تستخدـ متجر تكب شكب لمتسكؽ ؟  .3

  ثبلث سنكات فأكثر                        منذ سنتيف                        منذ سنة        
كـ عدد الساعات التي تقضييا في تصفح متجر تكب شكب  ؟  .4

 ر           ػػػثات فأؾػػػػػػػ ساع3                           ساعتاف                   ساعة        
ىك معدؿ تصفحؾ لممتجر  ؟  ما .5

 حسب الكقت المتاح           نياية االسبكع فقط           بانتظاـ يكميا                     
 

 ىي الفترات  المفضمة لديؾ لزيارة كتصفح المتجر ؟ ما .6
  بعد منتصؼ الميؿ                          صباحا          مساءا         ليبل      

مف أم مكاف تستخدـ متجر تكب شكب ؟  .7
  مف الياتؼ المحمكؿ              مف مقاىي االنترنت                  مف البيت         

ىؿ تفضؿ تصفح  متجر تكب شكب ؟   .8

       أشخاص آخريف          مع حد أفراد عائمتؾ    أ مع أصدقائؾ      مع           لكحدؾ  

 ر مف خالؿ  ؟ػػػىؿ تفضؿ استخداـ  المتج .9

 مف خبلؿ المجمكعات المغمقة كالسرية             الصفحة المفتكحة  لمعامة            

 لماذا تفضؿ  زيارة كمتابعة  ىذا المتجر بالذات عف باقي المتاجر األخرل ؟ .10

         ألف صاحب المتجر ذك خبرة كاحترافية في مجاؿ التسكؽ االلكتركني  عرض منتجات  مختمفة م 
اثؽ في القائميف عميو                        تطرح مضاميف تيمؾ          يقدـ منتجات ذات جكدة   

 يقدـ عركض مجانية                        يتيح  لؾ خدمة التفاعؿ مع المضاميف المعركضة        
ألف متجر تكب شكب مشيكر                                     لؾ فرصة لمتسكؽ  في كؿ االكقات      يتيح
 امكانية الشراء مف المتجر بسيكلة 

عجابا مف قبؿ المستخدميف  :المحكر الثاني األشكاؿ اإلعالنية األكثر متابعة كا 
 :عبر متجر تكب شكب لمتسكؽ االلكتركني 

 ىؿ تمفت انتباىؾ  العركض االعالنية  التي تنشر عمى مستكل متجر تكب شكب ؟ .1
 نعـ                ال 
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بالنسبة لمجانب الجمالي لإلعالف االلكتركني عمى متجر تكب شكب ، ما ىي العناصر التي  .2
  تجذبو نحك الشراء مستقبال ؟ قدتراىا  اكثر تحفيزا  كتأثيرا عمى سمكؾ المستيمؾ كالتي

األلكاف المستخدمة                                              اإلعبلفمساحة     في الصفحة       اإلعبلناتمكاقع 
 كثرة تفاعؿ األعضاء عمى االعبلنات           الصكر الفكتكغرافية        النصكص المستخدمة     

 تصميميا الجيد                 (عرض خاص ، تخفيضات)الكممات المحفزة لمضغط عمى االعبلف  
 العبلمة التجارية المعمف عنيا       الشخصيات الممثمة  في اإلعبلف     مشاركة اصدقائؾ لئلعبلف 

 
اإلعالنات المعركضة في متجر تكب شكب عف باقي فيما يمي بعض األسباب التي تجعمؾ تفضؿ  .3

 : اإلعالنات المعركضة في المتاجر اإللكتركنية األخرل
 تحديث االعبلف باستمرار                       االعبلنات  سرعة تحميؿ     سيكلة االستخداـ          
                                    تعجبؾ نكعية االعبلف    كمشاركة اإلعبلناتتاحة امكانية الدردشة  إ

         التصميـ الجذاب                                    السمع المعركضة في اإلعبلف لذكقؾ        مبلئمة 
          األسمكب المستخدـ في النصكص المرافقة لئلعبلنات 

 ؟ يقدميا متجر تكب شكب عبر الفيسبكؾأىـ مزايا الخدمات االعالنية التي  ىي ما .4
كصكؿ المستيمؾ الى أدؽ التفاصيؿ المعركضة في االعبلف عف المنتج    
قياس درجة  اقباؿ الجميكر عمى الخدمات التي يقدميا المعمف     
المركنة  في تعديؿ  اك تغيير االعبلف بسيكلة            
 امكانية  التعرض لئلعبلف في أم كقت يناسبؾ   
 السرعة في الكصكؿ الى المستخدميف   
 ...................................................................................خرل حددىا أ  
  مف كجية نظرؾ ؟ متجر تكب شكببرز جكانب القصكر في اعالنات ىي أما  .5
   كثرة االعبلنات          قمة جاذبيتيا            ضعؼ مصداقيتيا  كمكضكعيتيا        

 لممستخدميف           إزعاجياالمتحركة            متعددة كالفيديك كالصكراؿلكسائط ا عدـ استخداـ 

قمة ترتيب كتنسيؽ المكاد االعبلنية            باستمرار         اإلعبلنية عدـ تحديث المكارد 

 ........................................................................................خرل أ  

اإللكتركنية   اإلعالناتالسمع كالخدمات التي تيتـ بيا  أنكاع:المحكر الثالث 
عبر متجر تكب شكب لمتسكؽ في الفيسبكؾ  
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عمى  متجر تكب شكب عالناتىا إىؿ تثؽ في السمع كالخدمات التي تعرض .1
  ؟سبكؾالفي

    ال أثؽ فيما يقدمو              ال حسب طبيعة المحتكل                       نعـ بشكؿ تاـ        
 :ك فيما تثؽ اكثر  .2

  ةقع تجارمامكالتابعة ؿعبلنات اإلعبلنات التي تتضمف صكر فكتكغرافية          اإل     
ك خدمة معينة بعد رؤية االعالف االلكتركني أ سمعةىؿ سبؽ لؾ كاف غيرت مكقفؾ اتجاه  .3

 ؟ في المتجرالمعركض 
بدا  أ        حيانا              أ     دائما                     

 تراعي االعالنات المعركضة في متجر تكب شكب حاجات المستخدميف كاىتماماتيـ .4
 معارض                   محايد            ؽ         ػػػػػػػ مكاؼ                 

 ؟ىؿ تعتقد باف المنتجات التي اشتريتيا  تتكافؽ مع االعالنات التي رأيتيا مف حيث الشكؿ  .5
    ال تتكافؽ              تتكافؽ  

 ؟ىؿ لممنتج الظاىر في االعالف االلكتركني ايحاءات شكمية ايجابية  .6
محايد                معارض                ؽ      ػػػػػمكاؼ            

عف المنتجات؟ الكافية  االعالف االلكتركني عبر متجر تكب شكب المعمكمات  لؾىؿ يكفر .7
  نعـ              ال                

 الى  شراء المنتجات المعركضة ؟  المتجرىؿ تدفعؾ رؤية االعالف االلكتركني  عمى  .8
أبدا                            أحيانا                      دائما     

 ىي نكعية المنتجات التي تيتـ إعالنات المتجر بعرضيا ؟ ما .9
  األحذية كالحقائب                       اليدايا كالعطكر                 المبلبس كاإلكسسكارات         

            التجييزات المنزلية          اليكاتؼ الذكية كااللكتركنيات              المنتجات الرياضية               
 األثاث كالديككرات                              الحمي ك المجكىرات  

 الدافع  مف كراء اقتنائؾ ليذه السمع  المعركضة في المتجر ؟ما ىك  .10
 ....................................................................................

متجر تكب  التفاعمية التي تتيحيا اإلعالنات االلكتركنية عبر :المحكر الرابع 
: تساىـ في تحفيز سمكؾ المستخدميف الجزائرييفشكب 

 
 ىؿ تتفاعؿ مع االعالنات االلكتركنية المعركضة عمى متجر تكب شكب؟ .1

 ال                                           ـ                  ػػػػػػنع        
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: اذا كانت اجابتؾ بنعـ  ىؿ ىك  .2
جد اشخاص يشارككنني  االفكار نفسيا  أ             بحكـ العادة                   
      لمتسمية فقط                              اىتماماتي ببعض االعبلنات                    
 التثقيؼ كاإلطبلع عف خصائص السمع كالخدمات    
مشاركتؾ  تعميقؾ أك سرعة تجاكب القائميف عمى    
         ............................................................... اخرل اذكرىا  

    
        

 السمع محتكياتالى النقر عمييا  كالبحث اكثر في  متجر تكب شكب تدفعؾ رؤية اإلعالنات عبر .3
: كتفاصيميا 

 أبدا                                          أحيانا            دائما              
 اكثر تفاعمية  مف التعامالت لمسمع عبر متجر تكب شكب التعامالت االلكتركنية  بأفىؿ تعتبر .4

التقميدية؟ 
ال           نعـ                     

اثناء  مكسـ التخفيضات كالعركض التركيجية المجانية  ىؿ تتابع االعالنات االلكتركنية عبر   .5
 ؟المتجر 

 بالصدفة                الفراغ     أكقاتفي                     بصكرة مستمرة    
 
 صنؼ االنشطة االتصالية التي تمارسيا عادة  عمى االعالنات االلكتركنية عند دخكلؾ  الى ىذه  .6

: المتاجر كفؽ السمـ التالي  
   لمسمع كالخدماتlike/j’aimeاالكتفاء بالضغط عمى  زر االعجاب - 
 اضافة تعميقات عمى مضاميف كمحتكيات االعبلنات المعركضة  - 
 مشاركة ىذه االعبلنات مع األصدقاء كأصدقاء األصدقاء    -  
 ارساؿ رسائؿ خاصة ألصحاب المتاجر لبلستفسار عف اسعار السمع   - 
 

 ؟ىي المشاكؿ التي قد تكاجيؾ  اثناء تعاممؾ  مع المتجر   ما .7
عبلنات غير كاضحة  اإل التأخر في الرد            التيميش           سكء التعامؿ       

اعتماد االعبلنات المضممة كالخادعة             المغة غير كاضحة 
عدـ معرفة قيمة االسعار بالعممة المحمية  

ىي المشاكؿ  التي تكاجو المتاجر  االلكتركنية كالصفحات التي تعرض االعالنات عمى   ما .8
الفيسبكؾ؟ 
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ضعؼ التصميـ الفني  كالتقني ليا               عمى دعـ مادم مستمر             ال يتكفر معظميا
   عدـ كفاءة القائميف عمييا                     المادة المعركضة                          رداءة 

  قمة المستخدميف فييا                                                 عدـ شيرتيا                                        
عدـ مصداقيتيا                                    غياب  ضمانات التعامبلت االلكتركنية  

قمة المغات المستخدمة في العرض   
 

 

 
 Google forms  منشكرة بكاسطة يمثؿ االستمارة االلكتركنية معدة مف قبؿ الباحث : 02لممحؽ رقـ ا 

 تطبيؽ
:منشكرة عبر الرابط التالي كىي احدل خدمات غككغؿ لبلستبياف االلكتركني    

https://docs.google.com/forms/d/1VzV8AAAcDjSNEozQI5d703xm-juEnSI-V9X-XfTrtlA/ viewanalytics 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1VzV8AAAcDjSNEozQI5d703xm-juEnSI-V9X-XfTrtlA/
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 الصفحة الرئيسية لمجمكعة متجر تكب شكب لمسمع الرجالية لمتسكؽ االلكتركني يمثؿ : 03لممحؽ رقـ ا
  عبر الفيسبكؾ 
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 الصفحة الرئيسية لمجمكعة متجر تكب شكب لمتسكؽ مف النت كمكاقع التسكؽ يمثؿ : 04لممحؽ رقـ ا
 .العالمية لمنساء فقط 
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 االعبلنات المعركضة عف سمع المتجر بالصفحة العامة يمثؿ : 05لممحؽ رقـ ا
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 . اعبلنات عف السمع التي كردت ألصحابيا بعد تعامميـ مع متجر تكب شكبيمثؿ : 06لممحؽ رقـ ا

 فيرس األشكػػػػػػػػػاؿ

 لصفػػػػحةاعنكاف الجدكؿ الرقـ 

 26 دائػػػػػػػػػػػػػرة نسبيػػػػػػػػػػػػػة تبيػػػػػػػػػف حجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  مجتمع البحػػػػػػػػثؿ ػػػػػػػػػػػػػػيمث 01

 71 كؾػػػػػػػػػػػػػػيكضح العبلقة بيف الدكافع كالسؿ 02

 72 تصرفات كأفعاؿ عممية اتخاذ قرار الشراء يكضح 03

 78 يبيف  تدرج الحاجات  كفؽ نظرية ماسمك 04

 79يكضح مقياس قياس االدراؾ المتدرج  05

 80 يبيف كيفية حدكث التعمـ في مجاؿ التسكيؽ 06
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 91 يمثؿ نمكذج نيككسيا 07

 93 يمثؿ مراحؿ اتخاذ القرار حسب أنجؿ كككالت ك بالؾ كيؿ 08

 AIDA 97شكؿ مكضح لنمكذج  09

 101 يكضح كيمخص أىـ ىذه المبادئ المتحكمة في العممية السمككية  10

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فيرس الجػػػػػداكؿ

 لصفػػػػحةاعنكاف الجدكؿ الرقـ 

 29يمثؿ تكزيع العينة حسب الجنس  01

 30يمثؿ تكزيع العينة حسب المستكل االقتصادم  02

 107يمثؿ تفضيؿ عينة الدراسة لمتعامبلت االلكتركنية عمى التعامبلت التقميدية لمسمع  03

 108. يمثؿ سبب عدـ تفضيؿ ينة الدراسة لمتعامبلت االلكتركنيةعبر الفيسبكؾ 04

 110 .يمثؿ كيفية تعرؼ عينة الدراسة عمى متجر تكب شكب لمتسكؽ اإللكتركني  05
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 111 .ثؿ مدة استخداـ عينة الدراسة لمتجر تكب شكب لمتسكؽ عبر الفيسبكؾ ـم 06

07 
يمثؿ عدد الساعات التي تقضييا عينة الدراسة في تصفح متجر تكب لمتسكؽ عبر 

 الفيسبكؾ
112 

 113 يمثؿ معدؿ تصفح عينة الدراسة لمتجر تكب عبر الفيسبكؾ 08

 114 يبيف الفترات المفضمة لدل المستخدميف لتصفح المتجر 09

 115 يبيف أماكف استخداـ افراد العينة لمتجر تكب شكب عبر الفيسبكؾ 10

 116 يبيف مع مف يفضؿ أفراد العينة استخداـ متجر تكب شكب 11

 118 .يبيف تفضيبلت المستخدميف لخصكصية متجر تكب شكب  12

 119 .يبيف أسباب تفضيؿ المبحكثيف لمتجر تكب شكب بالذات عف باقي المتاجر اآلخرل 13

 121 يمثؿ مدل جذب العركض االعبلنية المنشكرة في متجر تكب شكب النتباه المبحكثيف 14

15 
 متجر اؿيمثؿ العناصر األكثر تحفيزا في اإلعبلنات كالعركض المقدمة عمى صفحات 

 

122 

16 
 أسباب تفضيؿ أفراد العينة لإلعالنات المعركضة في متجر تكب شكب بالذات يمثؿ

 .دكف غيرىا 
124 

17 
 أىـ مزايا الخدمات اإلعالنية التي يقدميا متجر تكب شكب لمتسكؽ عبر يمثؿ

 الفيسبكؾ بالنسبة ألفراد العينة
125 

 127 .أىـ جكانب القصكر في إعالنات متجر تكب شكب مف كجية نظر أفراد العينة يمثؿ  18

19 
 مدل ثقة المبحكثيف في السمع كالخدمات التي تعرضيا اعالنات متجر تكب يمثؿ -

 .شكب 
128 

 129  اعالنات السمع التي تحظى بثقة اكثر لدل المبحكثيف في متجر تكب شكبيمثؿ 20

 130 . مكقؼ أفراد العينة اتجاه السمع كالخدمات بعد رؤية االعالف اإللكتركني يمثؿ 21
 131 مدل مراعاة االعالنات المعركضة في متجر تكب شكب لمتسكؽ لحاجات يمثؿ 22
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 المستخدميف كاىتماماتيـ

 132 . تكافؽ المنتجات المشتراة مع االعالنات المعركضة مف حيث الشكؿ يمثؿ 23

 133 يبيف مدل كجكد ايحاءات شكمية لممنتجات الظاىرة في اعالنات المتجريمثؿ  24

25 
 تكفير االعالف االلكتركني عبر متجر تكب شكب لممعمكمات الكافية عف يمثؿ

 .المنتجات المعركضة 
134 

 135 . تأثير اإلعالف االلكتركني في متجر تكب شكب عمى السمكؾ الشرائي لممستخدـ يمثؿ 26

 137  نكعية اعالنات المنتجات التي ييتـ بيا افراد العينة في المتجريمثؿ 27

 138  دكافع اقتناء المستخدميف لمسمع المعركضة في إعالنات المتجريمثؿ 28

 140 . تفاعؿ المبحكثيف مع اإلعالنات اإللكتركنية المعركضة في متجر تكب شكب يمثؿ 29

 141 . سبب تفاعؿ المبحكثيف مع اإلعالنات اإللكتركنية المعركضة في المتجريمثؿ 30

 142  تأثير االعالنات االلكتركنية عمى أفراد العينةيمثؿ 31

 143  مدل تفاعمية التعامالت اإللكتركنية لمسمع عبر متجر عمى التعامالت التقميديةيمثؿ 32

 144  مدل متابعة افراد العينة لإلعالنات االلكتركنية اثناء مكسـ التخفيضاتيمثؿ 33

34 
 تصنيؼ االنشطة االتصالية الممارسة عادة مف قبألفراد العينة عمى االعالناتيمثؿ 

 االلكتركنية عند تصفحيـ لمتجر تكب شكب
145 

 146 .المشاكؿ التي تكاجو المتاجر االلكتركنية التي تعرض االعالنات عمى الفيسبكؾ يمثؿ  35

 147 .أىـ المشاكؿ التي تكاجو المبحكثيف أثناء تعامميـ مع متجر تكب شكبيمثؿ  36

37 
يكضح مدل تفضيؿ المبحكثيف لمتعامبلت االلكتركنية عمى التعامبلت التقميدية حسب 

 متغير الجنس
148 

 149يكضح تفضيؿ المبحكثيف لمتعامبلت االلكتركنية عمى التعامبلت التقميدية حسب متغير  38
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 المستكل االقتصادم

39 
يبيف عدد الساعات التي يقضييا المستخدميف في تصفح متجر تكب حسب متغير 

 .الجنس 
150 

40 
يبيف عدد الساعات التي يقضييا المستخدميف في تصفح متجر تكب شكب حسب 

 متغير المستكل االقتصادم
151 

41 
يكضح معدؿ تصفح عينة الدراسة لمتجر تكب شكب عبر الفيسبكؾ كعالقتو بمتغير 

 الجنس
153 

42 

يكضح معدؿ تصفح عينة الدراسة لمتجر تكب شكب عبر الفيسبكؾ كعالقتو بمتغير 
المستكل االقتصادم 

 

154 

 155 يمثؿ عالقة متغير الجنس بالفترات المفضمة لزيارة كتصفح متجر تكب شكب شكب 43

 157  بالفترات المفضمة لزيارة كتصفح متجر تكبالمستكل االقتصادميمثؿ عالقة متغير  44

45 
يكضح األماكف المفضمة لدل المبحكثيف الستخداـ متجر تكب شكب لمتسكؽ كعالقتو 

 بمتغير الجنس
159 

46 
يكضح األماكف المفضمة لدل المبحكثيف الستخداـ متجر تكب شكب لمتسكؽ كعالقتو 

 بمتغير المستكل االقتصادم
161 

 162 يبيف مع مف يفضؿ أفراد العينة استخداـ متجر تكب شكب كعالقتو بمتغير الجنس 47

 163. يبيف تفضيالت المستخدميف لخصكصية متجر تكب شكب كعالقتو بمتغير الجنس  48

49 
يبيف أسباب تفضيؿ المبحكثيف لمتجر تكب شكب بالذات عف باقي المتاجر اآلخرل 

كعالقتو بمتغير الجنس 
164 

50 
يكضح مدل جذب العركض اإلعالنية المنشكرة في متجر تكب شكب النتباه 

 المبحكثيف كعالقتيا بمتغير الجنس
166 
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51 
يكضح مدل جذب العركض االعالنية المنشكرة في متجر تكب شكب النتباه 

 المبحكثيف كعالقتيا بمتغير المستكل االقتصادم
167 

52 
يبيف العناصر األكثر تحفيزا في اإلعالنات كالعركض المقدمة عمى صفحات متجر تكب 

 شكب كعالقتيا بمتغير الجنس
169 

53 

 يبيف العناصر األكثر تحفيزا في اإلعالنات كالعركض المقدمة عمى صفحات متجر تكب 

 شكب كعالقتيا بمتغير المستكل االقتصادم

 

171 

54 
يكضح أىـ مزايا الخدمات االعالنية التي يقدميا متجر تكب شكب كعالقتيا بمتغير 

الجنس 
173 

55 
يكضح أىـ مزايا الخدمات االعالنية التي يقدميا متجر تكب شكب كعالقتيا بمتغير 

 المستكل االقتصادم
175 

 177 يكضح أبرز جكانب القصكر في إعالنات متجر تكب شكب كعالقتيا بمتغير الجنس 56

57 
يبيف نكعية اعالنات المنتجات التي ييتـ بيا افراد العينة في المتجر كعالقتيا بمتغير 

الجنس 
179 

58 
يبيف نكعية اعالنات المنتجات التي ييتـ بيا افراد العينة في المتجر كعالقتيا بمتغير 

 االقتصادمالمستكل 
181 

59 
يبيف مدل تفاعؿ المبحكثيف مع االعالنات االلكتركنية المعركضة في متجر تكب 

. شكب لمتسكؽ كعالقتو بمتغير الجنس 
183 

60 
يبيف مدل تفاعؿ المبحكثيف مع االعالنات االلكتركنية المعركضة في متجر تكب 

 شكب كعالقتيا بمتغير المستكل االقتصادم
184 

 185 يبيف سبب تفاعؿ المبحكثيف مع اإلعالنات اإللكتركنية المعركضة في المتجر 61

 186يبيف مدل تفاعمية التعامالت اإللكتركنية لمسمع عبر متجر تكب شكب عمى التعامالت  62
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التقميدية كعالقتيا بمتغير الجنس 

63 
يبيف مدل تفاعمية التعامالت اإللكتركنية لمسمع عبر متجر تكب شكب عمى التعامالت 

كعالقتيا بمتغير المستكل االقتصادم  التقميدية
187 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


