
الجمهورية الجزائريــة الديمقراطيــــــة الشعبيــــة
عليم العالي والبحث العلميــوزارة الت

قالمة1945ماي8جامعة
اإلنسانية و االجتماعيةكلية العلوم

تصال و علم المكتباتاإلعالم و االقسم علوم

لنيـل شهــــادة المـــاسترتخرجمــذكرة
تصالاإلعالم و االعلوم:شعبة

تصال و المجتمعتكنولوجيا المعلومات و اال:صتخص
:موضوعال

اتجاهات أساتذة اإلعالم واالتصال الجزائريين نحو اإلشهار اإللكتروني

 -3دراسة ميدانية بجامعة قسنطينة-
"كلية علوم اإلعالم واإلتصال والسمعي البصري"

:األستاذإشراف:إعداد الطلبة
خالد نايلي-راضية مهلل-
نرجس بن ناصر-
مهدي قوارطة-

2015/2016:السنة الجامعية



بسم اهللا الرحمن الرحيم

.اإلكرامذا اجلالل  والسالم ومنك السالم، تباركت ياأنتاللهم

.عت، وال ينفع ذا اجلد منك اجلدملا منمعطيوال، أعطيتمانع ملاالاللهم

وحنمده محد الشاكرين، ونشكره شكر احلامدين، ونصلي ونسلم على احلمد هللا رب العاملني، نستغفره ونستعينه
يوم الدينإىلأمجعنيوأصحابهتسليم، وعلى اله وأزكىصالةألفعليه"محمد"وقدوتناوشافعينانبينا وحبيبنا

إىليرمن بعيد يف مذكرتنا هذه نتقدم بالشكر وعظيم التقدأوعرفانا منا باجلميل اجتاه كل من ساهم من قريب
العلمية وتوجيهاته القيمة، والذي بإعانتهلنا يد العون، ومل يبخل علينا أمدالذي"يلي خالدان"املشرفأستاذنا

على مذكرتناإشرافهخاللالكبري مننكن له كل االحرتام والتقدير، واعرتافا منا بفضله 

وأجلىأمسىمن علمونا حروفا من ذهب وكلمات من درر وعبارات منإىلكما نتقدم بفائق الشكر والتقدير
أساتذتنا"إىلمن صاغوا لنا علمهم حروفا ومن فكرهم منارة تنري لنا سرية العلم والنجاحإىليف العلمعبارات

"الكرام

"قسم علوم اإلعالم واالتصالطلبة"إىل مجيع

وجاز اهللا اجلميع خري اجلزاء

العاملنيأمني يارب



بإحسانوعلى اله وصحبه ومن تبعهماإلنسانيةاحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على معلم البشرية وهادي
:بعدأمايوم الدينإىل

:اهدي مثر جهدي

يوفقين يفأنوجل، فعسى اهللا بعد اهللا عزاللذين أدين هلما بكل الفضل واالمتنان والشكرالحبيباناوالديإىل
ررد فضلهما فهو الويل القدي

"ياسين"زوجي العزيزرفيق دريب وشريك حيايت، إىلله بكل الفضل والتقدير وكل احلب واالحرتامأدينمنإىل

ي اشرف علىالذ"نايلي خالد"املشرفحفظهم اهللا  إىل أستاذنا"أسامةمنال،احمد،محمد،"األحبةإخويتإىل
علينا بنصائحه وتوجيهاته اليت كانت اكرب سند لنا يف درب اجناز هدا العملدراستنا والدي مل يبخل

واالتصال الدين مل يبخلوا علينا بنصائحهم الثمينة ومعارفهم القيمةاإلعالمعلومإىل مجيع أساتذة

جلنة املناقشةأعضاءالسادةإىل

.العملهذايفالئيزم"نرجس،مهدي":كرصديقايت وزمالئي واخص بال ذمجيعإىل

" "



بسم اهللا الذي وفقنا وانعم علينا بنعمة اإلسالم، وصلى اهللا على سيدنا حممد عليه الصالة والسالم وامجعنا يف دار 

اخللد إن شاء اهللا

عظميأفتقحولني حليبوأرضعتينأحشائهامن محلتين جنينا يفإىلمن غمرتين بنبع حنا�ا وعطفها إىل..إليها

فأنتهدية الرمحان، فان كنت تطئني اجلنة فاء قلبها وروحها ياعروقي دما صافيا صي، وسرى منه يف وانبت حلم

حفظها اهللا لنا"الغاليةأمي"إىلاحن كلمة يف الوجود وليس حلبها حدودإىلجنيت

التعبحىت رسم الزمان على جبينه جتاعيدمن ضحى بالغايل والنفيس يف سبيليإىلمن نصبك الرب وليا بعده، يا...إليك
بعد العسرإنمن علمينإىلطريقيأضاءالقمر الذيإىلمن كان شقاءه وبعده عنا منبع مثرة جهديإىل، والعناء

"الغاليأبي"يسرا

إىلاملثابرة"وفاء"إىلاملرحة"ابتسام"إىلالنصوحة"نبيلة"واىل"نجوى"الكرميةأخيتإىلالقلوب اليت فرحت لفرحيتإىل
"مفيدة"ريةأخيت الصغمشعة البيت

"يوسف محبوبي"أميالذي مل تلدهأخيإىل

بارك اهللا يل فيه"يوسف"وعرفين بصدقأحبينمنإىل

عفاف"صديقايت وزمياليتإىلمن تكاتفنا يدا بيدإىلواإلبداعمن سرنا سويا وحنن نشق الطريق معا حنو النجاحإىل
"لبنى و

إىل مجيع، 2016إىل مجيع طلبة اإلعالم واالتصال دفعة، ا العملين هذاللذان قامس"راضية، ومهدي"زميلياإىل
قلميونساهمقلبياألهل واألقارب واألصدقاء، إىل كل من ذكرهم 

""



زدينألك يا ريب أن تاحلمد هللا والشكر لرب األنام على توفيقه وتيسريه إلمتام  هذا العمل، فالشكر له كله واس
.علما نافعا

القديرأستاذيالكثري، وكان العون واملرشد يف هذا العمل الذي قدم يلإىلالوقار والعطاءرمزإىلوالشكر حق
.دعمكفلك الشكر اجلزيل على."خالد نايلي"

أسأل اهللا أن جيعلين فخرا لك، وأسأل الرب أن يرفع "أمي"إىل قليب الثاين إىل ياقوتة حيايتوارفع هذا النجاح
.يقوي حمبتناأنوأسل اهللاعلى رأسهم أيبالعائلةأفرادمجيعإىلبالشكروأتوجه.درجتك يف اجلنة

إىل كل من الزميلة نرجس والزميلة راضية على تعاو�م وأتوجه بالشكر املكلل بأمسى معاين التقدير واالحرتام
.وجهدهم يف اجناز هذه املذكرة

يوسف وهارون وشريف أنتم سندي، وأسامة وأحبائيأصدقائيوال أنسى كل من دعمين من قريب أو بعيد، 
ق وأقول لهبالشكر العظيم إىل األستاذ الدكتور محوش عبد الرزاوأخص.انتم سر جناحيوغالموعبد الرزاق

.تعجز األجبديات والكلمات عن شكرك شكرا على دعمك يل

.وارفع هذا النجاح إىل كل من يعرفين





:ملخص الدراسة
كلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي(التعرف على اجتاه أساتذة اإلعالم واالتصالإىل�دف دراستنا 

والوصول إىل نتائج علمية ميكنها أن ختدم العاملني بقطاع.حنو اإلشهار اإللكرتوين)03البصري جبامعة قسنطينة
.اإلشهار وكذلك الباحثني

كلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي(ما هي اجتاهات أساتذة اإلعالم واالتصال:الرئيسي هووأما التساؤل
اجلزائريني حنو اإلشهار اإللكرتوين؟)03البصري جبامعة قسنطينة

:وقد ارتأينا يف هذه الدراسة إىل وضع الفرضية التالية

اجلزائريني)03كلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري جبامعة قسنطينة(لدى أساتذة اإلعالم واالتصال
.اجتاهات سلبية حنو اإلشهار اإللكرتوين

:وفقا للمؤشرات التالية

.انعدام الثقة يف اإلشهار اإللكرتوين

.قلة إشباع حاجات األساتذة اجلامعيني

.ماعيةالتعارض مع القيم االجت

.عدم تطابق اإلشهار مع املقاييس املتعارف عليها

ومبا أن اهلدف املرجو من خالل هذه الدراسة هو توثيق اجتاه أساتذة قسم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري، 
.فإن املنهج املتبع يف هذه الدراسة هو منهج املسح الشامل وذلك للحصول على نتائج دقيقة ولصغر حجم العينة

ذو اخلمس"مقياس ليكرت"اعتمدنا على استمارة قياس االجتاه كأداة جلمع البيانات ومت االعتماد علىكما
.درجات

 :وقد توصلنا من خالل الدراسة إىل النتائج التالية

.اإللكرتونيةن التعامالت التقليدية أكثر أمانا من التعامالتأيف التعامالت اإللكرتونية ويروناملبحوثنيعدم ثقة
.عدم تبين الدولة لنختلف التعامالت اإللكرتونية يضعف من ثقتهم يف اإلشهار اإللكرتوين

�تمع اجلزائري الحتوائه على مضامني غري أخالقية وتكريس للثقافة  يتناىف اإلشهار اإللكرتوين مع قيم وعادات ا
.نه ال يشبع حاجات املبحثنيأ و.الغربية

 اإلشهار اإللكرتوين وعدم تطابق املنتوجات املتحصل عليها مع ما هو معلن عنه، وتقدمي إمكانية االحتيال عرب
االجتاه، اإلشهار اإللكرتوين، :ومن هذا كله خنلص إىل الكلمات املفتاحية للدراسة وهي .معلومات مزيفة ومضللة

.األساتذة اجلامعيني



Résumé de l’étude: 

cette étude qui a pour objectifs de: Connaître les attitudes des 
enseignants des sciences de l'information et de communication vis à 
vis la publicité en ligne. Obtenir des résultats scientifiques qui peuvent 
être utiles pour la recherche et pour les travailleurs dans ce domaine 
publicitaire. La question fondamentale qui se pose est: Quelles sont 
les attitudes des enseignants des sciences de l'information et de la 
communication vis-à-vis la publicité en ligne? Et voici l'hypothèse 
que nous avons posé dans notre étude: Ces enseignants ont des 
attitudes négatives vis-à-vis la publicité en ligne selon les indicateurs 
suivants : Leurs manque de confiance en  la publicité en ligne. 
L’insatisfaction de leurs besoins. les publicités en ligne vont à 
l'encontre des valeurs sociales et morales. La non correspondance de 
la publicité avec les normes reconnues. Le but de cette études est de 
noter les attitudes des enseignants des sciences de l'information et de 
la communication et de l’audiovisuel: nous avons utilisé dans cette 
étude “l'enquête exhaustive” pour obtenir des résultats précis et et afin 
que l’échantillon soit petit. Aussi, nous avons utilisé pour collecter les 
données l'échelle de Likert à 5 points et constaté les résultats suivants: 
Les enseignants des sciences de l'information et de la communication 
et de l’audiovisuel se méfient des transactions électroniques et 
considèrent que les transactions classiques sont plus sécurisées. La 
non adoption des transactions électroniques par l'état a contribué à 
diminuer la confiance des enseignants pour les publicités en ligne. 
Cette dernière va à l’encontre des valeurs sociales et morales de la 
société algérienne car elle diffuse un contenu illicite et favorise 
l'invasion culturelle occidentale. La non satisfaction des besoins et 
attentes des chercheurs. La possibilité de l'escroquerie à travers les 
publicités en ligne. Les produits achetés ne correspondent souvent pas 
à leurs descriptions. Les  informations communiquées sont 
généralement  erronées ou trompeuses. Les mots clé de l'étude: 
Attitudes, publicité en ligne, enseignants universitaires.



.عرفانشكر و-

.اھداءات-

.الملخص-

المحتویاتفھرس -

أ...........................................................................................................مقدمة-

02.................................................................المنھجيإشكالیة الدراسة وإطارھا :الفصل األول

02...................................................................................................اإلشكالیة.1

03............................................................................الدراسةأسباب اختیار موضوع.2

04..................................................................................................أھمیة الدراسة.3

04................................................................................................الدراسةأھداف .4

05.................................................................................................تحدید المفاھیم.5

07...............................................................................................دراسات السابقة.6

09.............................................................................................فرضیات الدراسة.7

10............................................................................................الدراسةبراد یغم .8

14..................................................................................................منھج الدراسة.9

15..........................................................................................أدوات جمع البیانات.10

18................................................................................................بشرياللمجاال.11

18...............................................................................................ل المكانيالمجا.12

22..............................................................................................االتجاھات:الفصل الثاني

23..............................................................وكیفیة نشأتھالمحة تاریخیة عن االتجاھات.1

24.........................................................................................خصائص االتجاھات.2

26............................................................................................تصنیف االتجاھات.3

27...........................................................................................مكونات االتجاھات.4

29.........................................................................ومراحل تكوین االتجاھاتعوامل.5

31............................................................................................وظائف االتجاھات.6

33.......................................................................................طرق قیاس االتجاھات.7

36.......................................................................................طرق تغییر االتجاھات.8

رســـــــــــــــــــــــالفه



38.........................................................................العوامل المؤثرة في تغییر االتجاھات.9

39.......................................................................النظریات المفسرة لتغییر االتجاھات.10

45..................................................................................اإلشھار اإللكتروني:الفصل الثالث

46........................................أبرز الفروقات بین اإلشھار التقلیدي واإلشھار اإللكتروني.1

47..........................................................مكونات العملیة اإلشھاریة عبر شبكة االنترنت.2

48...........................................العوامل التي یجب مراعاة عند تصمیم اإلشھار اإللكتروني.3

48..............................................................................خصائص اإلشھار اإللكتروني.4

50..................................................................................أشكال اإلشھار اإللكتروني.5

52.......................................................................متطلبات تطبیق اإلشھار اإللكتروني.6

54............................................................................اإللكترونيطرق قیاس اإلشھار .7

54..................................................................................عیوب اإلشھار اإللكتروني.8

58.....................................................................عرض وتحلیل بیانات الدراسة:الفصل الرابع

59.....................................................................................عرض البیانات وتحلیلھا.1

83..................................................................................................نتائج الدراسة.2

93....................................................................................................................الخاتمة

قائمة المراجع

المالحققائمة



الصفحة العنوان رقم
اجلدول

59 ميثل توزيع املبحوثني حسب عامل اجلنس 01
59 ميثل توزيع املبحوثني حسب املستوى العلمي 02
60 ميثل توزيع املبحوثني حسب اخلربة 03

61 يثق أساتذة اإلعالم و االتصال اجلزائريني يف التعامالت التقليدية"االجتاه حنو العبارةيوضح
"أكثر من التعامالت االلكرتونية 04

62 "تعترب التعامالت التقليدية أكثر أمانا"يوضح  االجتاه حنو العبارة 05
63 "تفاعليةتعترب التعامالت االلكرتونية أكثر"يوضح االجتاه حنو العبارة 06

64 يلجا األساتذة اجلامعيون إىل استخدام االنرتنت ألمور علمية"يوضح االجتاه حنو العبارة
"أكثر من اإلشهار االلكرتوين 07

65 "عدم تبين التجارة االلكرتونية يضعف التعامالت االلكرتونية"يوضح االجتاه حنو العبارة 08

66 املنتجات املعلن عنها من خالل اإلشهار االلكرتوين أسعارها"يوضح االجتاه حنو العبارة
"باهظة 09

67 "يعترب اإلشهار االلكرتوين جمرد تقليد للمجتمع الغريب"يوضح االجتاه حنو العبارة 10

68 ال يهتم املسوقون لإلشهار االلكرتوين باجلوانب الفنية و اجلمالية"االجتاه حنو العبارةيوضح
"يف التصميم 11

70 توجد سلسلة من العراقيل للحصول على املنتج املعلن من خالل"يوضح االجتاه حنو العبارة
".اإلشهار االلكرتوين 12

71 ".ال يعتمد اإلشهار االلكرتوين على الرسائل السمعية البصرية"يوضح االجتاه حنو العبارة 13

72 ال يستخدم أساتذة اإلعالم و االتصال اجلزائريون اإلشهار"يوضح االجتاه حنو العبارة
"االلكرتوين �دف االستهالك  14

73 االتصال اجلزائريني أكثر من غريهميبحث أساتذة اإلعالم و"يوضح االجتاه حنو العبارة
"عن مواصفات أفضل لإلشهار االلكرتوين 15

74 "يشجع اإلشهار االلكرتوين على غرس الثقافة الغربية"يوضح االجتاه حنو العبارة 16
76 �تمع اجلزائري "يوضح االجتاه حنو العبارة "يتناىف اإلشهار االلكرتوين مع قيم و عادات ا 17
77 "وجود مضامني غري أخالقية يف اإلشهار االلكرتوين"يوضح االجتاه حنو العبارة 18

78 الثقافة االشهارية االلكرتونية تكرس اإلباحية و االحنالل اخللقي"يوضح االجتاه حنو العبارة
" 19

79 "االلكرتونية غري مطابقة ملعايري اجلودة العامليةبعض االشهارات"يوضح االجتاه حنو العبارة 20

قائمة الجداول



80 حتمل بعض االشهارات االلكرتونية معلومات  مضللة عن املنتج"يوضح االجتاه حنو العبارة
" 21

81 "تعلن بعض االشهارات االلكرتونية عن منتجات ومهية و كاذبة"يوضح االجتاه حنو العبارة 22

82 سهولة تصميم االشهارات االلكرتونية عن طريق خمتلف"يوضح االجتاه حنو العبارة
"الربجميات جيعلها أكثر عرضة لالحتيال 23

83 "انعدام الثقة يف اإلشهار االلكرتوين"يوضح االستجابة حنو املؤشر 24
84 "قلة إشباع حاجات األساتذة اجلامعيني"يوضح االستجابة حنو املؤشر 25
86 �تمعية "يوضح االستجابة حنو املؤشر "التعارض مع القيم ا 26
87 "عدم تطابق اإلشهار مع املقاييس املتعارف عليها"يوضح االستجابة حنو املؤشر 27
88 .يوضح االستجابة ملقياس اإلجتاه ككل 28



:قائمة األشكال

الصفحةالعنوانرقم الشكل

33يوضح سلم درجات االجتاه عند ليكرت01

34يوضح ترتيب الفقرات من األقل تأييدا إىل أكرب تأييدا02

35مكونات اختبار بوجاردوس للبعد االجتماعييوضح03

36يوضح املستويات اليت تقع بني نقطة التأييد ونقطة احلياد ونقطة املعارضة04

42.وفوالند وزمالئههيوضح خطوات تغيري االجتاه كما صورها05



:مقدمة

الكثري من التغرياتأحدثتتطورات تكنولوجية سريعة ومتالحقةت دول العامل يف العقود األخريةشهد
هذه التطورات ضرورة ملحةثرت بشكل أو بأخر على حياة شعوب هذه الدول، وقد أصبحت مواكبة واليت أ

جماالت احلياة املختلفة وبالتايل حتقيقتقدم ملموس يف مجيعمنها، يف النهوض با�تمعات وحتقيق لالستفادة
.رفاهية هذه ا�تمعات

ظهور الشبكة العنكبوتيةإىلأدتاليت واالتصالاصلة يف جمال تكنولوجياهذه التطورات الثورة احلأهمومن
ية، فقد أضحت هذه األخرية وسيلة تفاعلية تربعت على عرش التكنولوجية الرقمية والثورة املعلومات)االنرتنت(

ن استثناءوجماالت احلياة العلمية والعملية، وبد وامليادينكافةإىلحيث احتلت الصدارة بدون منازع وأدخلت
يعرففيه تغريات مل تسبق له من قبل، ومن هنا ظهر منط تسويقي جديد لتمس اجلانب التسويقي وحتدث

واستخداملتسليم اإللكرتوين للخدمات، ، وااالنرتنت نفسهابالتسويق اإللكرتوين والذي يقوم بتقدمي خدمة
.كقناة لتوزيع السلع واخلدماتاالنرتنت

ومن أمهها الرتويجاالنرتنتوهناك جمموعة من األدوات األساسية اليت يستخدمها التسويق اإللكرتوين عرب شبكة
اإللكرتويناإللكرتوين، اإلشهارزيج الرتوجييمن أبرز عناصر املمنه ولعليتجزأاإللكرتوين الذي يعد جزءا ال

التفاعلي الذي يعترب من أكثر وسائل الرتويج جاذبية وانتشارا، حيث مكن هذا النمط املعلنني ألول مرة استهداف 
مجاعيةأوالعامل، وخماطبتهم مباشرة سواء كان ذلك بصفة فردية أحناءشرائح معينة من املستهلكني عرب خمتلف

لعابرشهار اعليه اسم اإلواملكانية ليطلقالزمنيةتكاليف فقد قضى على مجيع احلواجزوبسرعة كبرية وبأقل ال
.للحدود

ويف ظل تزايد السلع واخلدمات املعروضة يف األسواق احمللية والدولية من جهة وتزايد مستوى وعي وإدراك اجلمهور
ر اإللكرتوين وإقامة خمتلفاملستهدف وتنوع حاجته ورغباته من جهة أخرى، أصبحت فكرة تبىن اإلشها

الدراسات املتعلقة �ذا النمط اجلديد، من دراسة السوق وكيفية التأثري على اجلمهور وأساليب إقناعه وكيفية 
تصميمه لكي يتناسب مع روح العصر ضرورة ال حمال منها، فقد زاد وتوسع استخدام املساحات اإللكرتونية على 

علىالتأثريد نفسه حماصرا بكم هائال من اإلشهارات اإللكرتونية اليت حتاولالشبكة العنكبوتية، حىت وجد الف ر
.وكذلك سلوكياته واجتاهاتهإشباعهااحتياجاته اليت يريد

أوحنو اإلشهارات اإللكرتونية ضرورية وذلك من اجل التعديل والتغيرياالجتاهاتمن هذا املنطلق تعترب معرفةو
أ�اار اإللكرتوين إذشهوعات اهلامة والرئيسية يف جمال اإلجتاهات تعد من املوضأن اال، والواقع واالستمرارالتطوير

اإللكرتويناإلشهارواالتصال حنواإلعالمأساتذةنا تعترب معرفة اجتاهات، ومن هأهدافهعامل مهم يف حتديد



اإلشهاربأمهيةعلى دراية ووعي كبريهذا املوضوع يصب يف ميدان ختصصهم وبالتايل همأنضرورية وذلك حبكم
اإلشهارحول املواد املعروضة عربوميوال �مأرائهمودلك من اجل معرفة،عنكبوتيةشبكة الالالذي يبث على

تصال حنو اإلشهارواالاإلعالمأساتذةاجتاهاتهيما:التايلطرح التساؤلإىلوهذا ما دفعناااللكرتوين،
اإللكرتوين باجلزائر؟

:كاأليتأربع فصولإىلتقسيم هذه الدراسةقد مت

، مث عرض للدراسات وأهدافها، وأسباب اختيارها وأمهيتهاوالذي تضمن عرض ملشكلة الدراسة:ولالفصل األ
املنهجية اخلاصة �ده الدراسة، اإلجراءاتإىلتطرقناالدراسة أيضاالسابقة كذلك حتديد ألهم مصطلحات

الدراسة ملقاربتها معبراد يغمجماالت الدراسة وكذلك مت عرضإىلاألخريمجع البيانات لنتطرق يفأدواتوكذلك
.موضوع اإلشهار اإللكرتوين

إىلإضافةجانب خصائصه وتصنيفاته ومكوناته،إىل،تعريف االجتاهإىلوالذي تطرقنا فيه:أما الفصل الثاين
يف تغيري االجتاهاتوالعوامل املؤثرةطرق قياس وتغيري االجتاهاتإىلمراحل و عوامل تكوينها، كما تطرقنا 

.النظريات املفسرة لتغيريهاإىلباإلضافة

لكرتونيةوالذي كان حتت عنوان اإلشهار اإللكرتوين حيث عرضنا فيه أشكال اإلشهارات اإل:الفصل الثالثأما
إشهارالعوامل اليت جيب مراعا�ا عند تصميم ية اإلشهارية اإللكرتونية وأيضاذلك مكونات العملإىلضف

.مزايا وعيوب اإلشهار اإللكرتوينإىلالكرتوين باإلضافة

من خالل تفريغ البيانات املتحصل عليها من االستمارة يفمت عرض وحتليل بيانات الدراسةفقد:الفصل الرابعأما
النتائجوأخرياويف ضوء الدراسات السابقةجداول والتعليق عليها واستخالص النتائج حسب فرضية الدراسة

.العامة للدراسة

.باألمر االنتباه هلاعنينيالتوصيات اليت جيب على املأهموختمنامها باخلامتة مربزين



:الفصل األول
إشكالية الدراسة وإطارها

.املنهجي
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:اإلشكالية-1

ليف جمال االتصال وتقنياته، ولعشهد العقد األخري من القرن املاضي وبداية القرن احلايل تقدما تكنولوجيا هائال
اليت أصبحت يف متناول شرحية كبرية من ا�تمعات عرب "تاالنرتن"ته هذه التكنولوجيات ثورةمن أبرز ما أفر ز

العامل، مما جعلها ذات قدرات عالية، يف الوصول إىل قطاع واسع جدا من املشرتين واملستهلكني، حيث فاقت يف 
سرعة منوها مجيع وسائل االتصال األخرى، وهلذا فرضت نفسها بقوة على اإلنسان املعاصر حيث شاع 

سة األنشطةت من الوسائل املهمة ملمارسة األعمال ومما راالنرتنت خدما�ا، وبذلك أصبحت استخدامها واتسع
نتشار االستخدامات التجارية هلا، حيث ازدادت األمهية اإلسرتاتيجية للتسويق اإللكرتوين عد ابالتسويقية، خاصة 

.)التسويق عرب االنرتنيت(

أو مؤسسات املزايا الفريدة واجلديدة اليت ميكن حتقيقها من خالل)أحرار(وقد أدرك املسوقون سواء كانوا أفراد
ت مثل حتقيق حضور عاملي واسع يف األسواق ما يفتح أمام املسوقني فرصا تسويقيةباالنرتنالتسويق عرب االرتباط

هتمام املسوقنيالتسوق إلكرتونيا، ومن مث أصبح اواسعة بسبب قدرة أي مشرتي من أي مكان يف العامل من
ومع التطور.تصال باملستهلكني وتلبية حاجا�م ورغبا�ملالينصب أكثر فأكثر على إجياد الطرق األكثر فعالية

املتسارع يف ميدان األعمال اإللكرتونية أصبح املسوق يطل على زبائنه من خالل مواقع الويب، لعرض وبيع 
.تاالنرتنمنتجاته عرب

وهناك جمموعة من األدوات األساسية اليت تستخدم يف ترويج األعمال اإللكرتونية وتتيح للمسوق الوصول إىل
الذي برز منذ ظهور أول إشهار"اإلشهار اإللكرتوين"لعل أمههاوالزبائن إلعالمهم مبنتجاته وإقناعهم بشرائها، 

حدى املؤسسات بالواليات املتحدة األمريكية بنشر إشهارم، وذلك عندما قامت إ1994إلكرتوين جتاري عام
و�ذا أصبح اإلشهار اإللكرتوين حقيقة واقعة، وحاجة كل مسوق من 1.تاالنرتنيف جمموعات األخبار على

خالل ما يوفره من مزايا فريدة وعديدة ال توفرها قنوات اإلشهار األخرى، إذ يتمكن املستهلكون واملشرتون من 
عرضه، كما أو توقيترشهااإلعلى وقتهناك حمددات زمنيةعلى املنتجات بصورة دقيقة دون أن يكونالتعرف

اإلشهاراجلديدة بسبب الطبيعة التفاعلية اليت يوفرهايشارك املستهلك يف عملية ابتكار وتطوير املنتجات
.ت بني املسوق وزبائنهنرتنعرب االاإللكرتوين

.265، ص2004، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، اإللكتروني عناصر المزيج التسويقي عبر االنترنتالتسويق، يوسف أمحد أبو فارة-1
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ت، جيد الفرد نفسه حماصرا بني اآلالف من نرتنكة االللمساحات اإللكرتونية على شبويف ظل االستخدام املكثف
التصرفودفعه إىلوسلوكا تهالتأثري يف اجتاهاتهاإلشهارات اإللكرتونية املتعددة املضامني واألهداف، واليت حتاول 

.بطريقة معينة

كمحب)03كلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري جبامعة قسنطينة(اإلعالم واالتصالأساتذةومبا أن
تكنولوجياوعلى دراية بالتطورات احلديثة يف جمالاالنرتنتختصصهم األكادميي على احتكاك دائم مع شبكة

حنوا�م أنه من الضروري معرفة اجتاهارتأينااإللكرتونية، لذلك من اصطدامهم باإلشهاراتفالمناصاالتصال
األحكام الصحيحةمعرفة االجتاه الذهين للفرد هو الطريقة األمثل للوصول إىلاإلشهار اإللكرتوين، على اعتبار أن 

ر االلكرتوينلإلشها راالت عديدة كظاهرة التعرضيف املسائل املثرية للجدل، والقضايا والظواهر اليت تطرح إشك
سق يف التفكريأسلوب منظم متفاالجتاهات تعترب،اجلزائرينييف أوساط أساتذة اإلعالم واالتصالوانتشارها

حبيث، 1البيئة بصورة عامةأي حدث يفوالشعور ورد الفعل جتاه الناس واجلماعات والقضايا االجتماعية، أو جتاه 
.احليادية جتاه املوضوعالنهائي لالستجابة االجيابية أو السلبية أوإىل حتديد الشكلتؤدي

كلية(اإلعالم واالتصالت أساتذةهاما هي اجتا:الصيغة التساؤلية ملشكلة دراستنا كاآليتويف سياق ذلك، تتبلور 
.حنو اإلشهار اإللكرتوين؟اجلزائرين)03علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري جبامعة قسنطينة

:اختيار الموضوعأسباب-2

تدعم هذا االختيارذاتيةعدة اعتباراتبع منيندفة وإمناصالمبحضأومل يكن عشوائياإن اختيارنا للموضوع
.وأخرى موضوعية تربر هذا االختيار

:األسباب الذاتية-أ
.الدراسةخالل سنواتاهااكتسبناملعرفية اليته مع القدراتبتخصص دراستنا، وتناسبصلة املوضوع -1
كلية علوم اإلعالم واالتصال(أساتذة اإلعالم واالتصالمن خالل قياس اجتاهاتشباع الفضول العلميإ -2

.حنو هذه التقنية اجلديدةاجلزائريني)03والسمعي البصري جبامعة قسنطينة
.العلمية اخلاصة بالتكنولوجيا احلديثة واستعماال�ااإلسرار على اإلملام باملعلومات -3

.113، ص1993، دار الشروق، القاهرة، 2، طعلم النفس االجتماعيالمربت، ترمجة سلوى املال، .المربت، والس إ.وليام و-1
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:وضوعيةاألسباب الم -ب
احلديثة ومن هذا املنطلقجمتمع األساتذة اجلامعيني فيما تعلق بالظواهرقلة الدراسات والبحوث اليت تدرس -1

.واليت تتسم مبستوى معريف وفكري كبرييف خانة النخبةالذي تصنف مفرداته�ذا ا�تمع هتمامناتولد ا
امللحة للمزيد مننظرا حلاجتناجديدة يف علوم اإلعالم واالتصالالسعي إلثراء املكتبة مبواضيع تتناول ظواهر -2

.الدراسات احلديثة يف موضوع اإلشهار اإللكرتوين
:أهمية الدراسة-3

:أمهية هاته الدراسة يف كو�اتتجلى
اإلشهار ملت، كما تدرس شكل جديدا من نرتنالل أحدث قنوا�ا وهي االمن خاالتصاليةتتناول العملية -1

املتميزباإلضافة إىل جمتمع البحثإللكرتوين،اوهو اإلشهارإال نادرااألكادمييةيتم التطرق إليه يف الدراسات
التدريس وهو جمتمع مل تتم دراسته والتعمق فيه بالشكلواملتمثل يف أعضاء هيئةمبستوى معريف وفكري كبري

.الكايف
يثة للمسوقنياإللكرتوين يعترب من الرهانات احلدكما أن االتصال والتواصل باجلماهري عن طريق اإلشهار -2

.و مؤسساتسواء كانوا أفراد أ
.االنفتاح على احمليطتشجعاليتهاتالتوجبروزاستعماله كوسيلة تسويقية خاصة مع -3
وعلى مجيعاملتزايد بتكنولوجيا االتصال يف مجيع ا�االت االهتماممن خاللكما تربز أمهية هذه الدراسة -4

واألفراد أواألصعدة حيث أصبح امتالكها ومدى التحكم فيها معيارا أساسيا يقاس من خالله تطور ا�تمعات 
.ختلفها

:أهداف الدراسة-4
:سعى من خالل هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التاليةن

األخريةالتطوراتاإلشهار التقليدي يف ظلاليت تواجهاتالنظري إىل إبراز التحديهايف شق�دف دراستنا -
.اإلشهار اإللكرتوينيف جلب ما يسمىثورة التكنولوجياواليت محلتها

بكليةاجتاهات األستاذ اجلامعييف تشكيلاملتدخلةفتهدف إىل حتديد العوامل واملتغرياتها امليداينشقأما يف-
.حنو اإلشهار اإللكرتوين03والسمعي البصري جبامعة قسنطينةاإلعالم واالتصالعلوم
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كلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري(اإلعالم واالتصالأساتذةكا رباإلضافة إىل معرفة درجة إد-
.خصائص ومزايا اإلشهار اإللكرتوينبأهداف  و)03جبامعة قسنطينة

.الذي مت تكوينه من اإلشهار اإللكرتويناالجتاهالتوصل إىل طبيعة-

:تحديد مفاهيم الدراسة-5

:االتجاه1-

:لغويا إىل أصلنياالجتاهترجع كلمة:لغويا-أ

رتهرب(استخدمهيشري إىل معىن اللياقة وكان أول منوالذي«APTUS»األول مشتق من األصل الالتيين-
).سرنسب

واليت تعين وضع اجلسم عند التصوير، مث تطور استخدام «POSTURE»الثاين فريتبط باستخدام كلمةأما-
.إىل الوضع املناسب للجسم للقيام بأعمال معينةيشريهذا املصطلح فأصبح

األول على التعليم، االجتاهأصحابيؤكدمانيفباالجتاهيف استخدام مفهوماجلشطلتيني والسلوكينيوخيتلف
العملياتالثاين علىاالجتاهأصحابهلا، يؤكد أو استعدادالالستجابةمياليف هذه احلالةاالجتاهفيكون

1.حيدد نظرة معينة للعامليبدو وكأنهاالجتاهمما جيعلاإلدراكية

مجيع املشتغلني يف امليدان إال أن التعريف الذي ذاع أكثرال يوجد تعريف واحد مقنع يعرتف به:اصطالحا -ب
".جوردون ألبورت"ختصني وهو تعريفال يزال حيوز القبول لدى غالبية املمن غريه والذي

ات السابقة اليت مرواخل ربالتجاربخاللاليت تكونتالعقلي والعصيبحيث يعرفه على أنه حالة من االستعداد
وتكون هذه االستجابةباالجتاهاملتعلقةواملواقفحنو املوضوعاتاستجابتهتعمل على توجيهالفرد واليت�ا 

2.أو املعارضة أو احملايدة واليت ترتجم كميا �دف القياسباملوافقة

اجلزائرينياإلعالم واالتصاليبديه أساتذةهو موقف مكتسب يكون إما بالسلب أو اإلجياباالجتاه:إجرائيا-ج
.موضوع اإلشهار اإللكرتوين إما باملعارضة أو القبول أو احملايدةحنو

.30، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، د س، صقاموس علم االجتماعغيث، اطفحممد ع-1
.12، دار النهضة العربية، بريوت، د س، صمعجم علم النفس والتحليل النفسيفرج عبد القادر طه وآخرون، -2
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:تعريف الجامعة الجزائرية-2
.جيهاأكادميية خل رأو إجنازاتللتعليم العايل واألحباث ومتنح شهاداتاجلامعة هي مؤسسة

يفالراقية، واإلبداع للمعرفة واخلربةوموطنومستوياتهيف أرفع صورهمعقل الفكر اإلنساينأن اجلامعة هيواحلقيقة
وتعد القناة الرئيسية اليت خترج الكوادرلتطبيقات العلميةللبناء النظريات وخمربومصدرالعلم واألدبأصنافشىت

دنوهي أساس الرقي والتم،احلضاري والتكنولوجيوالتطوراالقتصادياالزدهارلتحقيقوعمليااملؤهلة علميا
.ا�تمع السليموركن من أركان

:تعريف األستاذ الجامعي-3
أو العنصر الفعال يف العملية التعليمية اجلامعية، واحملرك األساسي هلا وذلك األستاذ اجلامعي يعد احملور الرئيسي، 

هلا دور هام يف فعالية العملية التعليمية، باإلضافة إىل أن واالنفعاليةاملعرفيةإنسان أكادميي، فخصائصه باعتباره
للطلبة فحسب، بل إن األستاذ ال تقتصر على القدرة على توصيل املعلومات بصورة صحيحةمهمة األستاذ، 

1.عليه فهم األسس االجتماعية للرتبيةتربوي قبل كل شيء، لذا فهوعن اختصاصهاجلامعي بغض النظر

:اإللكترونياإلشهارمفهوم-4
عرب الشبكة العنكبوتيةوأشهرها الذي ينشرالوسائل اإللكرتونية، عربيتمالذيهو اإلشهاراإللكرتويناإلشهار-
2.إلكرتوين أو غريهملوقعأو دعايةخدمةويهدف إىل الرتويج لبضاعة أو تسويق)االنرتنت(

رض إقناعأو اخلدمة بغلنقل املعلومات اخلاصة بالسلعةإلكرتونية، اتصالكما يعرف أيضا على أنه وسيلة-
3.الزبون بقرار الشراء للسلعة

على املوقع الشبكي أو على شكل بريد،Paial For Spaceمدفوع الثمنويعرفه آخرون على أنه كل فضاء
4.إلكرتوين

-135، ص ص 2009دار املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، اجلزائر، ،"دراسات نقدية تحليلية"البحث النفسي في الجامعةبشري معمرية،-1
137.

.233، ص 2015دار اإلعصار العلمي، عمان، ،"األسس وآفاق المستقبل"اإلعالم اإللكترونيمروى عصام صالح،-2
ختصص تسويق، قسم ،للحصول على درجة البكالوريوسمذكرة، أثر اإلعالن اإللكتروني على إدراكات جودة المنتجثائر أبو خرمة وآخرون،-3

.40، ص 2011االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة النجاح الوطنية، فلسطني ، كلية، التسويق
مذكرة ماجستري، ختصص التسويق، قسم ،"دراسة حالة قطاع االتصاالت"دور االنترنيت في مجال تسويق الخدماتبوباح عالية وآخرون، -4

.110، ص 2011توري قسنطينة، اجلزائر، العلوم التجارية ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة من
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لعددنفسها ومصدر للدخلاالنرتنتبشكل كبري عرب فضاء شبكةاإللكرتوين هو ظاهرة تنمواإلشهار-
معا، يف واإلشهارللتجارة اإللكرتونيةسوقا رئيسيةاالنرتنتلدرجة أنه أصبحتمن املواقع والشركاتمتزايد

1.أماكن خمتلفة من العامل

:التعريف اإلجرائي-5
منهذا اإلشهار، حيث يستفيد االنرتنتذي يعرض أو يبث عرب فضاءالاإللكرتوين هو اإلشهاراإلشهار

.واملعلومات إىل الناس �دف إقناعهمات وذلك لكونه وسيلة لنقل األفكار، وممي زخصائص
:الدراسات السابقة-6

:الدراسة األولى-

ة ميدانية جبامعة منتوري، دراساالنرتنتالطلبة اجلزائريني حنو اإلعالن على شبكةاجتاهات:وجاءت حتت عنوان
"إيناس قنيفة:، لصاحبتها 2010،نوقشت سنة املاجستريلنيل شهادةوهي عبارة عن رسالةنطينة، قس

وكذلك الوقوفاالنرتنتاجلزائريني حنو اإلعالن على شبكةاجتاهات الطلبةعلىالتعرفإىلو�دف هذه الدراسة 
.االنرتنتاعات املتحققة من اإلعالن على شبكةبواإلشعند االستخدامات

:التساؤل الرئيسي للدراسة على النحو اآليتمتحورو قد
.؟ما هي اجتاهات الطلبة اجلزائريني حنو اإلعالن على شبكة االنرتنت

:وقدمت الباحثة الفرضيات اآلتية
.االنرتنتعلى شبكةاجتاهات سلبية حنو اإلعالناتلدى الطلبة اجلزائريني -1
.�رد البحث عن التسليةاالنرتنتعلى شبكةيتصفح الطلبة اجلزائريون اإلعالنات -2

.صيةعينة الدراسة فقد اعتمدت على العينة احلصأمامنهج املسح الوصفي، هذه الباحثةو لقد استخدمت
:إليها من خالل هذه الدراسة يفتأهم النتائج اليت توصلوتتمثل

.اإللكرتونيةاإلعالناتمن ثقتهم يفالتعامالت اإللكرتونية يضعفعدم تبين الدولة ملختلف -1
.اإللكرتونية مع املعايري خيلق اجتاهات سلبية حنوهاعدم تطابق اإلعالنات -2

.319، ص2008، عمان، دار الشروق، "المفاهيم والوسائل والتطبيقات"اإلعالم الجديدعباس مصطفى صادق، -1
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اجتاهات سلبية حنو اإلعالنات على الشبكة أل�ا تتعارض مع قيم ا�تمع إذ تركز على اجلزائرينيلدى الطلبة -3
.اجلنسيةاإلحياءات

اإلعالنات اإللكرتونية ال تشبع حاجات الطلبة اجلزائريني ألن جلها إعالنات غريبة مع وجود سلسلةإن -4
.وهو ما خيلق اجتاهات سلبية لديهم حنوهااملعلن عنهاعراقيل للحصول على املنتجات

:الثانيةالدراسة-

، دراسة ميدانية "اإلعالنات اإللكرتونيةيف اجلزائر حنواالنرتنتاجتاهات مجهور مستخدمي":وجاءت حتت عنوان
"خضرة واضح"، لصاحبتها 2010نوقشت سنة، ماجسترييف والية قسنطينة، اجلزائر مذكرة االنرتنتبنوادي

يف اجلزائر حنوور مستخدمي االنرتنتمجهالكشف عن اجتاهاتقد حاولت الباحثة من خالل هذه الدراسة و
ظاهرةباعتبارهاااللكرتونيةإىل التعرف على ظاهرة اإلعالناتاإلعالنات اإللكرتونية، حيث �دف هذه الدراسة 

وكذلك رصد اجتاهات مجهور مستخدمياالتصال احلديثة، الثورة احلاصلة يف جمال تكنولوجياجديدة أفرز�ا 
.معهااالنرتنت يف اجلزائر حنو استخدام اإلعالنات اإللكرتونية والتفاعل

:وجاء التساؤل الرئيسي للدراسة على النحو اآليت
.لكرتونية؟يف اجلزائر حنو اإلعالنات اإلاالنرتنتاجتاهات مجهور مستخدميما هي

:وقدمت الباحثة الفرضيات التالية
.االنرتنت يف اجلزائر لديه اجتاهات إجيابية حنو استخدام اإلعالنات اإللكرتونيةمجهور مستخدمي -1
مجهور مستخدمي االنرتنت يف اجلزائر لديه اجتاهات إجيابية حنو اإلعالنات اإللكرتونية اليت تتعارض مع -2

.ثقافته
لدراستهااألنسبالعمدية باعتبارهااعتمدت هذه الباحثة على املنهج الوصفي أما العينة فقد تناولت العينةولقد

:وتتمثل أهم النتائج اليت توصلت إليها الباحثة فيما يلي

رغم خاصية التفاعلية اليت تتميز �ا اإلعالنات اإللكرتونية دون سواها من اإلعالنات األخرى اليت تتيح  -1
امليدانيةإال أن الدراسة،عنهافرص للتعبري والتعرف على السلع واخلدمات واألفكار واألشياء املعلنللمستخدمني

.لديهم اجتاهات سلبية حنو مؤشر التفاعلاجلزائرينياالنرتنتأثبتت أن مستخدمي
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وتتعارض مع قيماإللكرتونية الغربية تتناىفيعتقدون بأن اإلعالناتاجلزائرينياالنرتنتإن أغلب مستخدمي -2
.العريب املسلماجلزائريوأخالق ا�تمع 

املستخدمنييف تثقيفاجلزائريني يعتقدون بأن اإلعالنات اإللكرتونية ال تساهماالنرتنتأغلب مستخدمي -3
األحيان، على املؤثرات البصرية والصور يف أغلبوإثراء معلوما�م حول ثقافات ا�تمعات األخرى أل�ا تركز 

ملصدريعكس الثقافة احلقيقيةدثقايف جااالهتمام بنقل حمتوىدوناملستخدمنياملغرية واملثرية جلذب انتباه
.اإلعالن

حيث قد، ليس لديها مصداقيةااللكرتونيةاإلعالناتإنمي االنرتنت اجلزائريني يعتقدونان اغلب مستخد-4
.هلكنيقد تتضمن معلومات خاطئة اليت تلحق الضرر باملستأو، كاذبة و مظللةتكون

:نقد الدراسات-

قد استفدنا منها كثريا حيث قامت باعطائنا نظرة ولدراستناشا�ةاليت هي مبثابة دراسة م و:قنيفةإيناسدراسة -1
على نفس املنهج و كذلك على نفسذلك انه مت االعتمادإىلمن ناحية النظرية املعتمدة ضفوباألخصشاملة

إال أنناحية النتائجحدوث توافق مع دراستنا خاصة منإىلأدىو هذا ما"استمارة قياس االجتاه"االستمارة
.حيث اعتمدت على العينة احلصصيةهناك اختالف يكمن يف اختيار العينة اليت اعتمد�ا هذه الباحثة

حيثكثرياهي دراسة مشا�ة لدراستنا مع االختالف يف اجلانب امليداين فلقد خدمتنا  :دراسة خضرة واضح -2
الباحثة مل توفق كثريا يف ضبط العينةأن،غري االلكرتونيةاإلعالناتبينت لنا اجتاهات مستخدمي االنرتنت حنو

الكثري من اجلوانب واليت قمنا حنن بتغطيتها ، و املعتمدة يف مقياس االجتاه مل تلمسالعباراتأنذلكإىلضف
.تداركها يف دراستنا

:فرضيات الدراسة-7
للباحث، والتحليللتحديد أبعاد البحث يف عملية التفسرييف كو�ا متثل القاعدة األساسية، تكمن أمهية الفرضية

حيث تربط املعطياتتبعثره وتشتت عناصره، وتعكس ترابطه العلمي واملنطقي وعدمكما تشكل وحدة البحث
مبدئي، مقرتح ومؤقت، فرتاضيالفرضية بأ�ا جواب ا"ين عمادعبد الغ"عرفإذ ي.واملقرتحات بالنتائج
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�دف معرفة ما، وهي جواب أو تفسري مستمد من تأمل أو دراسة هذه الظاهرة أو واقعة اجتماعيةلتفسري ظاهرة
1.ا وترابطهابا�أس

سالبة بنيوجود عالقةحيث أردنا إثباتصيغة اإلثبات يف وضع فرضية دراستنا، فقد اخرتناقدمتخالل مامن
.من شروط الفرضيةقد تصدق أو ال تصدق كشرطاملتغريات الرئيسية، واليت 

:وعليه جاءت صياغة فرضيتنا كاآليت
)03السمعي البصري جبامعة قسنطينةواالتصال  وكلية علوم اإلعالم(اإلعالم واالتصالأساتذةلدى:الفرضية

.حنو اإلشهار اإللكرتوينسلبيةجتاهاتااجلزائريني
:المؤشرات

.انعدام الثقة يف اإلشهار اإللكرتوين -1
.قلة إشباع حاجات األساتذة اجلامعيني -2
.التعارض مع القيم ا�تمعية -3
.اإلشهار مع املقاييس املتعارف عليهاعدم تطابق -4

:"النظرية الوظيفية"يغم الدراسةبراد-8

مسميات أخرى مثلكبري حىت أننا ال نكاد نالحظها، ألننا نطلق عليها العامة بشكلمتتزج النظريات حبياتنا
فرغم أ�ا جتماعيةيف تفسري وقائع حياتنا االفيزيائيةنظريات، علمية التصورات، كما أننا نستخدم وأاملعتقدات

معلواقعة ما من الوقائع االجتماعية، حيث أن كل نظرية تتماشىحبثه إال أننا نأخذ �ا عند تفسرينا نظرية فيزيائية
.ةظيفيال وي النظريةهفالنظرية اليت تتماشى مع موضوعنامعينة، حادثة أو واقعة اجتماعية

واملعاصريننياالجتماع التقليديبرية من علماءمن آراء جمموعة كالعامةأصوهلا الفكريةالوظيفيةستمد النظريةت
بصورة عامة على أمهية حتليل البناءاتتركزالغربية الرأمسالية، واليت اخلصوص يف ا�تمعات على وجهالذين ظهروا

ومعرفة دورها الوظيفي وتوجيهها من أجل احلفاظ على النظام العام واستمرارية تطوره وحتديثهاالجتماعيةوالنظم
ست كونت، وإميل جأ و":وهذا ما متثل يف أفكار ونظم رواد علم االجتماع الغربيني من أمثاليف نفس الوقت، 
تالكوت: "لامثمن أاملعاصريناألمريكينيوأيضا آراء العديد من علماء االجتماع"سبنسردور كامي، وهربرت

.45-44، ص ص 2002، منشورات جروس برس، بريوت، البحث االجتماعي منهجيته مراحله تقنياتهعبد الغين عماد،-1
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امتدت آرائهم حىت �اية ، وغريهم آخرون من علماء االجتماع الرأمساليني الذين "بارسونز، وروبرت ميلتون
1.نالسبعينات من القرن العشري

Fonctional:منظور التحليل الوظيفي-1 Analysis

املكونة هلذاوالوحداتOrganismبتحليل العالقة بني النظام ككلFunctionalismيهتم مفهوم الوظيفية
املصطلح إىل العلوم البيولوجية واالجتماعية والسلوكية، ففي علم البيولوجيا وترجع جذور هذا، Organsالنظام

كليا حيتوي على جمموعة من األعضاء ويقوم كل عضو بدور مهم يف حياة النظاممثال يعترب جسم اإلنسان نظاما
.ككل، ويرتبط كل عضو أيضا باألعضاء اآلخرين داخل النظام

وتوازنعلى استقراريف احلفاظاألنشطة املتكررةشكل معني منإىل مسامهةFunctionويشري مصطلح وظيفة
2.ا�تمع

إ�ا تلك النتائج أو اآلثار اليت ميكن : "قال، حيث "مريتون"لوظيفية تلك اليت قدمهاالشهرية لومن التعريفات
3".معنينسقإىل حتقيق التكيف والتوافق يفمالحظتها واليت تؤدي

والوظائف الظاهرةlatentةيز الوظيفيون بني الوظائف الكامن، حيث ميهنا قد تكون ظاهرة أو كامنةظيفيةوال و
manifest ،حمددة املقاصد، أما دائما واضحة األهدافمات االجتماعية قد ال تكونافاملمارسات واالستخد

ضاواضحة وختدم أغراوتستهدف أهدافاأدوارا معروفةاليت تلعبالوظائف الظاهرة فهي األنشطة واملمارسات
اليت قد تكون ال شعوريةة أو اخلفية إىل األهدافاجتماعية جلية ومتصورة، يف حني يشري مفهوم الوظيفة الكامن

4.ميارسون نشاطا معيناالذينبالنسبة ألولئكأو غري معروفة أو غري واضحة وغري مقصودة

، والوحدة ميكن أن تكون الفرد أو Unitsويتضمن مفهوم الوظيفية يف النظام االجتماعي جمموعة من الوحدات
االجتماعية أو الثقافية، ومتارس هذه الوحدات جمموعة من األنشطة داخل بناء ما وينتج عن هذه املؤسسة

األنشطة جمموعة من الوظائف، فمثال قد تؤدي األخبار اليت تنقلها وسيلة إعالمية ما إىل زيادة معلومات الفرد، 

، دار املعرفة اجلامعية، "النشأة التطورية واالتجاهات الحديثة والدراسات الميدانية"واإلعالماالتصالسوسيولوجياالرمحان،عبد اهللا حممد عبد-1
.147-146، ص ص 2006اإلسكندرية، 

.126، ص1998، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، االتصال ونظرياته المعاصرةحسن عماد املكاوي وآخرون، -2
، مذكرة ماجستري، ختصص اتصال وعالقات عامة، اتجاهات الصحفيين الجزائريين نحو استخدام الصحافة اإللكترونيةقدواح وآخرون،منال-3

.59، ص2008قسم علوم اإلعالم واالتصال، كلية العلوم اإلنسانية واالقتصادية، جامعة منتوري قسنطينة، اجلزائر، 
.95-94، دار النهضة العربية، بريوت، د س، ص ص أسس علم االجتماعحممود عودة، -4
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ه األخبار املنقولة من طرف وسائلقد تؤدي هذاالجتماعي ومن ناحية أخرىومعرفته للحقائق وحتقيق الرتابط
).كاالضطرابات واخلوف والقلق(تالل الوظيفيخإىل ما يسمى باالأيغري مرغوب فيهااإلعالم إىل آثار

على طبيعة البناء ا�تمعي، وكيف تعمل الوحدات داخل النظام "مكاوي"ويركز منظور التحليل الوظيفي حسب
واسع باعتبار ا�تمع هو النظام الشامل، أو على مستوى ضيق العام، وميكن النظر إىل النظام العام على نطاق 

تلتفاعالالوظيفي بني احبيث تكون الوسيلة اإلعالمية وحمتواها هي النظام العام ويف كلتا احلالتني يربط التحليل
1.اليت حتدث فيما بني وحدات النظام، وأثر هذه التفاعالت على النظام ككل

:المبادئ التي ترتكز عليها النظرية الوظيفية-2

اآلخر، وهذه املبادئ هي على النحو بدأامللميكمبادئ أساسية متكاملة، كل مبدأ تعتقد النظرية الوظيفية بعدة
:اآليت

رضها وحجمها من أجزاء أو وحداتغمهما يكنأو اجلماعةأو ا�تمع احمللي أو املؤسسة يتكون ا�تمع  -1
.ومتجاوبة وحدا�ا مع األخرىوعلى الرغم من اختالفها إال أ�ا مرتابطة ومتساندة بعضها عن بعض، خمتلفة

أن املؤسسة تتكون منأيا�تمع أو اجلماعة أو املؤسسة ميكن حتليلها وظيفيا إىل أجزاء وعناصر أولية،  -2
.منها وظائفها األساسيةلكلأجزاء أو عناصر

إن األجزاء اليت حتلل �ا املؤسسة أو ا�تمع أو الظاهرة االجتماعية إمنا هي أجزاء متكاملة، فكل جزء يكمل  -3
ينعكس على بقية األجزاء وبالتايل حيدث ما يسمىاجلزء اآلخر وأن أي تغيري يطرأ على أحد األجزاء البد أن

.بعملية التغري االجتماعي
ابعة من طبيعة اجلزء وهذه الوظائف خمتلفةنوظيفيةله وظائفالنسقإن كل جزء من أجزاء املؤسسة أو -4

ن التكاملدرجة ماألجزاء أو الوحدات الرتكيبية، وعلى الرغم من اختالف الوظائف فإن هناك اختالفنتيجة
.تكامال واضحا بينهافإن هناكولكن على الرغم من االختالفاملؤسسية خمتلفةبينها، لذا فوظائف البىن

املنتمني أو حاجاتالوظائف اليت تؤديها اجلماعة أو املؤسسة أو يؤديها ا�تمع إمنا تشبع حاجات األفراد  -5
أوكون حاجات أساسية أو حاجات اجتماعيةاملؤسسات األخرى، واحلاجات اليت تشبعها املؤسسات قد ت

.حاجات روحية

.127حسن عماد املكاوي وآخرون، م س ذ، ص-1
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أو وظائفة أو وظائف بناءةماعة قد تكون وظائف ظاهرة أو كامنالوظائف اليت تؤديها املؤسسة أو اجل -6
.هدامة

.يف جمالهأو املؤسسةاهليكلية للمجتمعتسري البىنوجود نظام قيمي أو معياري -7
املراكزات منومات وااليعا زإنسانية مترر عن طريقه املعلاتصال أو عالقاتبنظامد النظرية الوظيفيةتعتق -8

.أو من املراكز األخرية إىل املراكز القياديةيةداملراكز القاعإىلالقيادية
يتخذ القراراتهو الذيا�تمع أو املؤسسة د النظرية الوظيفية بنظامي سلطة ومنزلة  فنظام السلطة يفتعتق -9

لكي توضع موضع التنفيذ فهناك يف النظام أدوارالوسطية أو القاعديةواألوامر إىل األدوارااليعازاتويصدر
.وهناك أدوار تطيعهاتصدر األوامر

فهو النظام الذي يقضي مبنح االمتيازات واملكافآت للعاملني اجليدين لشدهم واآلخرين منأما نظام املنزلة
فاعليةضروري لدميومة  وإىل العمل الذي ميارسونه علما بأن املوازنة بني نظامي السلطة واملنزلة هي شيءزمالئهم

.1املؤسسة أو النظام أو النسق
:يفية على دراستنا كما يليالوظميكن تطبيق النظرية

من حميطهاذ له اجتاه سليب حنو اإلشهار اإللكرتوين مبين على أساس معلومات اكتسبهاتسلو فرضنا أن األ
دبعلى أحد األجزاء اليطرأأي تغيرينا وء اآلخراجل زا�تمع يكمل باعتبار أن كل جزء من أجزاء،االجتماعي

يف اإلشهار اإللكرتوين وبالتايلاألجزاء األخرى، حيث ترتكز هذه املعلومات حول عدم الثقة أن ينعكس على بقية
على حساب ثقافته باإلضافة إىلجمتمعه ويشجع على غرس ثقافة أخرىوعاداتيعتقد الشخص أنه منايف لقيم

مشاعرهيليب حاجاته واشباعاته، أي أن الاملتعارف عليها، وهذا مااملقاييسمععدم تطابق اإلشهار اإللكرتوين
، فال يستجيب له كما كان يستجيب مسبقا، ت ومع تغري املشاعر يتغري السلوكحنو اإلشهار اإللكرتوين تغ ري

.حنوههوعليه يغري اجتاه
يعتمد على دوافع داخلية وخارجية فالدوافع الداخلية تكمن يف املعطياتهذا االجتاهملثلالوظيفيفالتفسريإذن

)03كلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري جبامعة قسنطينة(اإلعالم واالتصالاليت ميتلكها أساتذة
على دراية أكثر من غريهم فيما خيصجيعل منهميف هذا امليدانفتخصصهمحنو اإلشهار اإللكرتويناجلزائريني

واهلدف الظاهرميم اإلشهار ووظيفتهبداية من تصاألفراد، اإلشهار اإللكرتوين وتأثريه على سلوكيات واجتاهات

إحسان حممد احلسن، النظريات االجتماعية المتقدمة، دار وائل للنشر، األردن، 2005، ص ص 57-56. -1
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مله اإلشهار اإللكرتوين املنتشر على شبكةاإلشهارية اإللكرتونية، فأي خلل قد حيوالضمين من وراء الرسالة
ساتذة اإلعالمألوافع اخلارجية اليت جتعلوأما الدتذة اإلعالم واالتصال، اقد ينتبه إليه بالضرورة أساالنرتنت
حنو اإلشهاراجلزائريني اجتاه)03كلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري جبامعة قسنطينة(واالتصال

استخدام االنرتنت وضعف البنية التحتيةاإللكرتوين هو الظروف احمليطة والسائدة يف ا�تمع من اخنفاض كفاءات 
املؤهلة لتصميمالبشريةيضا قلة الطاقةأ وثقافة التجارة اإللكرتونية يف ا�تمع اجلزائري، -إن صح التعبري-وغياب

.اإللكرتونية الناجحةاإلشهارات
:منهج الدراسة-9

الذي سوفالبد عليه قبل كل شيء حتديد املنهجالعلمية بفعالية ووضوحاألكادميي أهدافهلكي حيقق الباحث
:املنهج كاآليتتعريفوعليه سوف يتماره املرجع الوحيد املؤهل للنجاح، باعتبحبثهيف دراسته أويعتمد عليه

:تعريف المنهج
هو الطريق أو املسلك:لغة-أ

لدى ابنوهو، "مع الواقعاإلنسانالبحث أو املعرفة املكتسبة من تعاملبأنه"عرفه أفالطون:اصطالحا -ب
احلقيقة العلمية بشأناملصاغة اليت يعتمدها الباحث بغية الوصول إىلعبارة عن جمموعة من القواعد"خلدون

1.الظاهرة أو املشكلة حمل الدراسة

:حي الشامليف المنهج المستع ر
حيث جيب علىاجلماعة أو ا�تمع، ا�تمع أي لكل أعضاء مفرداتيقوم هذا املنهج بدراسة شاملة جلميع

طبق عليهانومن كافة احلاالت اليت تاليت تشكل جمتمعهمجع بيانات حبثه بالتطبيق على مجيع املفرداتالباحث
السكانية اليت جتريهاالتعداداتصور هذه الطريقة حبوثمعينة دون ترك أي مفردة أو حالة، ومن أبرزخصائص

ح الشامل استخراجاملسسكا�ا، وميكن من البيانات املتحصل عليها عن طريق أعدادحلصرخمتلف دول العامل
:ما مييز هذا املنهجوداللتها يف تفسري الظواهر االجتماعية ولعل أهمنسب هلا أمهيتها

أيالبيانات من كل فرد يشمله البحث دون ترككفاءا�ا نظرا جلمع النتائج املتحصل عليها والوثوق يفدقة-
.أو حالةمفردة

دار املسرية للنشر،"اسسه، أساليبه، مفاهيمه، أدواته"البحث العلمي استخدام مصادر المعلومات التقليدية واإللكترونيةعامر قنديلجي، -1
.100-99، ص ص 2010والتوزيع والطباعة، عمان، 
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وتطبيق نتائجها علىمن ا�تمع حمددةمن عينةمأخوذةبيانات تنتج من استخداماليتجتنب أخطاء التعميم-
.ا�تمع كله

وخطأالتحيزخاصة)طريقة العينة(من الطرقيف غريهااألخطاء الشائعة والنامجةتتفادى هذه الطريقة-
1.دفةالص

كلية علوم اإلعالم(الم واالتصالشامل، جلميع أساتذة اإلعحهي عبارة عن مسوعلى هذا األساس فدراستنا
حنو اإلشهار اإللكرتوين، ، حيث سنحاول دراسة اجتاها�م)03واالتصال والسمعي البصري جبامعة قسنطينة

.واجتاها�موذلك بغية التعرف على سلوكيا�م
:ناتايأدوات جمع الب)10

إليه من أهداف، استلزم يف اجلانب امليداين على ما ترميوبناءابناءا على إشكالية الدراسة والفرضية املطروحة، 
".استمارة قياس االجتاه":تتمثل يفاالستعانة بأداة أساسية

قيسعندما نسعى لدقة التقييم واالستنتاجلكننا نستنتجها، لذلك من املهم أن نراهاناالجتاهات غري ملموسة، ال 
2:علىجتاهات، لذلك اعتمدنا اال

وتتضمن جمموعةإىل حد مامطيةبالنتتصفاءوهي عبارة عن استخدام قوائم استقص:استمارة قياس االتجاه
ومن خالل)سلعة، خدمة، فكرة، صفة(جزئية أو عنصر أو موضوع أو قضية معينةمن العبارات اليت تتناول

ميكن التعرف على موقفت جمملة وليس لكل عبارة على حدا وحتليلهااإجابات املستقصى منهم على هذه العبا ر
3.أو اجتاهات املستقصي منهم حنو الشيء موضوع البحث

االجتاهات، فهي متيل ألن متثل أسلوبا منهجيا خمططا، ومن املهم أن تكون ل وسائل قياسوهذه هي أفع-
4.واضحة مفهومة ومتناسبة مع اخللفية العلمية واملهنية أو احلرفية للعاملنيصياغة األسئلة

-184، ص ص 2001املكتبة اجلامعية، اإلسكندرية، ،"الخطوات المنهجية إلعداد البحوث االجتماعية"البحث العلميحممد شفيق، -1
186.

.130، ص1996، د ن، د م، نظرة تأملية معاصرةسلوك الناس في العملأمحد سيد مصطفى، -2
، ص 2002، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، المفاهيم اإلحصائية-مناهجه-خطواته-تعريفه–البحث العلميأمحد عبد اهللا اللحلح وآخرون،-3

260.
.132، صذأمحد سيد مصطفى، م س -4
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:حماور موزعة كاآليت05وتتشكل استمارة قياس االجتاه اخلاصة بدراستنا من

خالهلا معرفة خصائص العينةأسئلة أردنا من03ضمنتالشخصية وتبالبياناتاخلاصةاألسئلة:احملور األول-
.املدروسة

،عبارات05وضم)انعدام الثقة يف اإلشهار اإللكرتوين(األولاخلاصة باملؤشرشمل األسئلةي و:الثايناحملور-
.08إىل العبارة04من العبارة

07وضم)اجلزائرينيإشباع حاجات األساتذةقلة(شمل األسئلة اخلاصة باملؤشر الثايني و:الثالثاحملور-
.15إىل العبارة09من العبارة،عبارات

من،عبارات04وضم)عارض مع القيم ا�تمعيةالت(األسئلة اخلاصة باملؤشر الثالثشملي و:الرابعاحملور-
.19إىل العبارة16العبارة

عليهامع املقاييس املتعارفااللكرتوينتطابق اإلشهارعدم(سئلة اخلاصة باملؤشر الرابعومشل األ:اخلمساحملور
.23إىل العبارة20عبارات، من العبارة04وضم

،  ولدى تصميم هذا املقياس راعينا جتميع عباراته من خمتلف املصادر وقمنا باستبعاد العبارات ذات املعان الغامضة
كثر من عددلى آراء خيتلف بشأ�ا الناس ومل نأن تكون العبارات من النوع الذي يدل عكما حرصنا على

.يف دراستنااعتمدناهالذي"ليكرت"مقياسيف خطواتعبارات املقياس وذلك تتبعا ملا ورد

".ليكرتمقياس"إلستخداممن حيث اهاومن أبر زالعديد من املقاييس اليت تستخدم لقياس االجتاهاتويوجد-

قياس االجتاهات بصفة عامة ويف جماالت البحوث االجتماعيةيف جماالتبدرجة كبرية"ليكرت"يستخدم مقياس
بصفة خاصة، حيث يقوم الباحث أو القائم بالدراسة بوضع جمموعة من العبارات ذات العالقة مبوضوع أو مشكلة 

مبا يعرب عن رأيه من حيث املعارضة أو، 1وجهة نظره أو تصورهأو ظاهرة الدراسة ويقوم املستقصى منه بتحديد
:أو عبارة درجات تتفاوت من حيث املوافقة الشديدة  إىل املعارضة الشديدة كاآليتملوافقة ويوجد أمام كل بندا
.)غري موافق بشدة–غري موافق–حمايد–موافق–موافق بشدة(

.260، صذأمحد عبد اهللا اللحلح، م س-1
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رىجيويف اإلجابة على املقياس يطلب من األفراد الذين)5-1(بنياوتكل استجابة منها درجة معينة تتفوتأخذ
ومن خالل1.املقياسيهم بالنسبة لكل عبارة من عبارات عن رأاس وضع عالمة على اإلجابة اليت تعربعليهم املقي

اهلدف أوعلى اجتاها�م بشأن املشكلة أوالتعرفجتميع الدرجات اليت ترتبط باختيارات املستقصى منهم يتم
2.املوضوع املستهدف دراسته

–)02(موافق-)03(حمايد–)04(موافق–)05(موافق بشدة:وقد قمنا بإعطاء درجة لكل شكل كاآليت
)01(غري موافق بشدة

ويالحظ أن أهم ما مييز طريقة ليكرت هو تفاوت الدرجات أمام كل عبارة بني املوافقة الشديدة واملعارضة
3.املقياسأ�ا تتيح للفرد أن يعرب عن اجتاهه بالنسبة لكل عبارة من عباراتالشديدة، مث

ذو اخلمس درجات لقياس قوة الرأي أو ضعفه، من أهم مقاييس االجتاهات اليت "زيس ليكرترن"ويعترب مقياس
:حيتاجها الباحث دون غريه ألمرين

ونتائجه تعتربهذا يعد أكثر املقاييس سهولة ودقة وهو أبسطها وأسرعها يف اإلعدادقياس ليكرتمأن -1
.مرضية وذلك عند قياس اآلراء واالجتاهات يف البحوث

.واستعماال يف قياس اآلراء واالجتاهاتأنه أكثر املقاييس انتشارا -2

:وخطوات مقياس ليكرت تتلخص يف اآليت

الم والكتباجلرائد اليومية أو ا�الت واألفوحدات املقياس أو عباراته من املصادر املختلفة كجتمع -1
.واألحباث، من مصادر املعلومات الفنية عن املشكلة

.أو رأي واحدتستبعد العبارات ذات املعان الغامضة أو اليت هلا أكثر من معىن -2
الالنوع الذي يدل على آراء خيتلف بشأ�ا الناس جيب أن تكون العبارات أو وحدات املقياس من ذلك -3

.على حقائق أو بديهيات
كفيارات وملوضوع الدراسة ورغم أنه تآلخر وتبعا لواضعي االختبمن حبثخيتلف عدد الوحدات يف املقياس -4
الغرييستبعدعبارة على األقل إال أنه من األفضل أن يبدأ الباحث بأكرب عدد ممكن من الوحدات قبل أن)15(

.مناسب منها

.74، ص2003دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، ،"محاولة تفسيرية"السلوك االجتماعي ودينامياتهجمدي أمحد عبد اهللا، -1
.260، صذأمحد عبد اهللا اللحلح، م س -2
.74، صذجمدي أمحد عبد اهللا، م س -3
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ويتكون كل منها)البعد املعريف، السلوكي، العاطفي(ثالثةيفضل كثري من الباحثني تقسيم املقياس إىل أبعاد -5
.من وحدات �دف مجيعها لقياس الرأي أو االجتاه حنو هذا البعد

بالنسبة لكل عبارة من العباراتالذين يتفقون يف استجابا�م جتمع الدرجات اليت يتحصل عليها األفراد -6
1.الواردة يف االختبار مث حتدد النسبة املئوية هلم

:المجال البشري-11

البحث الذي نريد فحصه، إذن فمجتمع لكي يكون البحث مقبوال وقابال لإلجناز، البد من تعريف جمتمع 
حيث قمنا،03علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري جبامعة قسنطينةأساتذة كليةحث يف دراستنا هوبال

لكون هذه األخرية تظم عدد كبريا من أساتذة اإلعالمراويرجع سبب هذا االختي،املبحوثنيجلميعمبسح شامل
أستاذ ذكورا46واملتمثلة يف)03كلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري جبامعة قسنطينة(واالتصال

.وإناثا

:المجال المكاني -12

، ا�ال املكاين لدراستنا حيث تعرف 03قسنطينةمتثل كلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري جبامعة
الصرحمؤسسة عمومية ذات طابع إداري هلا مهام عرض التعليم العايل والقيام بالبحوث العلمية، هذا بأ�ا 

على املستوى الوطين واإلفريقينوعههكتار يعترب األول من170يداغوجي الضخم املرتبع على أكثر منالب
:، ستة كليات ومعهد وهي كالتايل032وتضم جامعة قسنطينة

.كلية العمارة والتخطيط العمراين-أ
.كلية اهلندسة الكيميائية-ب
.كلية علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري-ت
.العلوم السياسيةكلية-ث
.كلية الفنون الثقافية-ج
.كلية الطب-ح

، 1997، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، القيادة والتعاملاإلنسان والمجتمع مقدمة في السلوك اإلنساني ومهاراتحممد شفيق ،-1
.130-129ص ص

جريدة النصر، العدد 14477، 2014/10/17، ص7. للنصر، يامسني بواجلدري، رئيس جامعة قاسنطينة03 -2
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.ومعهد إدارة التقنيات احلضرية

:أقسام وهي3وتضم2001اإلعالم واالتصال والسمعي البصري سنةوقد مت تدشني كلية العلوم

.قسم العالقات العامة-خ
.قسم الصحافة املكتوبة-د
.1قسم السمعي البصري-ذ

:هذا املكان دون غريه لألسباب التاليةوقد مت اختيار

.بة يف حصر البحث والتحكم فيهالرغ-

.عالقة هذه الكلية مبوضوع البحث، الذي يتناول وجها من أوجه التكنولوجيات احلديثة لالتصال-

ئري، لتمثيلها الواسع �تمع البحث حيث تعترب من أكرب جامعات الشرق اجلزا03مت اختيار جامعة قسنطينة-
تسمح بالتحقق منالدراسة امليدانية يف ظروف مقبولة، من حيث عدد األساتذة، مما يعترب عامال مساعدا إلجناح 

.الفرضيات

:المجال الزماني -13

31و2016جانفي01احلدود الزمنية للدراسة، بالضبط بني تارخيي 2016-2015ميثل املوسم اجلامعي
.2016ماي

:اجلانب النظري واجلانب امليداين على النحو التايلوقد قمنا بتقسيم العمل إىل جزئني، 

مارس قمنا بصياغة إشكالية الدراسة وإعداد إطارها املنهجي01جانفي إىل غاية01الفرتة املمتدة بني -1
.إىل الفصلني النظرينيباإلضافة

كلية علوم اإلعالمقمنا بالنزول إىل امليدان والتعرف علىأفريل01مارس إىل غاية03الفرتة املمتدة بني -2
.، وبناءا على ذلك قمنا بإعداد استمارة قياس االجتاه لدراستنا03واالتصال والسمعي البصري جبامعة قسنطينة

:على الرابطمتوفر16.05الساعةعلى25/03/2016 االطالع عليه بتاريخمت،3موقع جامعة قسنطينة-1
WWW. UNIV-CONSTANTINE3.DE     
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ماي قمنا بتوزيع استمارة قياس االجتاه على مجيع أساتذة كلية31أفريل إىل غاية01الفرتة املمتدة بني -3
من توزيعها من بدايةأسبوعبعدكانواسرتجاعها، 03جبامعة قسنطينةلوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصريع

وعناء كبريين، بعد ذلك مبساعدة األستاذ املشرف على هذه الدراسة ما وفر علينا جهداأعاله   وكور ذالتاريخ امل
.ل غري منتهيةذلك قمنا بتحليل البيانات وتعريفها، ما إىل ذلك من أعما



:الفصل الثاني

.االجتاهات
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:تمهيد

يكتسب الفرد خالل حياته جمموعة من املواقف، واالستعدادات جتعله يقيم بالسلب أو اإلجياب مواضيع 
عليها بأفكارهوأفكارا أو أشياء حيث يدركها ويتعرفأخمتلفة يف بيئته وحميطه، سواء كانت هذه املواضيع أفرادا 

وانفعاالته وسلوكه، مما جيعله يف األخري يرفضها أو يقبلها، ويسمي علماء النفس ذلك باالجتاهات، فهذه األخرية 
تعد من املواضيع األساسية يف علم النفس االجتماعي واليت تسعى للكشف عن مدى موافقة األفراد واجلماعات

.أو معارضتهم ملوضوع من هذه املوضوعات

مح موضوع االجتاهات للباحثني مبعرفة الكثري حول اختيارات األفراد و اجلماعات  داخل ا�تمع، مما يساعد ويس
يف تسليط الرؤية حول السلوكيات الضمنية هلؤالء األفراد و مدى إدراكهم للبيئة احمليط �م، وبالتايل معرفة كيفية 

م واجتاها�م، وهذا ما يستوضح من خالل هذا الفصل و التعامل مع شرائح اجتماعية معينة، يف ظل فهم خلفيا�
الذي سنتناول فيه حملة تارخيية عن االجتاهات و كيفية نشأ�ا باإلضافة إىل خصائصها، تصنيفا�ا، مكونا�ا، 
مراحل و عوامل تكوينها، وظائفها، كما سنتطرق إىل طرق قياس االجتاهات وطرق تغيريها، والعوامل املؤثرة يف 

.ا وأخريا النظريات املفسرة لتغيري االجتاهاتتغيريه
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:لمحة تاريخية عن االتجاهات وكيفية نشأتها-1
:لمحة تاريخية–أ

من أوائل علماء النفس الذين استخدموا اصطالح االجتاهات، فهو الذي "هربرت سبنسر"يعترب املفكر اإلجنليزي
ة يف املسائل املثرية للجدل يعتمد إىل حد كبري على االجتاه الذهين للفردأن الوصول إىل  األحكام الصحيح: (قال

، وقد استعمل هذا املصطلح مبعان خمتلفة قليال أو كثريا، كما يعترب )الذي يصغي إىل هذا اجلدل أو يشارك فيه
لزاما يف علم النفسإأن مفهوم  االجتاهات هو أبرز املفاهيم و أكثرها"جوردون ألبورت"املفكر األمريكي

االجتماعي األمريكي املعاصر، فليس هناك اصطالح واحد يفوقه يف عدد مرات الظهور يف الدراسات التجريبية، و 
:يرجع ألربت أسباب شيوع هذا االصطالح إىل العوامل التالية

 كان اجلدل حوهلاإن هذا االصطالح يساعد املتبين له، أن يهرب من مواجهة مشكلة البيئة والوراثة اليت -1
.حمتدما طوال العقدين الثالث والرابع من هذا القرن

هذا االصطالح ال ينتمي إىل أي من املدارس السيكولوجية اليت كان يسود بينها النزاع، وهي مدرسة الغرائز  -2
ن خارج هذهالسلوكية، مدرسة اجلشطلت، وعليه فمن الطبيعي أن يتلقفه غالبية علماء النفس الذين كانوا يقف و

.املدارس
إن هلذا االصطالح قدر من املرونة، يسمح باستخدامه يف نطاق الفرد وعلى نطاق اجلماعة، وقد استخدم  -3

فعال يف كل من هاتني الوجهتني، مما جيعله نقطة التقاء بني علماء النفس وعلماء االجتماع، تتيح  بينهم املناقشة 
.والتعاون يف البحث

لدى علماء النفس بوجه عام، وخاصة يف أمريكا يف أن يتمكنوا من استخدام املقاييس يف الرغبة امللحة -4
1.دراستهم، فالقياس يف أذهان الكثريين هو الذي جيعل البحث جديرا بأن يسمى حبثا علميا

:نشأة االتجاهات -ب

:تنشأ االجتاهات عند الشخص بواسطة ثالث طرق أساسية هي

.وضوع االجتاهاالتصال املباشر مب -1
.التعرض لتنظيمات اجتماعية تشمل سائر نواحي احلياة -2
.التعرض إلعالم يؤدي إىل تكوين اجتاهات جديدة أو تغيري اجتاهات سبق تكوينها -3

.35-34، ص ص 2008، دار احلامد، عمان، القياس النفسيحممد عبد السالم يونس، -1
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:وفيما يلي توضيح هذه الطرق

:االتصال املباشر مبوضوع االجتاه -1

:حنو املوضوع املتصل به، وهناك نوعان من هذه اخلربةوذلك عن طريق خربة مباشرة تؤدي إىل تكوين اجتاه

اخلربة يف صورة تلقي صدمة أو معاناة جوانب بارزة، حبيث يعتقد الباحثون أن خربة الصدمة ميكن أن تؤدي -أ
.إىل نشأة اجتاه أو اىل تغيري االجتاه حنو موضوع الصدمة

.اخلربة املباشرة يف صورة اتصال متكرر ترتاكم أثاره -ب
:التعرض لتنظيمات اجتماعية تشمل سائر نواحي احلياة -2

.األسرة، املدرسة، مجاعة األصدقاء، زمالء العمل:ومن أهم هذه التنظيمات

:التعرض لإلعالم -3

نعتمد مجيعا لتحصيل معلوماتنا يف موضوعات كثرية على مصادر اإلعالم، من صحافة إىل إذاعة إىل غريمها، 
1.لينا عن طريق وسيط، وليس عن طريق االتصال املباشر مبوضوع االجتاهفاملعلومات تنتقل إ

:خصائص االتجاهات-2
مثة امجاع بني علماء النفس االجتماعيني على أن هناك خصائص تتصف �ا االجتاهات، ويتحدد بعضها فيما 

:يلي

.جتاربه وما يعيشه من خرباتإن االجتاهات مكتسبة وليست فطرية متوارثة، وإن الفرد يكتسبها من خالل  -1
إن االجتاهات تتسم بالثبات النسيب، ومن مث يستحيل تغيريها أو تعديلها بسرعة، خاصة االجتاهات اليت  -2

.تشبع حاجة نفسية لدى األفراد
إن االجتاهات ال تتكون بغري موضوع لالجتاه، ومن مث تتضمن العالقة بني فرد وموضوع من موضوعات  -3

2.احلياة

االجتاه ليس له وجود مادي ملحوظ بل هو جمرد تكوين فرضي يستدل على وجوده من السلوك الذي يعرب -4
استجابات األفراد للعبارات اليت تقيس االجتاه أو من خالل رد فعل الفرد ملوقف:عنه بصورة لفظية أو موقفية مثل
.إسقاطي أو تكملة مجلة وغريها

مذكرة ماجستري، ختصص علم النفس االجتماعي، قسم علم النفس ، ضغوط الحياة على االتجاهات نحو الهجرة إلى الخارجأثر، طاحل نصرية-1
.124-123، ص ص 2011وعلوم الرتبية و األرطوفونيا، كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية، جامعة مولود معمري، اجلزائر، 

.77، ص2005، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، االجتماعيمدخل إلى علم النفسحممد إبراهيم عيد، -2



اإلتجاهات:الثانيالفصل

24

فني متقابلني أحدمها موجب واألخر سالب يف حالة القبول التام أو الرفض التام،تقع االجتاهات دائما بني ط ر -5
1.بينما ميكن معرفة تدرج الشدة بني الطرفني بعد استخدام أحد املقاييس املختلفة

.يتكون بناء االجتاه من ثالثة مكونات أساسية، املكون املعريف، الوجداين والسلوكي -6
صة، وبني االجتاهات اليت نة متناقضة بني اجتاهات الشخص املتكونة من خرباته اخلاقد تكون يف أحيان معي -7

.تمثلها تبعا لثقافة جمتمعه وقيمه وعاداته وقوانينهيجيب أن
2.ترتبط االجتاهات بثقافة ا�تمع وقيمه وعاداته وختتلف من بيئة اجتماعية إىل أخرى -8

ت الفرد ملواقف وموضوعات حمددة يسمح بالتنبؤ بنوعية االستجابةإن االتساق واالتفاق فيما بني استجابا -9
.يف مواقف غري حمددة

إن االجتاهات قد تتسع جماالت انتشارها فتحتوي موضوعات عاملية أو فنية أو تارخيية وحنو ذلك، قد -10
ار ال يؤثر علىيضيق جمال انتشارها فتتضمن موضوعات حمددة بالنسبية للفرد، بيد أن االتساع أو االنتش

3.خصائص االجتاه

.يرتبط االجتاه بالسلوك فاالجتاه يعد منبئا للسلوك املستقبلي للفرد، فاالجتاه حيدد طريقة سلوك الفرد ويفسره-11
تتفاوت االجتاهات يف وضوحها وجالئها، فمنها ما هو واضح املعامل، ومنها ما هو غامض ويغلب على -12

.أكثر من املوضوعيةحمتوى االجتاهات الذاتية،
.تتكون االجتاهات وترتبط مبثريات ومواقف اجتماعية، ويشرتك عدد من األفراد أو اجلماعات فيها-13
االجتاه عالقة بني الفرد وموضوع أو شيء ما، ويستدل على االجتاه من مالحظة السلوك حنو املوضوع أو -14

.شيء معني
.ات اليت ترتبط �ااالجتاهات تتعدد وختتلف حسب املث ري-15
.االجتاه دينامي، أي حيرك سلوك الفرد حنو املوضوعات اليت انتظم حوهلا-16
4.قد يكون االجتاه سلبيا أو حمايدا، وقد يكون قويا أو ضعيفا حنو شيء أو موضوع معني-17

، مذكرة ماجستري، لدى طالب كلية التربية)األكاديمية(االتجاه نحو مهنة التدريس وعالقته ببعض المتغيرات الدراسيةمهدي أمحد الطاهر، -1
.33-32، ص ص1991لسعودية، ختصص علم النفس الرتبوي، قسم علم النفس، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود، ا

.307، ص2012، 4، جملة جامعة دمشق، دمشق، العدد االتجاهات من منظور علم االجتماعحسني صديق، -2
.72حممد إبراهيم عيد، م س ذ، ص -3
، مذكرة الديمغرافيةاتجاهات معلمات رياض األطفال نحو العمل مع الطفل في ضوء بعض المتغيرات النفسيةسهام إبراهيم كامل حممد، -4

.29-28، ص ص2008ماجستري، ختصص الرتبية، قسم العلوم النفسية، كلية رياض األطفال، جامعة القاهرة، 
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:تصنيف االتجاهات-3
ليس من السهولة تصنيف االجتاهات إىل أنواع منفصلة ومستقلة عن بعضها متاما أل�ا متداخلة بطبيعتها باإلضافة 
إىل عدم توافر أساس واحد ميكن االعتماد عليه يف تصنيفها، ولكن ميكن توضيح بعض الفروق اجلوهرية بني مخسة 

:لنحو التايل، على ا"ألبورت"أنواع أساسية من االجتاهات توصل إليها

:االتجاهات العامة واالتجاهات النوعية-أ

يتناول االجتاه العام الظاهرة اليت تعترب موضوع االجتاه من مجيع جوانبها حيث يشملها كليا دون التعرض جلزئيا�ا 
مايكون الفرد اجتاها عا:وال البحث يف تفصيال�ا وبصرف النظر عن أي خصائص أخرى متيزها عن غريها فمثال

.حنو االستعمار بكافة صوره وكافة أشكاله، واجتاها عاما حنو شعب معني بكل فئاته وأفراده ومؤسساته

جزئية واحدة فقط من جزئيات الظاهرة اليت تعترب موضوع االجتاه حبيث يركز)اخلاص(ويتناول االجتاه النوعي
ها من اجلزئيات األخرى اليت تتضمنهاعليها فقط دون التعرض للظاهرة ككل، وبصرف النظر عن عالقتها بغ ري

حنو االستعمار العسكري فقط، أو اجتاها نوعيا حنو الفقراء )خاصا(يكون الفرد اجتاها نوعيا:هذه الظاهرة فمثال
.1واملعدمني يف شعب من الشعوب

:االتجاهات الموجبة واالتجاهات السالبة -ب
ى اجتاهي املوجب، االجتاه الذي ينحو بالفرد قريبا من هذا فاحرتامي للمسن أو تقديري لرجل الدين أمثلة عل

املدرك يسمى اجتاها موجبا وإذا كان االجتاه ينحو بالفرد بعيدا عن املدرك أو املوضوع فإننا نسميه اجتاها سالبا، 
جوانبها، أما فاالجتاه اإلجيايب املتكون لدى األفراد حنو ظاهرة معينة يتعلق بتأييدهم لكل ما يتعلق �ا من مجيع 

2.االجتاهات السلبية فهي تتعلق بنبذ كل ما يتعلق بظاهرة معينة

:االتجاهات الفردية واالتجاهات الجماعية-ج
يرتبط االجتاه الفردي بذاتية اإلنسان حيث يتعلق به وحده دون أن يكون له أي تأثري على اجتاهات غريه حنو

هرة ما من إطار اإلنسان املرجعي املتضمن ألسلوب حياته اخلاص بهظاهرة معينة لذلك يتناول االجتاه الفردي ظا
.قد يكون اإلنسان اجتاها فرديا حنو مباراة رياضية حمددة:واملميز له عن غريه من البشر فمثال

ويرتبط االجتاه اجلماعي مبا يشارك فيه عدد من األفراد من اجتاهات متشا�ة حنو ظاهرة معينة بذا�ا حيث ال 
خيتلف أي منهم

.179، ص2006، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، سيكولوجية العالقات االجتماعيةماهر حممود عمر،-1
.119، ص1996لكتب العلمية، بريوت، ، دار اعلم النفس االجتماعيكامل حممد عويضة، -2
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قد يتكون اجتاها مجاعيا حنو أحد رجال:فيما يفكرون فيه ويشعرون به حول خصائصها من مجيع جوانبها فمثال
1.الدعوة اإلسالمية يف ا�تمع اإلسالمي

:االتجاهات القوية واالتجاهات الضعيفة-د

القوة والضعف متيز شدة االجتاه الذي ينعكس على سلوك الفرد وتفاعله مع اآلخرين، فالسلوك الذي يتصف 
بالقوة واحلدة واالنفعال الشديد يف موقف اجتماعي خاص، فإن هذا السلوك يدل على اجتاه قوي ذي درجة 

يعة احلال أي إذا كان السلوك ضعيفا مرتاخيا غري شديد دل ذلك علىعالية من الشدة، والعكس صحيح بطب
.اجتاه ضعيف

:االتجاهات العلنية واالتجاهات السرية-ه

االجتاه املعلن هو ذلك االجتاه الذي يستطيع الفرد إظهاره بدون حرج أو حتفظ حيث يسلك ما ميليه عليه مثل
ايري اجلماعة ونظمها وما يسودها من قيم وضغوط اجتماعية خمتلفة، هذا االجتاه الذي غالبا ما يكون متفقا مع مع

ومثل هذا االجتاه غالبا ما يكون متوسط احلد ألنه ليس هناك من الضغوط ما حياول كبته وإيقافه ومنع الفرد من
.أن يسلك بناءا عليه

ه بل مييل إىل ابتكاره بصورةأما االجتاه السري فهو ذلك االجتاه الذي حيرص الفرد على إخفائه يف قرارة نفس
ظاهرية وال يسلك مبا ميليه عليه مثل هذا االجتاه وغالبا ما يكون مثل هذا االجتاه غري منسجم مع قوانني اجلماعة

.2ونظمها وقيمها

:مكونات االتجاهات-4
عطاء الشكلاتفقت اآلراء على أن االجتاه مكون من ثالث عناصر أساسية تتفاعل مع بعضها البعض من أجل إ

النهائي لالجتاه، وهذه العناصر وإن كانت افرتاضية نظرية فإن معظم الدراسات التجريبية اليت أجريت وجترى يف 
:ميدان االجتاهات حىت اآلن تؤكد صحة هذه االفرتاضات، وميكن أن نشري إىل مكونات االجتاه فيما يلي

):الفكري(المكون المعرفي-1

:وهو املكون الذي يرتاكم عند الفرد أثناء احتكاكه، بعناصر البيئة وميكن تقسيمه إىل

.ي ما يدركه الفرد حسيا أو معنويااملدركات واملفاهيم أ-أ

.املعتقدات وهي جمموعة املفاهيم املتبلورة الثابتة يف احملتوى النفسي للفرد -ب

.179، صذم سماهر حممود، -1
.120-118كامل حممد عويضة، م س ذ، ص ص -2
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.نسبة لآلخرين أو يتوقع حدوثه منهمالتوقعات وهي ما ميكن أن يتنبأ به الفرد بال-ج

فاملكون املعريف عبارة عن جمموع اخلربات و املعارف و املعلومات اليت تتصل مبوضوع االجتاه و اليت ألت إىل الفرد
عن طريق النقل أو التلقني أو عن طريق املمارسة املباشرة، كما يضاف إىل ذلك رصيد املعتقدات و التوقعات، 

التواصل الثقافية و احلضارية تكون مصدرا رئيسيا يف تكوين هذا املكون املعريف إذ أ�ا تقوم بنقل وعليه فإن قنوات
اخلربات من مجاعة إىل مجاعة و من جيل إىل جيل أخر، كما تسهم أيضا يف نشر و توزيع املعارف و املعلومات و 

بية و التنشئة االجتماعية اليت يتعرض مناملصدر الرئيسي اآلخر يف حتديد هذا املكون املعريف، هو مؤسسات ال رت
1.خالهلا الفرد للخربات املباشرة

فالطالب الذي يظهر استجابات تقبلية حنو الدراسات االجتماعية مثال قد ميلك بعض املعلومات عن طبيعة هذه
ر تتطلب الفهمالدراسات ودورها يف احلياة االجتماعية، وضرورة تطويرها إلجناز حياة جمتمعية أفضل، وهي أم و

.واحملاكمة والتفكري والتقومي

):العاطفي(المكون االنفعالي-2

يعود إىل مشاعر الشخص ورغباته حول قضية اجتماعية ما، أو قيمة معينة، أو موضوع ما، إما يف إقباله عليه أو 
ل إنسان، وأحيانا يكون نفوره منه، أي قد تكون االستجابة سلبية أو إجيابية وهذا يرجع إىل اجلانب العاطفي لك

2.هذا الشعور غري منطقي فالقبول أو الرفض، واحلب أو الكره قد يكون دون مسوغ واضح أحيانا

ويعترب املكون االنفعايل لالجتاه هو الصفة املميزة له واليت تفرق بينه وبني الرأي، فشحنة االنفعال املصاحبة لالجتاه 
ة كثافته يتميز االجتاه القوي عن االجتاه الضعيف، كما يتميز االجتاه هي ذلك اللون الذي بناء على عمقه ودرج

3.الرأي والرأي العام والعقيدة وامليل واالهتمام:عموما عن املفاهيم األخرى مثل

):النزعوي(المكون السلوكي-3

اآلخرين، و اخلطوات هو الذي ميثل الوجهة اخلارجية لالجتاه، فيمثل انعكاسا لقيم فرد واجتاهاته و توقعات 
اإلجرائية اليت ترتبط بتصرفات اإلنسان إزاء موضوع االجتاه مبا يدل على قبوله أو رفضه بناء على تفكريه النمطي
حوله و إحساسه الوجداين، فاالجتاه يرتبط بالسلوك حيث يعد منبئا للسلوك املستقبلي للفرد، فاالجتاهات تنبآ 

فراد لديهم خربات مباشرة، �دف االجتاه و يعربون عن اجتاها�م بشكل بشكل قوي بالسلوك عندما يكون األ
و هو جمموع التغريات و االستجابات الواضحة اليت يقدمها الفرد يف موقف4متكرر مما حيدث ثباتا يف االجتاه،

.364، ص 2008، دار الفكر العريب، القاهرة، القياس النفسي النظرية والتطبيقسعد عبد الرمحن، -1
.306-305حسني صديق، م س ذ، ص ص-2
.364ذ، ص سعد عبد الرمحن، م س -3
.23سهام إبراهيم كامل حممد، م  س ذ، ص -4
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ومعرفته ومعني حنو مثري ما، ومن الرتتيب املنطقي أن اإلنسان يأيت بسلوك معني تعبريا عن إدراكه لشيء ما 
معلوماته عن هذا الشيء و عاطفته و انفعاله حنو هذا الشيء و لذلك فإن املكون السلوكي لالجتاه هو �اية 
املطاف، فعندما تتكامل جوانب اإلدراك و أبعاده يكون الفرد بناء على ذلك رصيدا من اخلربة و املعرفة و 

قوم الفرد بالنزوع أو السلوك أو تقدمي االستجابة اليتاملعلومات اليت تساعد يف تكوين العاطفة أو االنفعال ي
1.تتناسب مع هذا االنفعال و هذه اخلربة و هذا اإلدراك

عنصر معريف أو فكري و عنصر انفعايل و عنصر سلوكي، أما العنصر .ف يف تكوين االجتاه عناصر ثالثةإذن يتأل
هيم أو احلوادث اليت تتصل مبوضوع االجتاه، يتقبلها الفرد املعريف فقوامه االعتقاد مبجموعة من اخلصائص أو املفا

بصرف النظر عن دقتها و صدقها، وهذا ما مييز االجتاه عن احلقيقة، فاحلقيقة قابلة للربهان بينما ال حيتاج االجتاه 
يعتقد فرد أنإىل برهان، غري أن االعتقاد الذي يفتقر إىل االنفعال أوال تواكبه  نظرة قيميه ال يعد اجتاها فقد 

التدخني سبب لالزمة القلبية ولكن هدا االعتقاد  وحده ال يكفي لتكوين اجتاه إال إذا مازجته رغبة يف هذا
املوضوع أو عنه، و ملا كانت الرغبة شحنة انفعالية، �يأ األساس لتكوين االجتاه الذي قد يتعمق إىل درجة جتعل 

دليال على تعمق االعتقاد بأن التدخنييأخذئحتها، مما ميكن أن الفرد ينزعج مبجرد رؤية السيجارة أو شم را
سبب لألزمة القلبية و للمزيد من البيان هب أن أحدا سرب إليك معلومات عن صديق جعلتك تشكك يف كونه
أهل لثقتك، فإذا تواتر إليك مثل هذه املعلومات عنه انقلب الشك و االرتياب إىل اعتقاد، أي أن مشاعرك حنوه 

ريت، ومع تغري املشاعر يتغري السلوك، فال تعود تستجيب له كما كنت تستجيب سابقا، متسقا يف مسالكك تغ
2.حنوه مع حقيقة مشاعرك منه

:عوامل ومراحل تكوين االتجاه-5

:العوامل المؤثرة في تكوين االتجاه-أ
:هناك عدة عوامل يشرتط توافرها لتكوين االجتاهات نذكر منها

:قبول نقدي للمعايري اإلجتماعية عن طريق اإلحياء -1
يعترب اإلحياء من أكثر  العوامل شيوعا يف تكوين االجتاهات، ذلك أنه كثريا ما يقبل الفرد اجتاها ما دون  أن يكون 
له أي اتصال مباشر باألشياء أو املوضوعات املتصلة �ذا االجتاه، فاالجتاه ال يكتسب بل حتدده املعايري
االجتماعية العامة اليت ميتصها األطفال عن أبائهم دون نقد أو تفكري، فتصبح جزءا منطيا من تقاليدهم و 
حضار�م يصعب عليهم التخلص منه، و يلعب اإلحياء دورا هاما يف تكوين هذا النوع من االجتاهات فهو أحد 

.365سعد  عبد الرمحن، م س ذ ، ص -4
.675، ص 1998، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، 3، طمقدمة في علم النفسراضي الوقفي، -1
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، فإذا كانت النزعة يف بلد ما ...أو اجتماعيةالوسائل اليت تكتسب �ا املعايري السائدة يف ا�تمع، دينية كانت
.دميقراطية، فإن األفراد فيه يعتنقون هذا املبدأ

:تعميم اخلربات -2
منذ صغره علىفاإلنسان دائما يستعني خبرباته املاضية ويعمل على ربطها باحلياة احلاضرة فالطفل مثال يدرب

والطفل ينفذ إرادة والديه يف عدة نواحي دون أن يكون لديه فكرة عن أسباب ذلك، ولكنه الصدق وعدم الكذب
)أي املعيار(عندما يصل إىل درجة من النضج يدرك الفرق بني األعمال اليت يقوم �ا، وحينما يتكون له هذا املبدأ 

1.يستطيع أن يعممه يف حياته اخلاصة والعامة

:متايز اخلربة -3
ك أنه جيب أن تكون اخلربة اليت ميارسها الفرد حمددة األبعاد واضحة يف حمتوى تصويره وإدراكه حىتوتعىن بذل

.يربطها مبثلها فيما سبق أو قيما سيحد من تفاعله مع عناصر بيئته االجتماعية
:حدة اخلربة -4

ة اليت ال يصاحبها مثل هذاال شك أن اخلربة اليت يصاحبها انفعال حاد تساعد على تكوين اجتاه أكثر من اخل رب
االنفعال، فاالنفعال احلاد يعمق اخلربة وجيعلها أعمق أثرا يف نفس الفرد وأكثر ارتباطا بنزوعه وسلوكه يف املواقف 

2.االجتماعية املرتبطة مبحتوى هذه اخلربة و�ذا تتكون عند الفرد وتصبح ذات تأثري على أحكامه ومعايريه

:مراحل تكوين االتجاهات -ب
:مير تكوين االجتاهات بثالث مراحل أساسية

:املرحلة اإلدراكية املعرفية -1

وهي املرحلة اليت يدرك فيها الفرد املثريات اليت حتيط به و يتعرف عليها، و من مث تتكون لديه اخلربات و املعلومات 
ملرحلة ظاهرة إدراكية أو معرفية تتضمناليت تصبح إطارا معرفيا هلذه املثريات و العناصر، و يكون االجتاه يف هذه ا

تعرف الفرد بصورة مباشرة على بعض عناصر البيئة الطبيعية و البيئة االجتماعية، اليت تكون من طبيعة احملتوى 
العام لطبيعة ا�تمع الذي يعيش فيه و هكذا قد يتبلور االجتاه يف نشأته حول أشياء مادية كالدار اهلادئة و املقعد 

و حول نوع خاص من األفراد، كاألخوة و األصدقاء، وحول نوع حمدد من اجلماعات كاألسرة و مجاعة املريح، 
3.النادي، و حول بعض القيم االجتماعية كالشرف و التضحية

:مرحلة منو امليل حنو شيء معني -2

مذكرة ماجستري، ختصص ،البدنية والرياضيةاتجاهات بعض األنماط الجسمية نحو إدراك الذات البدنية في حصة التربيةموسى بلبول، -1
ص، 2009زائر، العلوم البيوطبية الرياضية، معهد الرتبية البدنية والرياضية سيدي عبد اهللا، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة اجلزائر، اجل

..41-40ص
.38حممد عبد السالم يونس، م س ذ، ص -2
.26م س ذ، ص سهام إبراهيم كامل حممد، -3
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وتتميز هذه املرحلة مبيل الفرد حنو شيء معني، فمثال أن أي طعام قد يرضي اجلائع، ولكن الفرد مييل إىل بعض 
األصناف اخلاصة من الطعام، وقد مييل إىل تناوله على شاطئ البحر، ومبعىن أدق أن هذه املرحلة من نشوء االجتاه 

.سات الذاتيةتستند إىل خليط من املنطق املوضوعي واملشاعر واإلحسا

:مرحلة الثبوت واالستقرار -3
ن الثبوت وامليل على اختالف أنواعه ودرجاته يستقر ويثبت على شيء ما عندما يتطور إىل اجتاه نفسي، فالثبوت إ

1.هو املرحلة األخرية يف تكوين االجتاه

:وظائف االتجاهات-6
:تتمثل أهم وظائف االجتاهات يف

:الوظيفة التكيفية-1

غري املرغوبة وذلك من خالل التواجد مع األفرادالمتكن هذه الوظيفة الفرد من حتقيق أهدافه املرغوبة وجتنب أهدافه
.الذين يكون هلم نفس االجتاهات اخلاصة به وهذا بدوره يزيد من رضاه وجينبه األمل والعقاب

:الوظيفة المعرفية-2
جتماعية والطبيعية والذي من شأنه أن جيعل العامل من حوله أكثر ألفةوتتعلق هذه الوظيفة بإدراك الفرد لبيئته اال

.وتوقعا
:وظيفة التعبير عن الذات-3

وتتعلق هذه الوظيفة حباجة الفرد إلخبار اآلخرين عن نفسه ومعرفة ذاته، أي الوعي مبا يعتقده ويشعر به وهو 
2.الوعي بالذات

لوكه، وتتيح له الفرصة للتعبري عن ذاته وحتديد هويته ومكانته يف ا�تمع فالفرد يتبىن جمموعة من االجتاهات جتاه س
الذي يعيش فيه كما تدفعه اجتاهاته لالستجابة بقوة ونشاط وفعالية للمثريات البيئية املختلفة، األمر الذي يؤدي 

.إىل إجناز اهلدف الرئيسي يف احلياة، أال وهو حتقيق الذات

.39حممد عبد السالم يونس، م س ذ،ص -1
، املركز 15جملة الواحات  للبحوث و الدراسات، العدد ،اتجاهات األساتذة الجامعيين نحو التعامل مع البنوك اإلسالميةلويزة �از و آخرون،-2

.284، ص2011اجلامعي، اجلزائر، 
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:الوظيفة التنظيمية-4

كثريا ما يكتسب اإلنسان وهو بصدد حبثه عن معاين الظواهر بعض االجتاهات املعينة، وتتجمع هذه االجتاهات 
واخلربات املتعددة واملتنوعة يف كل منتظم مما يؤدي إىل اتساق سلوكه، وثباته نسبيا يف املواقف املختلفة، حبيث 

 متاهات اخلربات اجلزئية املنفصلة ويعود الفضليسلك جتاهها على حنو ثابت مطرد فيتجنب الضياع والتشتت يف
.يف هذا االنتظام والتنظيم إىل ما حيمل من اجتاهات مكتسبة

):األنا الدفاعية(الوظيفة الدفاعية-5
كثريا ما يعكس االجتاه ناحية عدوانية عند الفرد نشأت من إحباط لدوافعه أو يعكس تربيرا نشأ عن أحاسيس

ىن هذا أن حاجة اإلنسان إىل أن يربز تصرفاته وإىل أن جيد كبش فداء يلقي عليه اللوم تؤديبالفشل والصراع ومع
إن الرجل األبيض يف أمريكا حيس بالكراهية حنو الزنوج، ومييل إىل االعتداء :إىل تكوين بعض االجتاهات مثال

تداء عليهم ما خيالف املبادئعليهم وحرما�م من بعض حقوقهم، فرتاه يؤمن بأ�م طائفة كريهة ليس يف االع
.1األخالقية، فيساعده هذا االجتاه على تربير االعتداء عليهم

:هذا باإلضافة إىل وظائف أخرى اتفق على معظمها علماء النفس االجتماعيون، لعل من أمهها

.االجتاه حيدد طريق السلوك ويفسره-
القرارات يف املواقف النفسية املتعددة يف شيء من االتساقاالجتاهات تيسر للفرد القدرة على السلوك واختاذ-

.والتوحد، دون تردد أو تفكري تفكريا مستقال يف كل موقف ويف كل مرة
.االجتاه يوجه استجابات الفرد لألشخاص واألشياء واملوضوعات بطريقة تكاد تكون ثابتة-
.من معايري وقيم ومعتقداتاالجتاهات املعلنة تعرب عن مسايرة الفرد ملا يسود جمتمعه-
.االجتاهات تبلور وتوضح صورة العالقة بني الفرد وعامله االجتماعي-
2.االجتاه حيمل الفرد على أن حيس ويدرك ويفكر بطريقة حمددة إزاء موضوعات البيئة االجتماعية-

.61-60، ص ص 2002، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع ، عمان، االجتماعيعلم النفسمسيح أبو مغلي وآخرون، -1
.77حممد إبراهيم عيد، م س ذ، ص- 2
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:طرق قياس االتجاهات-7

).likert )1932ت رمقياس ليك-1

يعد من أكثر مقاييس االجتاهات شيوعا، وأكثرها مشوال ودقة، وأيسرها صنعا وقد اعتمد ليكرت للتعرف على 
:االجتاه حنو موضوع معني على وضع سلم يتكون من مخس درجات كما يبني ذلك الشكل التايل

)1(معارض)2(غري موافق)3(غري متأكد)4(موافق)5(موافق جدا

.يوضح سلم درجات االتجاه عند ليكرت01الشكل

.298، ص المدخل إلى علم النفسعبد العزيز املعايطة، وآخرون، :املصدر

والرقم املوضوع بني قوسني يبني درجة االستجابة، وعلى هذا فالدرجة املرتفعة تدل على االجتاه املوجب، والدرجة 
.الدرجات لتوضيح الدرجة الكلية العامة اليت تبني اجتاهه العاماملنخفضة تدل على االجتاه السليب وجتمع هذه

:ومن أهم خطوات مقياس ليكرت مايلي

.حتديد موضوع االجتاه بصورة واضحة -1
.وضع سلم االستجابة الذي يرتاوح ما بني املوافقة بشدة إىل عدم املوافقة أو املعارضة -2
.عاد الفقرات الضعيفة واالحتفاظ بالفقرات اجليدةحتليل الفقرات بعد جتربتها وذلك بغرض استب -3

:وميتاز مقياس ليكرت مبا يلي

.سهل يف بنائه وتطبيقه ويتيح اختيار أكرب عدد من العبارات اليت ترتبط باالجتاه-

.أكثر مشوال ودقة وثباتا-
.يعتمد على جتربة كل فقرة من فقراته وال يعتمد على رأي احلكام-
1.املفحوص اإلجابة عن مجيع فقراته، ومتثل الدرجة العليا االجتاه اإلجيايبيطلب من-

.299-298، ص ص 2002، دار الثقافة، األردن، المدخل إلى علم النفسعبد العزيز املعايطة وآخرون، 1
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:)guttman)1947-1950مقياس جتمان-2
ث أنه إذا وافق املفحوص علىيوهو مقياس جتمعي متدرج ترتب فيه الفقرات من األقل تأييدا إىل األكرب تأييدا حب

ضيح هذا النموذج يفالفقرات اليت تعرب عن اجتاه أقل تأييد و ميكن ت وعبارة معينة فإنه يوافق أيضا على كل
:الشكل التايل

ل تأييدا إىلقالفقرات مرتبة من األ
األكرب تأييدا

أفراد العينة

أكرب تأييداأقل تأييدا

123456

أمحد-
حممد-
حسن-
صاحل-
يوسف-
حممود-

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
-
-

+
+
+
-
-
-

+
+
-
-
-
-

+
-
-
-
-
-

.تأييداكبرألايوضح ترتيب الفقرات من األقل تأييدا إلى02الشكل رقم
.301وآخرون، م س ذ، ص عبد العزيز املعايطة:املصدر

فإنه يتعني عليه أن يوافق على الفقرات األربع)5(ويف هذا النموذج فإذا وافق الشخص حممد على الفقرة
السابقة، و يعاب على هذا املقياس أنه ال يصلح إال يف احلاالت اليت ميكن فيها وضع عبارات ميكن تدرجها حبيث 

1.يتحقق الشرط الذي وضعه جثمان وهو ترتيب الفقرات من األقل تأييدا إىل األكرب تأييدا

.301املرجع نفسه، ص -1
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:مقياس بوجاردوس-3

يطلق على هذا املقياس مقياس املسافة االجتماعية أو مقياس البعد االجتماعي وقد هدف بوجاردوس من خالل
هذا املقياس مدى تقبل أو نبذ أفراد الشعب األمريكي ألبناء بعض الشعوب األخرى، ومن أجل ذلك صمم 

لتقبل بينما تشري العبارة األخريةمقياس متدرجا من سبع عبارات ، حيث تشري العبارة األوىل إىل أقصى درجات ا
إىل أقصى دراجات الرفض أو النبذ أو النفور، ولد افرتض بوجاردوس أن هذا املقياس املتدرج يشبه املسطرة أو 

:املرت، حيث كانت املسافة بني العبارات متساوية، وذلك كما يتضح من الشكل التايل

حنو مزيد من القبول

أتزوج
منهم

أجاورهمأصادقهم
يف السكن

أزاملهم
يف العمل

أقبلهم
كمواطنني
يف بلدي

أقبلهم
كزائرين
لوطين

أستبعدهم
من وطين

1234567
حنو مزيد من الرفض

.يوضح مكونات اختبار بوجاردوس للبعد االجتماعي03الشكل رقم

.236، ص، مقدمة في علم النفسنبيل عبد الفتاح حافظ، وآخرون:املصدر

:مقياس ثرستون-4
وجهت كثريا من االنتقادات إىل طريقة بوجاردوس كان أمهها عدم التأكد من تساوي املسافات بني العبارات

وكان هذا دافعا للعديد من الباحثني لتقدمي أنواع أخرى من املقاييس، ومن هذه املقاييس مقياس ثرستون، 
:حيث تنحصر طريقة إعداد هذا املقياس فيما يلي

طى هذا العباراتعموضوع االجتاه الذي يقيسه حبيث تالباحث عددا كبريا من العبارات حولمجع
.1اجلانبني اإلجيايب والسليب

العمل على حتكيم هذه العبارات من جانب عدد من اخلرباء يف امليدان وذلك بقصد احلكم على مدى
.عالقتها مبوضوع االجتاه وكذلك تصنيفها إىل أقسام

خبري على حدا أن يضع كل عبارة تعرض عليه يف خانة من إحدى عشر خانة، على أن يطلب من كل
تكون أكثر العبارات إجيابية يف اخلانة األوىل وأكثرها سلبية يف اخلانة احلادية عشر والعبارات احملايدة يف

.اخلانات الوسطية

.236-235، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، د س، ص صمقدمة في علم النفسنبيل عبد الفتاح حافظ وأخرون، -2
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1.عبارة تقريبا تبعد كل واحدة عن األخرى بعدا متساويا)22(ميكن اختيار

A B   C  D   E  F  G  H   I   J             K

معارض                       حمايد                         مؤيد

.يوضح المستويات التي تقع بين نقطة التأييد و نقطة الحياد و نقطة المعارضة04الشكل

.237ذ، نبيل عبد الفتاح حافظ وآخرون، م س :املصدر

متتاز هذه الطريقة بأن بعض قضايا املقياس تكون اجيابية، بينما يكون البعض اآلخر سلبيا، ومن العيوب احلقيقية 
فني مع بقاء املنطقة املتوسطة خالية، ومتيل أيضا أنواع لقضايا متيل إىل التجمع حول الط رهلذه الطريقة أن غالبية ا

2.املنطقة احملايدة، مثل القضايا الغامضة والقضايا اخلارجة عن املوضوعمعينة من القضايا إىل التمركز يف

:طرق تغيير االتجاهات-8
:قد تتغري االجتاهات بعدة طرق، منها

:تغيير اإلطار المرجعي-1

 تغيري يفإذ أن حماولة إحداث تغيري على مستوى اخللفية املرجعية للفرد واملتمثلة يف القيم واملعايري وغريها يؤدي إىل
االجتاه نتيجة االرتباط الوثيق بينهما، إال أن االجتاه ال يتكون من فراغ بل يتأثر باإلطار املرجعي ويؤثر فيه، ويؤكد 

.أن تغيري االجتاه يتطلب إحداث تغيري يف اإلطار املرجعي للفرد

:تغيير الجماعة المرجعية-2

حتدد اجتاهاته وقيمه، وانتمى إىل مجاعة جديدة ذات اجتاهات جديدة إذا غري الفرد اجلماعة اليت ينتمي إليها واليت
خمتلفة فإنه مع الوقت سوف مييل إىل تعديل أو تغيري اجتاهاته القدمية، فمثال الفتاة القروية اليت تنتقل إىل اجلامعة 

.ةيف املدينة تتغري اجتاها�ا السابقة تدرجييا إذا اختذت من اجلماعة اجلديدة مجاعة مرجعي

.237املرجع نفسه، ص 1
.78-76، ص ص 1984، دار النهضة العربية، بريوت، )بين النظرية والتطبيق(علم النفسعبد الرمحن عيسوي،2
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:تغيير الموقف-3

إذ تتغري اجتاهات الفرد بتغيري املواقف االجتماعية كأن تتغري اجتاهات الفرد عندما ينتقل من مستوى اجتماعي أقل
.إىل مستوى أعلى والعكس

:االتصال المباشر بموضوع االتجاه-4

حيث ان هذا االتصال سوف يتيح للفرد التعرف على خمتلف جوانب املوضوع واكتشاف اجلوانب اجلديدة يف ما
.يؤدي إىل تغيري اجتاه الفرد، والذي يكون عادة حنو األفضل

:أثر وسائل اإلعالم-5

إذ تلعب وسائل اإلعالم دورا كبريا يف تغيري االجتاهات، حيث تنقل احلقائق واألخبار واملعلومات حول خمتلف 
املواضيع، وهذا من شأنه أن يغري اجتاه الفرد اجيابيا أو سلبيا، و�ذا أصبحت وسائل اإلعالم حتل حمل االتصال 

.الشخصي

:المناقشة والقرار الجماعي-6

الجتماعية دورا يف تغيري االجتاهات، إذ أ�ا متس مجيع ا�االت، وتنطلق من األسرة باعتبارها تلعب املناقشة ا
الركيزة األساسية يف ا�تمع، فاملناقشة واختاذ القرارات االجتماعية قد تؤدي بالفرد إىل تغيري اجتاهه الذي يؤدي إىل 

1.تغيري سلوكه يف حد ذاته

:التغيير في موضوع االتجاه-7

إذا حدث تغيري يف موضوع االجتاه نفسه وأدرك الفرد ذلك، فإن اجتاهه حنوه يتغري، فكلما زادت ثقافة وكفاءة 
.العامل كلما أدى ذلك إىل تغري االجتاهات حنومها

:األلفة والخبرة المباشرة-8

ريا كبريا يف تغيري االجتاهات إذا كانت، واضحة وتضمن خربة من املبادئ العامة أن املؤثرات االجتماعية تؤثر تأث
.مباشرة واتصاال مباشرا

، مذكرة لنيل شهادة املاسرت،  ختصص تكنولوجيا املعلومات و الجزائريين نحوهاإلعالن على شبكة االنترنت واتجاهات الطلبةمهدي روادقية، -1
.56-55، ص ص2013، قاملة، 1945ماي8االجتماعية، غري منشورة، جامعة ع، قسم العلوم اإلنسانية  واالتصال و ا�تم
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:تأثير رأي األغلبية ورأي الخبراء-9

تتأثر االجتاهات وميكن تغيريها باإلقناع باستخدام رأي األغلبية ورأي اخلرباء، وهذا هو أحد املبادئ األساسية اليت 
. مغريا حمرتفا لالجتاهاتيعتمد عليها الداعية الذي يعترب

:التغيير التكنولوجي -10

إن التطور العلمي والتكنولوجي الذي مشل وسائل اإلنتاج واالتصال واملواصالت قد أدى إىل إحداث تغري ملموس
.1يف االجتاهات يف األسرة ويف الريف واحلضر

.العوامل المؤثرة على االتجاهات-09
جمموعة من العوامل واملتغريات اليت تؤثر على هذا االجتاه من حيث القوةاالجتاه هو سلوك مكتسب وهنالك

:والضعف وكذلك الثبات والتغيري ومن أهم العوامل اليت تؤثر على االجتاه ما يلي

:البيئة االجتماعية-أ

االجتاهات و تتطورتلعب البيئة االجتماعية اليت يعيش فيها الفرد دورا كبريا يف تكوين االجتاهات لديه و تنمو هذه
بتطور مراحل النمو اليت مير �ا الفرد ، فاإلنسان يتولد لديه اجتاها نتيجة للبيئة اليت يعيش فيها حيث تعترب جماال 
لتكوين نوعية االجتاه لديه نتيجة لتعرض الفرد ملؤثرات البيئة املتنوعة و اليت تساعد على تكوين نوعية االجتاه لديه

ي إليها الفرد تساعد على تكوين االجتاه لدى األبناء فينمو االجتاه لدى الطفل من الصغر ويتأثرفاألسرة اليت ينتم
يف مراحل منوه مبا لدى األبوين من اجتاه حول موقف معني لذا فإن الكثري من االجتاهات اليت يعتنقها الفرد نقلت

.ئلة على أبناءها دورا يف تنمية االجتاه لديهممن األسرة اليت يعيش فيها وأن لطريقة الرتبية اليت متارسها العا

:البيئة االقتصادية -ب
إن للظروف االقتصادية اليت يعيش فيها ا�تمع من غين وفقر دورا يف أن تعتنق كل مجاعة من املبادئ واالجتاهات 

.حول اجلماعة األخرى ونوع السلوك الذي جيب اختاذه حيال كل طبقة
جتاهات االقتصادية لألشياء وهناك أيضا اجتاهاتاالادية أخرى تساهم يف تكوينكما أن هناك عوامل اقتص

2.االستهالك أو اإلذخار والدورات االقتصادية من رواج وكساد

.316-313، ص ص 2009، عمان، ، دار الثقافةالمدخل إلى علم النفس االجتماعيباسم حممد ويل، حممد جاسم العبيد، -1
، ص 2009، املكتب اجلامعي احلديث، القاهرة، )أسسه السلوك اإلنساني بين النظرية والتطبيق(علم النفسشعبان على حسني السيسي، -1

174.



اإلتجاهات:الثانيالفصل

38

:البيئة السياسية-ج

تقوم البيئة السياسية للمجتمع الذي يعيش فيه الفرد بدور مهم يف تكوين االجتاهات لدى هؤالء األفراد، فنوع 
نظام احلكم وعالقة احلاكم باحملكوم، والسياسات اليت ينتهجها احلاكم مع عالقاته للغري ويف عالقاته االقتصادية 

.واالجتماعية والثقافية تؤثر على االجتاهات اليت يكو�ا أفراد الدولة حول خمتلف القضايا اليت يواجهو�ا

:البيئة الجغرافية-د

فيها الفرد هلا دور كبري يف تكوين االجتاه وترسيخه فالفرد الذي يعيش يف الريف يكونإن البيئة اجلغرافية اليت يعيش
متسكه أقوى باجتاهاته، فهو غري معرض لتيار التغريات املتنوعة واليت يتعرض هلا الفرد املوجود يف املدينة كما أن 

عيش يف الريف فنجد األخري يعطىاالجتاه الذي يتمسك به الفرد الذي يعيش يف املدينة خيتلف عن ذلك الذي ي
أولوية لتلك االجتاهات ذات العالقة بالعادات والتقاليد والقيم الدينية، أما ابن املدينة فقد يعطي أولوية لتكوين 

.اجتاهات حول بعض األمور املادية

اجتاهات األفراد وأن هناكمما سبق يتضح أمهية العوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية واجلغرافية وتأثريها على
.1تفاعل بني هذه العوامل مع بعضها البعض، ويف حالة تفاعلها جيعل من الصعوبة معرفة أيهم أقوى تأثري

.ت المفسرة لتغيير االتجاهاتالنظريا-10
إن عملية تكون أو تغيري االجتاهات النفسية هي عملية دينامية أو هي حمصلة عمليات تفاعل معقدة بني الفرد
وبني معامل بيئته الفيزيقية واالجتماعية، ومن هنا تعددت احملاوالت للتواصل إىل نظرية متسقة، تفسر عملية تكون 

:يما يليأو تغيري االجتاهات النفسية هذه، وسوف نعرض النظريات ف

:نظريات التعلم-1

االفرتاض األساسي هلذه النظريات هو أن االجتاهات النفسية متعلمة بنفس الطريقة اليت يتم �ا تعلم العادات 
وصور السلوك األخرى، فالفرد يستطيع أن يكتسب املعلومات واملشاعر بواسطة عملية الرتابط أو االقرتان بني 

"نية املصاحبة، فمثال عندما يسمع األبناء من الوالدين واملدرس والتليفزيون كلمة موضوع ما وبني الشحنة الوجدا
.بنغمة غري حمببة، فإ�م يربطون بني هذه الكلمة وبني املشاعر السلبية املصاحبة هلا، والعكس"متعصب

النفس مثالكذلك ميكن أن حيدث تعلم االجتاهات عن طريق التدعيم، فإن تلقى الفرد بعض الدروس يف علم 
واستمتع �ا، فإن ذلك سوف ميثل تدعيما له وأيضا ميكن تعلم االجتاهات من خالل التقليد، فالشخص مثال 

.يقلد اآلخرين وخاصة إذا كانوا أقوياء أو ذوي أمهية بالنسبة له

.176املرجع نفسه، ص -2
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ية يف اكتساب وتعلماخلالصة أن نظريات التعلم تؤكد أن الرتابط والتدعيم والتقليد، يف اآلليات أو احملددات الرئيس
.1االجتاهات، وأن اآلخرين هم مصدر هذا التعلم

:نظرية الباعث-2
ترى هذه النظرية أن االجتاهات تتحقق من خالل عملية تقدير أو موازنة بني كل من السلبيات واإلجيابيات، أو 

بعد ذلك، فشعور الطالب بأن بني صور التأييد واملعارضة جلوانب أو ملوضوعات خمتلفة، مث اختيار أحسن البدائل
حنو احلفل، ولكنه يعرف أن الوالدين ال يريدان حضوره هذا )تأييد(احلفل ممتع وشيق يكون لديه اجتاها إجيابيا

حنو حضور احلفل، ووفقا لنظرية الباعث، ويف هذه احلالة، سوف )معارضة(احلفل، وهذا يكون لديه اجتاها سلبيا 
.الب، تبعا ملقدار قوى التأييد واملعارضة يف هذا املوقفيتحدد االجتاه النهائي للط

الذي قال به إدواردز، الذي يشري فيه إىل أن "القيمة–التوقع"و من أبرز معامل نظرية الباعث هذه، منحى 
األشخاص يتبنون املواقف و االجتاهات اليت تؤدي إىل توقع أكرب الحتماالت اآلثار الطيبة، ويرفضون املواقف و
االجتاهات اليت ميكن أن تؤدي إىل اآلثار السلبية غري املرغوبة وإذن تؤكد نظرية الباعث أن األفراد يسعون دائما
حنو الكسب، وبالتايل تبىن االجتاهات اليت حتقق اإلشباع أو الرضى، و من مث تؤكد النظرية الدور اإلجيايب و الفعال 

تقلون و صناع القرار إىل حد كبري، وهي ختتلف يف ذلك عن لألفراد يف اكتساب و تكون اجتاها�م فهم مس
.2نظريات التعلم اليت ترى أن األفراد يتأثرون بالقوى البيئية اخلارجية بدرجة كبرية

:نظرية فستنجر للتنافر المعرفي-3
فية، وما ، أن الوحدات األساسية يف التنظيم املعريف للفرد هي العناصر املع ر)1964-1957(فستنجر"يفرتض

هذه إال معارف عن األشياء والواقع وغريها، وتتضمن العناصر املعرفية عنده املعتقدات واآلراء واالجتاهات، وقد 
يكون بني كل عنصرين للمعرفة عالقة مالئمة أو غري مالئمة، والعالقة غري املالئمة ينعدم فيها ارتباط العنصرين أما 

:العالقات املالئمة فهي نوعان
تنافر وعالقة انسجام، و يكون العنصران يف عالقة تنافر إذا وجدنا أن عكس الواحد يرتتب عليه حدوث عالقة

اآلخر، أما عالقة االنسجام فتعين أن أحد العنصرين يولد اآلخر، و يتوقف مقدار التنافر  بني العناصر املعرفية 
م االتساق املعريف إىل نشأة ضغوط تعمل علىعلى أمهية هذه العناصر وعلى نسبة العناصر املتنافرة، ويؤدي عد

تغيري عنصر معريف سلوكي، أو تغيري عنصر معريف :اختزال التنافر الذي ميكن أن حيدث بواحد من ثالثة طرق
بيئي، أو إضافة عناصر معرفية جديدة وحيدث التنافر أيضا بني السلوك و الرأي، إذا اضطر الفرد لالنصياع لرأي 

:وميكن اختزال التنافر الناتج عن االنصياع بطرق ثالثة.صاحبه أو يسبقه تغري يف رأيه اخلاصاجلماعة دون أن ي
.جلماعةاإما بتقليل أمهية الرأي أو السلوك املتضمن، أو تغيري الرأي اخلاص لكي يتفق مع سلوك

.102-101، ص ص 1999القاهرة، ، دار الفكر العريب، )أسسه وتطبيقاته(علم النفس االجتماعيزين العابدين درويش، -1
.103املرجع نفسه، ص- 2
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:مناقشة النظرية

الظروف تولد التوتر، ومن الصعب يصعب تصميم مقياس لتنافر الدافعية، حيث أن النظرية تفرض أن بعض 
ال تضع النظرية يف و.التعارف على العناصر املعرفية اليت قد تكون متوائمة أو متنافرة مع عنصر معني يف ذهن الفرد

.االعتبار الفروق الفردية من حيث احلساسية للتنافر، أو امليل أو اختيار أساليب تساعد على خفض التنافر

:سنظرية الصراع لجاني-4

:أن عملية اختاذ القرارـ عماد هذه النظرية ـ متر بعدد من اخلطوات وهي"جانيس"يرى
.إذ تبدأ عملية اختاذ القرار حينما يتعرض الفرد ملعلومات تعارض سلوكه:تقدير التحدي -1
ئيا أ�ا ميكن أن يف املرحلة الثانية يركز الفرد على كل طريقة موصى �ا للسلوك لكي حيدد مبد:تقومي البدائل -2

.توجه التحدي أو املأزق
اختيار البديل األفضل عن طريق فحص مجيع البدائل من حيث مميزات وعيوب كل منها، وتتميز هذه املرحلة  -3

بأن الفرد ال يظل ملتزما �ا، حىت بعد أن يشعر بأنه إختذ اختيارا حمددا و�ائيا، إذ أنه يظل حساسا للمعلومات 
.شري إىل أنه رمبا يكون قد أخطأ يف حساباته، ومن مث يكون من السهل عليه أن يغري قرارهاجلديدة اليت ت

إىل أن"جانيس"ويشري)1(التمسك بالسياسة اجلديدة على الرغم من التقوية املرتدة السالبة وتشبه املرحلة -4
يلها يساعد على حتليل املشكالتهذه املراحل األربعة ليست منفصلة وإمنا هي متداخلة مع بعضها البعض وتفص

1.اليت تنشأ حينما يتخذ األفراد قرارات تتعلق بذا�م

:النظرية السلوكية-5

الذي يؤدي)communication(تعطي هذه النظرية تأكيدا كبريا على أشكال املثريات اخلاصة باالتصال
، وخصائص املستمعني و كذلك حمتوى )املصدر(إىل تغيري االجتاه كما تأخذ يف اعتبارها خصائص املرسل

كما تفرتض هذه النظرية كنظرية سلوكية أن السلوك االجتماعي ميكن أن يفهم،)content(موضوع االتصال
.لعقاب املرتبطة باستجابات خاصةمن خالل حتليل املثريات واالستجابات وكذلك أنواع الثواب و ا

.38-37، ص ص 2002، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، )مبحث في علم النفس االجتماعي(التنشئة االجتماعيةمايسة أمحد النيال، -1
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إىل أن عملية تغيري االجتاه تشبه متاماkelleyو كيلي janrsوجينر hovlandوقد أشار كل من هوفالند
عملية التعلم، وأن مبادئ اكتساب املهارات اللفظية و احلركية جيب أن تستخدم لفهم كيفية تكوين االجتاه و 

(تغيريه كما أكد هؤالء الباحثون وجود ثالثة متغريات هامة يف تعلم االجتاهات اجلديدة وهي االنتباه
attention(و الفهم)compréhension(و القبول)acceptance(.1و ميكن أن توضح العالقة بني

).hovland.janrs.kelley 1953(هذه املتغريات الثالثة بالشكل التايل

هوفالند و زمالؤهخطوات تغيير االتجاه كما صورهايوضح05الشكل

.221، ص علم النفس االجتماعيسيد حممود الطواب، :املصدر

.221، ص 2007اجلامعية، اإلسكندرية، ، دار املعرفة )الفرد في الجماعة(علم النفس االجتماعيسيد حممد الطواب،-1

اإلنتباه 

الفھم

القبول

)تغییر اإلتجاه(اإلستجابة 
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:خالصة الفصل

هذا الفصل يتبني أن االجتاهات هلا من القيمة ما جيعل منها وسيلة تكشف عن احلياة املعرفية، و يف ختام
االنفعالية والسلوكية لألفراد يف نفس الوقت، وهذا ما توضح من خالل املكونات الثالثة لالجتاهات، فالفرد 

"أوافق"به، ويعرب عن كل ذلك بقوله يتعرف، وينفعل، ويقوم بسلوك معني اجتاه مؤثر من مؤثرات البيئة احمليطة
، فيساعد ذلك يف حتقيق هويته، فاالستجابة بفاعلية للمؤثرات البيئية املختلفة احمليطة به، كما "أعارض"أو

يدفعه ملواجهة التغريات احلاصلة يف عامله، من أجل التوافق و التكيف أكثر، فكلما توضحت معامل االجتاهات 
ر، ضيت مازالت حمل جدل يف وقتنا احلاك من التعمق يف عالقة الفرد خاصة بالظواهر احلديثة، والعند األفراد زاد ذل

و أحسن مثال على ذلك ظاهرة انتشار اإلشهار اإللكرتوين اليت تعد من بني هذه الظواهر املنتشرة يف ظل تطور
.الفصل املوايلتكنولوجيا االتصال و االنرتنت وحداثتها، واليت سنتحدث عنها بالتفصيل يف



:الفصل الثالث

.اإلشهار اإللكرتوين
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:تمهيد
أصبح احلديث عن اإلشهار التقليدي يف عصرنا احلايل مسألة معقدة للغاية بالنسبة

تعد نتائجها وتكاليفها مناسبة، لذا كان ملشهاراإليفأن األساليب التقليدية املعتادةإذللمستخدمني، 
استخدام صورإمكانيةإىلظهور اإلشهار اإللكرتوين مبثابة أسلوب جديد وعصري يف جمال اإلشهار نظرا

هائلة بفضل التقدم التكنولوجي، كذلك ميكن للمعلنني عرب الشبكة استهداف شرحية معينة من 
على مواقع خمتلفة مرتبطة بطبيعة الزوار اللذين يتصفحو�ا إشهاريةاملستهلكني، من خالل وضع الفتات 

.ائهم روألقنيمعرفة ردود أفعال املتإمكانيةويتيح اإلشهار اإللكرتوين أيضا
الل تقدمي نظرة حولهوعليه سيتم يف هذا الفصل تسليط الضوء على اإلشهار اإللكرتوين وذلك من خ

الفرق بني اإلشهار التقليدي واإلشهار اإللكرتوين، :هذا الفصل جاءت على النحو اآليتةكما أن هيكل
إلكرتوين، إشهار، العوامل اليت جيب مراعا�ا عند تصميم لكرتوينإلة اكونات العملية اإلشهاريم

اإلشهار اإللكرتوين، متطلبات تطبيق اإلشهار اإللكرتوين، طرق أشكالخصائص اإلشهار اإللكرتوين، 
.قياس اإلشهار اإللكرتوين
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:واإلشهار اإللكترونيأبرز الفروقات بين اإلشهار التقليدي-1
بينماmass mediaعرب الوسائل التقليدية هي وسائل اتصال غري شخصية ختاطب اجلمهور كجملةاإلشهار-

وسيلة شخصية جدا للحصول على املعلومات الشخصية اليت تقوم على أساس خماطبةاإللكرتوينيكون اإلشهار
.الفرد

قرأ أو تسمع فالرسالة املوجهة منكذلك جند أن اإلشهارات عرب الوسائل التقليدية، متلي عليك ما تشاء أو ت-
الزائر يكون يفاإللكرتونيةشهاراتاإلاجتاه واحد وبالتايل يكون الشخص يف موقف املتلقي السليب، يف حني جتعل

.موقف التفاعل اإلجيايب
امهل مجهور املستهلكني، فاستخدام الصورة والنصوص هالتقليدية شرط ضروري لنجاحها هو جشهاراتاإل-

ل هو صاحبييكون العماإللكرتوينق التفاعل بني املعلن والعلماء على عكس اإلشهارقذلك ال حتتها لليوس
.1القرار األول واألخري أي يتحكم يف الرسالة يقبلها أو يرفضها

حيثيفاإلثارةاإلشهارات التقليدية تداعب الرغبات الكامنة داخل نفوس البشر من خالل استخدام وسائل-
عنصري الصورة، والنص املكتوب لكنها تضيف عنصر املعلومات والتفاعل املباشر اإللكرتونيةاإلشهاراتتستخدم

.بني العميل وبني العمالء أنفسهم
متارساإللكرتونيةاإلشهارات عرب الوسائل التقليدية تدفع باملعلومات يف وجه الفرد على عكس اإلشهارات-

.ة تبعا الحتياجات كل عميللصاإلقناع من خالل تقدمي خدمات مف
بينمااالتفاعل معهوأتحاور مع العميل وال يستطيع العميل التحاورتاإلشهار عرب الوسائل التقليدية ال-

لية تتحاور معر ورغبة العميل ومن خالل هذه األبالفأرة وحسب اختيااإللكرتوين جيذب املعلومةاإلشهار
.2العميل

مل املنتج تكاليف ليستجناح اإلشهار التقليدي يعتمد على مهارة املسوق ولباقة البائع ولذلك فهي حتإن-
يعتمد على املنتج ذاته بقدراته وإمكاناته وذكاءاإللكرتونيةاح احلملة التسويقيةجنأنحنييف،جوهرية فيه

.القائمني عليه
اه املستهلك احملتمل ودفعه للحصول على السلعة بينماالرسالة اإلشهارية التقليدية تستهدف جذب انتب-

.املوقعإىلدفع العمالء للدخولاإللكرتونيةتستهدف الرسالة اإلشهارية
قبل الشراء املرحلة األوىل أن يرى اإلشهار وحيفظه،عندما يشاهد العميل اإلشهار التقليدي فإنه مير مبرحلتني-

املرحلةمن املرحلة األوىل إىللن وليس هناك ما يضمن للمعلن أن العميل سينتقلأما املرحلة الثانية أن يتصل باملع

.173-172، ص ص 2010، دار اليازوري، األردن، اإلعالن الدوليبشري العالق، -1
.262-261، ص ص 2012، دار صفاء، عمان، البيئة اإللكترونيةرحبي مصطفى عليان، -2



اإلشهار اإللكترونيلثالثاالفصل

47

صفقة البيع يفوإمتامإلبرام الصفقات والعقودفقط بل هي وسيلةالثانية أما االنرتنت فهي ليست وسيلة لإلشهار
.1نفس حلظة اإلشهار

إشهارات املنافسنيلن يلجأ إىل إبعاد إشهاراته عنلضمان النجاح يف اإلشهار عرب الوسائل التقليدية فإن املع-
بينما لضمان النجاح يف ترويج الصفحة اإللكرتونية فإن املعلن هنا يضع إشهار إلكرتونيا صغريا عن شركته فوق،

.2 يف نفس ا�اللنييشارك فيها املنافسني العامأنصفحة الكرتونية شهرية ويفضل
الرتويج للسلع واخلدمات اليت يريد املعلن تسويقها بينما نرتك اخليارميتعرب الوسائل التقليديةيف اإلشهارات-

.اإللكرتونيةشهاراتاإلللعميل بانتقاء واختيار املعلومات اليت يريدها عن السلعة أو اخلدمة يف
أو اخلدمة على عكس اإلشهاراتاإلشهار عرب الوسائل التقليدية يكتفي باإلشهار عن وجود السلعةإن-

ليتخذ قرار الشراء بكامل قناعتهإليهااليت ميكن أن حيتاج العميلاإللكرتونية حتمل املزيد من املعومات املفصلة  و
.3ودون أي غموض

.اإللكترونيةمكونات العملية اإلشهارية-2
ادل عملية اإلرسال عندما يرتجم أفكارهوهو املعلن أي هو الطرف الذي يبادر بعملية االتصال وتب:املرسل -1
املستقبل ومن مث ترميزها يف ذهنإىلإرساهلاوكلمات وصور يتموإمياءاتيف صورة رموزإشهاريةرسالةإىل

.املستخدم
مصممدار اليت يريهي مضمون العملية االتصالية اإلشهارية وبعبارة أدق هي جمموعة اآلراء واألفك:الرسالة -2

).املستقبل(توصيلها للمعلن اليه)املرسل(اإلشهاريةالرسالة
ال ميكن توصيل الرسالة بني طريف عملية االتصال اإلشهاري إال من خالل):شهاريالوسيط اإل(الوسيلة -3

صالهو الوسيلة اليت يتم من خالهلا محل الرسالة وتوصيلها بني طريف عملية االت"الوسيط"وسيط أو قناة اتصالية
.االنرتنتمبيوتر هنا هو قناة االتصال بني املعلن واملستخدم من خالل شبكةويعد الك)سل، املستقبلامل ر(
املعلن باالتصال للحصول على نتيجة معينة والذيهأو املستهلك الذي يستهدفإليهوهو املعلن:املستقبل -4

هتمدائما مكان املتلقي، وجيب أن يحيدد إذا ما كان اإلشهار صاحلا أم ال وبذلك على املعلن أن يضع نفسه
.بكيفية فهم الوسيلة املستخدمة اليت هلا تأثري كبري

هي رد فعل املستقبل كنتيجة مباشرة لالتصال حيث حيرص املعلن على معرفة مدى استجابة:االستجابة -5
تكملأ�ا، حيث امة جدااملستقبل للرسالة اإلشهارية املرسلة ومالحظته عليها، هذا ما جعل التغذية الرجعية ه

.4-3، ص ص2010، دار صفاء، عمان، تسويق المعلومات وخدمات المعلومات، رحبي مصطفى عليان، إميان فاضل السامرائي-1
.238، ص 2004، دار صفاء، عمان، تسويق المعلومات، رحبي مصطفى عليان، إميان فاضل السامرائي-2
.119، ص 2012، دار الورق، عمان، "تطبيقي/مدخل تحليل"االتصاالت التسويقية، بشري عباس العالق-3
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االستجابة والتفاعل بنيمننوعااالنرتنتفقد أتاحتدائرة االتصال والتحقق أن الرسالة مت تسليمها أم ال
.املستخدم واملنشأة املعلنة

.العوامل التي يجب مراعاتها عند تصميم إشهار إلكتروني-3

هناك جمموعة من العوامل تتحكم يف عملية تصميم إشهار الويب وعلى املصمم مراعاة هذه العوامل عند قيامه
:وتتمثل هذه العوامل فيما يأيتإلكرتوينبتصميم إشهار

اختالف الثقافات والعادات والتقاليد لدى الشعوب، لذا على املصمم مراعاة هذه االختالفات بتصميم إشهار -
.قادرا على الدخول إىل مجيع أحناء العاملإلكرتوين

يساعد زوار املوقع يف احلصول على ما يريدون بسرعة ويستطيع أن جيذبفهم طبيعة زوار املوقع املعلن حىت-
.زائر املوقع أمامه ولو لثواين

يربط اإلشهار باملوقعاختالف الطريقة اليت يصل �ا الزوار إىل املوقع املعلن، لذلك فعلى املصمم أو املعلن أن -
.دمة املعلن عنهاكل املعلومات عن السلعة أو اخلاملعلن الذي يتضمن

اختالف األجهزة اليت يستخدمها زوار املوقع وعلى املصمم أن يراعي االختالف بني نظم التشغيل وأنواع-
.املتصفحات وأحجام الشاشات

صمم مراعاة ذلك عن طريق استخدام لغاتامليف إرسال اإلشهار اإللكرتوين، فعلى سرعة استجابة السريفر-
برجمية متطورة يف تصميم اإلشهار اإللكرتوين، واستخدام قوائم التنسيق بقدر اإلمكان واالعتماد على النصوص 

.بدال من االعتماد على الصور أو ملفات الفالش والفيديو اليت تأخذ وقتا أطول يف التحميل
اختالف أنواعإىلاحلذر يف استخدام الصور وذلك من ناحية احتمال فشل املتصفح يف فتح هذه الصور نظرا-

.1املتصفحات
:خصائص اإلشهار اإللكتروني-4

:يتميز اإلشهار اإللكرتوين خبصائص فريدة مقارنة باإلشهار التقليدي ميكن إجيازها فيما يلي
للوحة اإلشهارية الصغرية واليت تأخذ شكل معينا يظهر يف أعلىه ما يكون بارتوين أشباإلشهار اإللكإن -1

والذي يتضمن رسومات أو صور أو كليهما معا،)Banner(الشاشة أو أسفلها وهو ما يطلق عليه

.170، ص 2010لعريب، القاهرة، ، دار العامل ااالنترنتتكنولوجيا اإلعالن علىمروة شبل عجيزة، -1
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املوقع واحلصول على كافة املعلوماتإىلعلى الصورة أو الرسوم للدخول)click(إذ يطلب من الزبون النقر
.1املطلوبة واليت يبحث عنها الزبون

.إقامة عالقة دائمة ومستمرة مع العمالء وإيصال الرسالة اإلشهارية للماليني من املتلقني -2
.اإلشهارتكلفةاليف الطباعة واإلنتاج واخنفاضانعدام تك -3
.املشاهدتوفري استخدام الوسائط التقنية والفنية املتعددة اليت تلفت انتباه -4
.ومدى تقبل السوق للسلعة أو اخلدمة اجلديدة املعلن عنهاإمكانيةالقدرة على فحص -5
.النرتنتلسرعة إيصال الرسالة اإلشهارية ومرونة تداوهلا من قبل قاعدة عريضة من املستخدمني -6
. إمكانية زيادة وقت اإلشهار والتحكم فيه حسن رغبة املعلنالقدرة يف -7
.2تثبيت اسم املنتج أو الشركة لدى قاعدة واسعة من الزوار واملستخدمني يف خمتلف أحناء العامل -8
يتضفرات واإلمياءات وهذه الدالالتقدرا كبريا من الرموز واإلشااإللكرتونيةغالبا ما تتضمن اإلشهارات -9

اإللكرتوين يعتمد على البساطة والرمزية معا، شهاروعليه فالتصميم يف اإللميا وتقنيا راقيا على اإلشهاربعدا ع
.وقلما جند إشهارا إنشائيا على الشبكة

يعترب الدوران والتعبري صفة مميزة من مميزات اإلشهار اإللكرتوين الناجح والفعال، وعليه فان الضرورة تقتضي -10
تكون لدى املعلن أكثر من نسخة إشهار معدلة، فقدرة اإلشهار على جذب االنتباه والنقر عليه من قبل أن

بشكلاإللكرتوينتغيري اإلشهارإىلتتالشى بسرعة بالنسبة ألي مستخدم وقد يضطر املعلنماغالبااملستخدم
3.ءهحتقيقه من وراإىلدوري اعتمادا على اهلدف الذي يسعى

لقوة اإلقناعية اإلشهارية تتمثل يف حث الزبون على الدخول للموقع حبيث تعمل من خالل القناةإن ا-11
.املركزية واليت تعتمد على املنطق والقناة احمليطة اليت تعتمد على اجلاذبية واملشاعر

واحلركةوالصوتيتطلب اإلشهار اإللكرتوين أعلى درجات االهتمام من حيث التصميم واإلخراج للصورة-12
.صنوال

.381، ص 2009، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، التسويق مفاهيم معاصرةنظام موسى سويدان وآخرون، -1
العلمية للنشر والتوزيع، عمان، وري ز، دار اليااستراتيجية اإلعالن واالتجاهات الحديثة في تطوير األداء المؤسسيان احملمدي، سعد علي رحي-2

.273، ص 2014
.186، ص 2006لتنمية اإلدارية، القاهرة، ااملنظمة العربية،التسويق في عصر األنترنت واالقتصاد الرقميبشري العالق، -3
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وذلك للتأكيد من وجود عدد كبري من الزوار ملثل هذهاقع لوضع اإلشهار عليهاالبحث عن أفضل امل و-13
1.املواقع

دون حمددات زمنية، فيكون هلؤالء فرصة إمكانية تعرف املستهلكني وغريهم من املهتمني على اإلشهارات-14
.املوقع اإللكرتوين ويف أي موقع جغرايفإىلاالطالع على اإلشهار ومشاهدته يف أي حلظة يدخل فيها

إمكانية ختصيص أو توجيه الرسالة اإلشهارية لشرحية معينة من املتلقني مع إمكانية التحاور معهم فيما خيص-15
.عنهاالسلعة أو اخلدمة املعلن

الدراساتإجراءاإللكرتونية مناملنفذين لإلشهاراتلشركات أو حىت األفراد من قياسمتكن املؤسسات وا-16
الدقيقة كمعرفة عدد الزيارات للموقع وعدد الطلبات اليت تتفاعل مع املوقع، وهو مؤشر على مدى جناح اإلشهار 

2.اإللكرتوين

:أشكال اإلشهار اإللكتروني-5
:أكثر من شكل لرتويج منتجا�ا وأهم هذه األشكالاالنرتنتف االسرتاتيجيات اإلشهارية على شبكةتوظ
:الشريط اإلشهاري-1

دف خلق�توي الرسالة صور ورسومات ونصوص، يتمثل يف عرض رسالة تروجيية يف شكل شريط داخل املوقع، حت
عرضببوصات طوال  و5إىل2.5بنيإلشهاريا، ترتاوح أبعاد الشريط )املشرتي احملتمل(الوعي لدى املتصفح

ة تفاعلية بني املعلن على اإلشهار املطبوع لوجود بيئاإللكرتوينإلشهاريابوصة واحدة غالبا، ويتفوق الشريط 
بات فورية، اؤالت حول املنتج واحلصول على إجاواملشرتي، فمن خالل الضغط على الشريط ميكن طرح التس

ملوقع اإلشهار، نعدد الزائريإىلعدد مرات النقر على الشريط اإلشهاري الذي يرتجمبوتقاس أمهية اإلشهار
.3يف جذب املتصفحنيىيت يعرضها هلما أمهية ك ربفالتصميم البياين للشريط اإلشهاري والرسالة ال

:الرعاية الرسميةإشهارات-2

:استخداما، وينقسم اىل نوعني، مهااالنرتنتوميثل ثاين أشكال اإلشهار على

كراعي رمسي باإلشهار عناالنرتنتومبقتضاها يعهد البائع ملؤسسة متلك موقع على:اشهارات رعاية اعتيادية-أ
.ها اإلشهار على املوقعمنتجاته على صفحات موقعها، وذلك نظري أجر مقابل املساحة اليت حيتل

.382ص، نظام موسى سويدان، م س ذ-1
�تمع العريب للنشر والتوزيع، عمان، اإلعالن التقليدي واإللكترونينور الدين أمحد النادي، -2 .175-174، ص ص 2011، مكتبة ا
، جملة الباحث، جامعة الوادي،فعالية اإلعالن في ظل تكنولوجيا المعلومات واالتصال لدى المؤسسات االقتصادية الجزائرية، خويلد عفاف-3

.358، ص 2010، 07العدد
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، االنرتنتومبقتضاه ال يقوم فقط الراعي الرمسي باإلشهار عن منتجات البائع على:إشهارات رعاية حمتوى -ب
.االنرتنتبل يتدخل يف صياغة حمتوى الرسالة الرتوجيية املوجهة للمشرتي من مستخدمي شبكة

:اإلشهارات المفاجئة-3

، أو أثناء حماولة الدخول على موقع االنرتنتيظهر هذا اإلشهار بصورة مفاجئة للمشرتي أثناء تصفح مواقع
معني، وعادة ما يتخذ شكل مربع أكرب حجما من الشريط اإلشهاري، ويرتتب أيضا الضغط على هذا النوع من 

.1اإلشهار االنتقال إىل موقع املعلن

:اإلشهارات المرتبطة-4

، حبيث يظهر اسم موقع البائع فقط كموقع ربط االنرتنتشهارات اليت يرتبط ظهورها مبواقع أخرى علىوهي اإل
.مؤسسة أخرىموقعداخل

:اإلشهارات الفاصلة-5

الكمبيوتر، �دف استحواذ إىلاالنرتنتتتمثل يف اإلشهارات اليت تظهر عند نسخ برنامج أو معلومات من شبكة
رتة نسخ املعلومات، لكن من أهم عيو�ا تسبب ضيق للمشرتي احملتمل نتيجة تشتت انتباهه االنتباه، تتمثل يف ف

2.عن املهمة األساسية اليت يقوم �ا، لذا فمن املمكن أن تسبب أثر عكسي

:إشهار ناطحات السحاب-6

�لد أو اجلانب إهو منط لصفحةاجللديشهاري طويل وموجود على جانب صفحة الويب بأعالها كأنه ميثل ا
.الويب

:شهارات الرعاية لموضوعات أو برامج معينةإ-7

حيث تقوم فيها الشركة برعاية بعض املوضوعات أو القضايا اخلاصة اليت يتم عرضها من خالل برامج معينة، مثل 
الرياضية املوجودةالرعاية اليت تقوم �ا بعض الشركات لنشرات األخبار أو للربامج املتخصصة يف النواحي املالية أو 

.على خمتلف مواقع الويب

.344، ص 2006، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، هندسة اإلعالن واإلعالن اإللكترونيمحاضرات فيعبد السالم أبو قحف وآخرون، -1
.359خويلد عفاف، م س ذ، -2
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:المواقع اإللكترونية الجزئية-8

أو أجزاءةمواقع الكرتونية جزئية، وهي عبارة عن مناطق حمددمن خاللاالنرتنتميكن للمسوقني أن يعملوا عرب
ى، فعلى سبيل بواسطة شركة أخ رفاقواإلنمعينة على موقع ويب معني أو خاصة بشركة معينة، ولكن يتم إدار�ا 

ويب خاص بشراء السياراتموقعموقع الكرتوين جزئي علىإنشاءلق أوخبم شركة تأمني واملثال، ميكن أن تق
الذي تستطيع فيه تقدمي عرض تأمنيالوقتوتقوم من خالله بتقدمي نصائح تأمينية ملشرتي السيارات، يف نفس 

.1جيد هلؤالء املشرتين

:تطبيق اإلشهار اإللكترونيمتطلبات-6

:يتطلب تطبيق اإلشهار اإللكرتوين توافر عدد حمدد من العناصر، يتمثل أمهها فيما يلي

interactiv envivonment:توافر بيئة اتصال تفاعلية-أ

عامة واإلشهار اإللكرتوين على وجه اخلصوص توافر بيئة اتصال تفاعلية وفوريةباالنرتنتتتطلب أنشطة التسويق
)online(تربط بني املسوق واملشرتين)االنرتنت، وتتمثل تلك البيئة بصفة أساسية يف شبكة )حاليني وحمتملني ،

.االنرتنتأجهزة احلاسبات، وبرامج التعامل مع شبكة إىلباإلضافة

فتتمثل يف تلك الربامج اليت تتحكم وتدعم األنشطة االتصالية بشبكات احلاسبات مبعىن أ�ا أما برامج االتصاالت
بأ�ا الوسائط اليت )سلفا(الربامج املسؤولة عن نقل الرسائل االتصالية عرب الشبكة، وقد مت تعريف قنوات االتصال 

شبكات احلاسبات اآللية، بينما يقصد يتم من خالهلا التداول اإللكرتوين للبيانات يف صورها املختلفة داخل
عملية نقل الرسائل االتصالية داخل الشبكة، مثل احملوالت حاملكونات املادية اليت تنتبأجهزة االتصاالت

(modems).

امجنمن خالل نظام إجرائي، يعرف بال رباالنرتنتعرب شركة)حاليني وحمتملني(ويتم تعامل املسوقني واملشرتين
.(www)االنرتنتالعاملي للتعامل مع

-169، ص ص 2011، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، االتصاالت التسويقية آليات اإلعالن والترويج المعاصرة، حممد عبد العظيم أبو النجا-1
170.
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creating anelectronic presence:االنترنتخلق تواجد إلكتروني على -ب

، حبيث ميكن (website)االنرتنتبإنشاء موقع له على شبكة)البائع(قيام املسوقةيعكس هذا املطلب ضرو ر
، وإجراء عمليات التسويق على إليهالوصولاالنرتنتمن مستخدمي شبكة)احلاليني واحملتملني(للمشرتين

.صفحات اإللكرتونية، وإصدار أوامر الشراء

ق أن يعرض منتجاته ويروج هلا على هذه الصفحات اإللكرتونية واستخدام املوقعس ومومن جانب أخر ميكن لل
.كمنفذ توزيع لتلك املنتجات

:ريف هذه املواقع بصفة عامة على النحو التايلعوميكن ت

واسطةباالنرتنتهو جمموعة صفحات الكرتونية يتم خلقها وصيانتها على شبكةاالنرتنتعلىالتعاملموقع
يعد مبثابة مؤشر(address)عنوان إلكرتويناالنرتنتويتضمن كل موقع تعامل علىمنظمات األعمال أو األفراد

.على الشبكة، حبيث يتمكن أي جهاز حاسب أيل متصل بالشبكة من الوصول إليهملكان املوقع

:، مهااالنرتنتومع ذلك، فمن وجهة النظر التسويقية يتم التمييز بني نوعني من مواقع املنظمات على 

:االنترنتمواقع عادية للمنظمات على-أ

:النحو اآليت، واليت تعرف على باالنرتنتفهوم الضيق للتسويقاملتتمثل يف مواقع املنظمات اليت تتبىن و

بناء مسعة للشركةذلك املوقع الذي يهدف اىل(corporate web sit)االنرتنتيقصد باملوقع العادي على
.االنرتنتبيع منتجات الشركة عرب شبكةبوظيفةلدى العمالء، ومساندة قنوات التوزيع األخرى، أكثر من قيامه 

:االنترنتقع تسويقية للمنظمات علىام و -ب

، أي يقوم املوقع بوظائف تسويقية االنرتنتوتتمثل يف مواقع املنظمات اليت تتبىن املفهوم الواسع للتسويق على
:رف بأ�اعع، الرتويج، التسعري، املنتج، وتمتعددة، تشمل أنشطة التوزي

هو املوقع املصمم لربط املشرتين بعالقة(morketing web site)االنرتنتاملوقع التسويقي للمنظمة على
.1االنرتنتمن عملية شراء املنتج عرببا راعلية مع املنظمة، جتعلهم أكثر قتف

.352-351عبد السالم أبو قحف وآخرون، م س ذ، ص ص -1
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:طرق قياس اإلشهار اإللكتروني-7

فعالة سريعة احلصول على التغذية املرتدة، فبدال من االنتظار ألسابيع إشهاريةكوسيلةاالنرتنتمن مزاياإن
اختبارات عرب الشبكة للحصولإجراءفإن املسوقني ميكنهمشهاريةاحلمالت اإلإحدىوشهور لقياس مدى جناح

:على نتائج ذات معىن يف غضون أيام، ويقدم الباحثون عدة طرق للقياس من أمهها

ويتم من خالل تسجيل عدد مرات النقر اليت يقوم �ا املستخدم خالل فرتة :hitالنقرطريقة عدد مرات-أ
مت مشاهد�ا ولكن كل هذه موقع املعلن والصفحات اليتوزا رنعدد املستخدمني الذيتسجيلأيضا، حمددةزمنية

راء زيارة املوقع، كما أ�ا ال خالل املوقع، ولكنها ال تقدم أية معلومات عن الدافع  ومناملعايري تتعقب املستهلك
.أم الةتقدم أية معلومات إذا كان الزائر للموقع يويل اهتماما باإلشهارات األخرى احمليط

واليت تتمثل يف معرفة عدد األشخاص الذين يقومون:clik throughطريقة الضغط من خالل -ب
بالنقر أو الضغط على شريط اإلشهار بشكل مقصود للتعرف على اإلشهار والتعرف على ما يريدون عن السلعة، 

.أو اخلدمة أو ملعاينة السلعة
وتتيح هذه الطريقة للمعلن أو املؤسسة أن يتعرف فورا على مدى اهتمام:page viewطريقة-ج

، أل�ا تقوم بقياس عدد الزائرين من أفضل طرق القياساملستخدم أو الزائر ملنتجات موقعه وخدماته، كما أ�ا تعد 
حتديد عدد الزوار ومدى اإلقبالذا يستطيع القائمون على املوقعالذين قاموا بزيارة صفحات موقع معني و�

.1عليه
:عيوب اإلشهار اإللكتروني-8

.أنه كذلك قد حيتوي على سلبيات نذكر أمههاإالواء اإلشهار اإللكرتوين ملميزات عديدةعلى الرغم من احت
شهاراحتواء اإلوإمكانيةقد تسبب اإلشهارات اإللكرتونية إزعاج للمستخدم لعدم وجود أية خيارات إلغالقه، -

.2اإللكرتوين على صور مزعجة
.أمور هامة مثل االخرتاق والسعر والتكرارصعوبة قياس حجم السوق وبالتايل صعوبة تقدير-
.درجة تكرار ضغط املستخدم على اإلشهار مما قد ينقص من مصداقية قياس اإلشهار-

.49ل عجيزة، م س ذ، ص بمروة ش-1
.277صم س ذ، سعد علي رحيان،-2
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بالنسبة للمستخدم يف حالة اإلشهارات عرب الربيدريبسس والتخخطورة التعرض للقرصنة أو فريوسات التج-
جلهاز للفريوسات حيث ميكنها أن تتسبب يف تدمري القرصاإللكرتوين باألخص وهذا يزيد من فرصة التقاط ا

.1الصلب، وأيضا احتمال تعرض مالك الربيد اإللكرتوين لعملية احتيالية الكرتونية
.وسائل االتصال واالنرتنتضعف البنية التحتية لشبكة-
)أخرىإىلتفاو�ا من دولة (االنرتنتقلة مستخدمي احلزمة العريضة لشبكة-
إىل موقعالتلقائية التلقائية أو االنتقالبثقنا بعض أصحاب املوقع كالنوافذ املغري احرتافية اليت يقوم �الرقالط-

.أخرى قد ال يرغب الزائر بدخوهلا
.2إليهاستطيع الوصولتالواليتاالنرتنترية اليت ال تتقن استخداممكذلك الفئات الع-

.101-100، ص ص 2014، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، "شبكات التواصل االجتماعي"اإلعالم الجديدعلى خليل شقرة، -1
.186، ص 2011ار العلمي، عمان، عص، دار اإل"بين النظرية والتطبيق"عالناإلخلود بدر غيث،-2
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:خالصة الفصل
يعد موضوع اإلشهار اإللكرتوين من بني أكثر األساليب اليت تطورت كثريا يف السنوات األخرية، 

حيث جعلت منه أوسعاالنرتنتعلى الرغم من عمره القصري وذلك يعود إىل االنتشار الواسع اليت عرفته
رضه، حيث قد تنوع مدارسه وأدواته وطرق تصميمه وعإىلكل هذاأدىوسيلة اتصال يف العامل، كما 

و اخلدمة املعلن عنهالتملك تلك السلعة أاإللكرتوينشهاراألحيان من يسعى ملشاهدة اإلجند يف بعض
حيث جند أن املسوقني باختالف نشاطا�م يسعون إىل الرتويج من بطاقته املالية، دفع ماالبوذلك يكون

.لسلعهم من خالل اإلشهار اإللكرتوين



:رابعالفصل ال
عرض وتحلیل بیانات 

الدراسة



.االتجاھات:الفصل الثاني

.لمحة تاریخیة عن االتجاھات وكیفیة نشأتھا.1

.خصائص االتجاھات.2

.تصنیف االتجاھات.3

.مكونات االتجاھات.4

.مراحل وعوامل تكوین االتجاھات.5

.مراحل ووظائف االتجاھات.6

.قیاس االتجاھات.7

.االتجاھاتطرق قیاس .8

.طرق تغییر االتجاھات.9

.العوامل المؤثرة في تغییر االتجاھات.10

.نظریات المفسرة لتغییر االتجاھات.11



عرض وتحليل بيانات الدراسةالفصل الرابع

58

:تمهيد

ومن مت حتليلهايف هذا الفصل سوف نقوم بتدوين بيانات االستمارة يف جداول مع التعليق عليها،
وتفسريها، وقد سبق لنا وذكرنا عند احلديث عن االستمارة أنه توجد مخس إجابات ممكنة على العبارات املكونة 

أوافق، ال أوافق بشدة، وقد قمنا بإعطاء درجات لكل عبارة  موافق بشدة، موافق، حمايد، ال :ملقياس االجتاه وهي
بينما)02(، وغري موافق درجة )03(، وحمايد درجة )04(، موافق درجة )05(موافق بشدة درجة:كاآليت

تقسيم جمموع100xية بضرب التكررئ ود قمنا حبساب النسب املوق).01(أعطينا لغري موافق بشدة درجة
.صل على النسبة املئويةالتكرارات وعندئذ حن

:وللكشف عن االجتاه اجلماعي استخدمت العالقة التالية-
جمموع التكرار املرجح للشدة=متوسط الشدة-

جمموع  التكرار
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عرض البيانات وتحليلها-1

:البيانات الشخصية-

.الجنس:01جدول رقم

%النسبة المئوية)ك(التكرارالجنس

%2247.83ذكر

%2452.17أنثى

%46100ا�موع

ومن%52.17يف حني أن نسبة اإلناث قدرت بـ%47.83يوضح اجلدول أعاله أن نسبة الذكور تقدر بـ
.البديهي احلصول على هذا التقارب يف النسب كوننا اعتمدنا على منهج املسح الشامل يف دراستنا

.المستوى العلمي:02جدول رقم

%النسبة المئوية)ك(التكرارالعلميةالشهادة

%2554.35ماجستري

%2145.65دكتوراه

%46100ا�موع

، بينما قدرت نسبة %54.35يوضح اجلدول أعاله أن نسبة املتحصلني على شهادة املاجستري قدرت بـ
.%45.65املتحصلني على شهادة الدكتوراه بـ
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.الخبرة:03جدول رقم

%النسبة المئوية)ك(التكرارالخبرة

%1021.74سنوات5أقل من

%2043.48سنوات10 -5

%1634.78سنوات10أكثر من

سنوات يف حني أن نسبة10إىل5من املبحوثني لديهم خربة من%43.48يوضح اجلدول أعاله أن نسبة
سنوات فقد سجلنا نسبة5وأما أقل من%34.78سنوات قدرت بـ10الذين ترتاوح خرب�م بأكثر من 

21.74%.

سنوات فأكثر إىل أن جامعة قسنطينة قطب جامعي يعترب5ويعود استحواذ نسبة املبحوثني الذين هلم خربة من
.األكرب يف شرق اجلزائر وهذا جيعل منها تستقطب كوادر هلا خربة ال بأس �ا يف التعليم
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.الثقة في اإلشهار االلكترونيانعدام:01المؤشر

:يوضح االتجاه نحو عبارة:04جدول رقم

"يثق أساتذة اإلعالم واالتصال اجلزائريني يف التعامالت التقليدية أكثر من التعامالت اإللكرتونية"

%النسبة المئويةالتكرار المرجح للشدةالتكرارنوع الشدة

%115523.91أوافق بشدة

%2710858.69أوافق

%041208.69ال أدري

%040808.69ال أوافق

///ال أوافق بشدة

%46183100ا�موع

03.97متوسط الشدة

أكرب عدد من املبحوثني أي أكثر من نصف عدد أفراد العينة وافق على العبارة القائلةبأن 04يبني اجلدول رقم
بأن أساتذة اإلعالم واالتصال اجلزائريني يثقون يف التعامالت التقليدية أكثر من التعامالت االلكرتونية بنسبة

دمت نسبة عدمويف حني انع%23.91وموافق بشدة بنسبة%58.69توزعت بني موافق بنسبة82.60%
للمحايدين%08.69املوافقة بشدة، توزعت النسبة املتبقية بني درجات املقياس األخرى املتبقية بالتساوي أي 

.، بينما انعدمت نسبة الغري موافقني بشدة%08.69ونفس النسبة لغري املوافقني قدرت بـ

مما يعكس اجتاه اجيايب حنو العبارة، ومنه نستنتج أنه يف نظر عينة البحث 03.79وقد بلغ متوسط شدة االجتاه
فإن التعامالت التقليدية أكثر ثقة من التعامالت االلكرتونية، وهذا دليل على أنه يف ظل غياب نظم الدفع 

وإمنا يثقون يف التعامالت التقليدية ما جيعلهم أقلااللكرتوين فإ�م على حذر من التعامالت املالية االلكرتونية
بقوله أن"عبد الرمحان مبتول"عرضة لعمليات النصب واالحتيال والسرقة، وهذا ما أكده اخلبري االقتصادي 

مناجلزائريني لديهم انعدام الثقة يف التعامالت الغري تقليدية أي االلكرتونية باعتبار أن اجلزائر من بني أكرب الدول
محاية"من التجارة اخلارجية تتم نقدا، كما أكد رئيس مجعية %60حيث استخدام األوراق النقدية، حيث أن 
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الدكتور مصطفى زبدي أن مجعيته مل تتلق أي شكاوي من الزبائن حول تعرضهم للنصب أو السرقة"املستهلك
.د يف جريدة الرائدحسب ما و ر، 1مرجعا األمر إىل نقص التعامالت االلكرتونية باجلزائر

:يوضح االتجاه نحو عبارة:05جدول رقم

"تعترب التعامالت التقليدية أكثر أمانا"

%النسبة المئويةالتكرار المرجح للشدةالتكرارنوع الشدة

%147030.43موافق بشدة

%2710858.69موافق

%3906.52ال أدري

%2404.34ال أوافق

///ال أوافق بشدة

%46190100ا�موع

4.13متوسط الشدة

أن جل أساتذة اإلعالم و االتصال املبحوثني موافقون على أن التعامالت05نستنتج من خالل اجلدول رقم
وافقوا عليها بشدة يف حني مل حيدد%30,43تليها نسبة%58.69التقليدية أكثر أمانا وذلك بنسبة

منهم عدم املوافقة على العبارة، بينما انعدمت %04.34وبقوا حمايدين، وفضل اجتاههم حنوها06.52%
.نسبة عدم املوافقة بشدة

، ومبا أن اجتاه 4.13بني نسبييت احملايدة و عدم املوافقة، حيث بلغ متوسط شدة االجتاه ونالحظ أن هناك تقارب
اإلجابة اجيايب فهذا دليل على أن التعامالت التقليدية أكثر أمانا مقارنة بالتعامالت االلكرتونية اليت تكون عرضة

خرتاق، وهذا ما جعل أساتذة اإلعالم و للفريوسات والتجسس، فالتطبيقات واملواقع احلديثة غري آمنة ومعرضة لال
االتصال املبحوثني يفضلون التعامالت التقليدية على التعامالت االلكرتونية و ذلك العتقادهم بإمكانية تعرض
حسابا�م لالخرتاق بدليل أن هناك بعض التطبيقات املصرفية تسمح للمحتالني بإمكانية طرق لالستيالء على 

.األموال من أي حساب

.13، ص10/04/2014، 622، العدد جريدة الرائد، فيصل شيباين-1
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األمر اآلخر الذي يؤكد أن التعامالت التقليدية أكثر أمانا، كما يشري أمحد عبد اهللا أن بعض احملتالني يقومون  و
بصناعة صفحة إلكرتونية مشا�ة للصفحة الرئيسة للجهة املراد الدفع هلا و حياول احملتالون �ذه الطريقة تضليل 

الواجب احلذر واستخدام التطبيق واملوقع الصحيح والتأكداملستخدمني والتحايل عليهم وسرقة بيانا�م لذلك من
.1جيدا أنه تابع للمؤسسة بشكل رمسي

:يوضح االتجاه نحو عبارة:06جدول رقم

"تعترب التعامالت اإللكرتونية أكثر تفاعلية"

%النسبة المئويةالتكرار المرجح للشدةالتكرارنوع الشدة

%073515.21أوافق بشدة

%3212869.56أوافق

%030906.52ال ادري

%030606.52ال أوافق

%010302.17ال أوافق بشدة

100%46181ا�موع

03.93متوسط الشدة

أيدت عبارة أن التعامالت االلكرتونية تعترب هي األكثر تفاعلية%84.77أن نسبة06يبني اجلدول رقم
بينما نشهد تساوي يف النسب بالنسبة للمحايدة%15.21وموافق بشدة%69.56توزعت بني موافق بنسبة
أما نسبة عدم املوافقة بشدة فجاءت ضعيفة جدا حيث قدرت بـ%06.52وعدم املوافقة قدرت بـ

02.17%.

وهو ما يعكس اجتاه اجيايب ألساتذة اإلعالم واالتصال املبحوثني03.93ونالحظ أن متوسط شدة االجتاه بلغ
ذلك أن اإلشهار اإللكرتوين يتطلب بيئة اتصال تفاعلية وفورية.اعتبار التعامالت االلكرتونية األكثر تفاعليةحنو

تربط بني املسوق واملشرتين احلاليني واحملتملني تتمثل تلك البيئة بصفة أساسية يف شبكة االنرتنت اليت جتعل من
اإلشهار التقليدي واليت تعين االتصال يف اجتاهني بني املصدرالتفاعلية اخلاصية املميزة لإلشهار اإللكرتوين عن

واملتلقي أو بصفة أوسع االتصال املتعدد االجتاهات بني أي عدد من املصادر واملتلقني وبذلك تكون هناك إمكانية

.192بشري العالق، م س ذ، ص-1
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تطويرالوصول إىل العميل املستهدف يف أي مكان من العامل ويف زمن قياسي وهذا التفاعل يساعد املسوقني على
سلع وخدمات جديدة من خالل استفسارات وأسئلة وطلبات العمالء هذا من جهة، ويتيح للمستهلك املشاركة 

.1يف عمليات ابتكار وتطوير املنتجات من جهة أخرى

:يوضح االتجاه نحو عبارة:07جدول رقم

"اإللكرتوينيلجا األساتذة اجلامعيون إىل استخدام االنرتنت ألمور علمية أكثر من اإلشهار"

%النسبة المئويةالتكرار المرجح للشدةالتكرارنوع الشدة

%126026.08موافق بشدة

%2710858.69موافق

%72115.21ال أدري

///ال أوافق

///ال أوافق بشدة

100%46189ا�موع

04.10متوسط الشدة

تلتها نسبة%58.69أن اكرب نسبة من العينة البحثية وافقوا على العبارة وذلك بنسبة07اجلدول رقميبني
منهم عدم اإلجابة على العبارة فبقيت حمايدة، %15.21بينما فضل%26.08املوافقني بشدة واليت قدرت بـ

.يف حني انعدمت نسبيت عدم املوافق وعدم املوافقة بشدة

ومبا أن اجتاه اإلجابة اجيايب فهذا يدل على أن األساتذة04.10لنتائج قدر متوسط الشدة بـومن خالل هذه ا
املبحوثني يفضلون استخدام االنرتنت ألمور علمية واليت تفيدهم يف جمال عملهم كالبحث عن الدراسات

مبا يتناسب مع حاجات العصر، األكادميية اليت تزودهم باملعارف النافعة وإعداد خمرجات التعليم اجلامعي وتأهيلها
ضف إىل ذلك إملامه باملوضوع الذي يدرسه وذلك من أجل معرفة كيف ينظم ويعرض املادة العلمية بغية حتسني

.جودة املادة التعليمية من خالل توصيل املعلومة بوضوح تام

.لهوهذا يعين أن تعرضهم لإلشهار االلكرتوين يكون بالصدفة أكثر من التعرض املقصود

.135، ص2015، دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع، عمان، "األسس وآفاق المستقبل"اإلعالم اإللكترونيمروى عصام صالح، -1
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:يوضح االتجاه نحو عبارة:08جدول رقم

"عدم تبين التجارة اإللكرتونية يضعف التعامالت اإللكرتونية"

%النسبة المئويةالتكرار المرجح للشدةالتكرارنوع الشدة

%105021.73أوافق بشدة

%2610456.52أوافق

%082417.39ال أدري

///ال أوافق

%020204.34ال أوافق بشدة

%46180100ا�موع

03.91متوسط الشدة

توضح نتائج هذا اجلدول أن اكرب نسبة من املبحوثني وافقت على أن عدم تبين التجارة االلكرتونية يضعف
بينما فضلت نسبة%21.73وبلغت نسبة املوافقة بشدة%56.52التعامالت اإللكرتونية واليت بلغت

منهم عدم اإلجابة على العبارة فبقيت حمايدة، ويف حني انعدمت نسبة عدم املوافقة، مل تبلغ نسبة 17.39%
.%04.34عدم املوافقة بشدة سوى

مما يعكس اجتاه اجيايب حنو العبارة وهو ما يدل على أن عدم03.91أما بالنسبة ملتوسط شدة االجتاه فقدر بـ
مالت اإللكرتونية، وذلك راجع إىل أن التجارة اإللكرتونية تقتضي بشكل تبين التجارة اإللكرتوين يضعف التعا

.أساسي االعتماد على نظام الدفع والسحب اإللكرتونيني وتقليص االستخدام اليدوي إىل أقصى حد ممكن

ونية سواءاستغالل التقنية لتحويل املهام واألعمال الغري اإللك رت"فمفهوم التجارة اإللكرتونية يعين حسب املختصني
، فكما قال اخلبري يف تكنولوجيا "كانت ورقية أو تلك اليت تستلزم الشخص للحضور فيزيائيا إىل هيئة إلكرتونية

أن غياب التجارة اإللكرتونية مبفهومها الدقيق يستلزم العودة إىل العملية"يونس قرار"اإلعالم واالتصال الدكتور
، وحسب 1لتوصيل التقليدي، وبالتايل إضعاف التعامالت اإللكرتونية الكالسيكية اليت مييزها الدفع اليدوي وا

.13، صذفيصل شيباين، م س -1
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فان قلة انتشار التجارة اإللكرتونية يف الوطن العريب إمنا يعود لقلة توافر مستلزما�ا اهليكلية واملادية "فضيل دليو"
.1والبشرية والقانونية

.ة الجامعيينذساتقلة إشباع حاجات األ):2(مؤشرال

:يوضح االتجاه نحو عبارة:09جدول رقم

.املنتجات املعلن عنها من خالل اإلشهار اإللكرتوين أسعارها باهظة

%النسبة المئويةالتكرار المرجح للشدةالتكرارنوع الشدة

%31506.52موافق

%145630.43موافق بشدة

%103021.73ال أدري

%193841.30ال أوافق

///ال أوافق بشدة

100%46139ا�موع

03.02متوسط الشدة

أن اكرب نسبة من أساتذة اإلعالم واالتصال املبحوثني، ال يوافقون على أن املنتجات 09يوضح اجلدول رقم
عليها بشدة، بينما وافق%41.30املعلن عنها من خالل اإلشهار االلكرتوين أسعارها باهظة وذلك بنسبة

%06.52اجتاههم حنوها وبقوا حمايدين، وفضل %21.73هذه العبارة، يف حني مل حيدد على30.43%
.منهم املوافقة بشدة على العبارة ومل نسجل أي نسبة لعدم املوافقة بشدة

ومبا أن اجتاه اإلجابة حمايد3,02نالحظ أن هناك تقارب بني نسبيت ال أوافق وموافق، وبلغ متوسط شدة االجتاه 
ل على أن بعض الشركات ال تضع أسعار ملنتجا�ا بشكل واضح على الشبكة، ولكن الشركات اليت فهدا دلي

تضع أسعارها تساعد املتلقي على دراسة ميزانيته وحتديد أولوياته هذا من جهة، ومن جهة أخرى رمبا يعود سبب 
بني املواقع وكذلك لكون أسعارعدم علم املبحوثني بأسعار املنتجات املعلن عنها إىل تشتت األسعار واختالفها

وقد يرجع هذا إىل السلع اجلديدة املعروضة، وقد ختتلف أسعار املنتجات على حسب )تغريا(االنرتنت أكثر مرونة
املنتجات املعروضة من أثاث وحواسيب ومالبس وجموهرات على سبيل املثال قد ال يعلم األساتذة بأسعار

.138، ص2010اجلزائر، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، التكنولوجيا الجديدة لإلعالم واالتصالفضيل دليو، -1
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تعلق بتقليد املنتج فمثال املنتجات املقلدة تكون رخيصة الثمن على عكساملنتجات فعال، وذلك ألن األمر ي
إىلترجعاملنتجات األصلية قد تكون باهظة، وقد يكمن السبب أيضا يف عدم معرفة هل تعود األسعار الباهظة 

)03نةكلية اإلعالم واالتصال والسمعي البصري جبامعة قسنطي(عدم تعرض واستهالك أساتذة اإلعالم واالتصال
.1للمنتجات املعلن عنها من خالل اإلشهار اإللكرتوين

:يوضح االتجاه نحو عبارة:10جدول رقم

"يعترب اإلشهار اإللكرتوين جمرد تقليد للمجتمع الغريب"

%النسبة المئويةالتكرار المرجح للشدةالتكرارنوع الشدة

%126026.08موافق بشدة

%2811260.86موافق

%51510.86أدريال

%1202.17ال أوافق

///ال أوافق بشدة

100%46189ا�موع

04.10متوسط الشدة

، 03جبامعة قسنطينة)والسمعي البصري(إىل أن معظم أساتذة اإلعالم واالتصال10تشري نتائج اجلدول رقم
تليها نسبة املوافقة%60.86موافقون على أن اإلشهار اإللكرتوين هو جمرد تقليد للمجتمع الغريب وذاك بنسبة

كما بلغت نسبة ال أوافق سوى%10.86يف حني سجلت نسبة احملايدين%26.08بشدة واليت قدرت بـ
اه اإلجابة اجيايب فهذا ما يثبت أنومبا أن اجت%04.10أما بالنسبة ملتوسط شدة االجتاه فقدر بـ02.17%

جل األساتذة املبحوثني يعتربون اإلشهار اإللكرتوين جمرد تقليد للمجتمع الغريب، حيث توجد ومضات حية 
بالصوت والصورة واحلركة عن أساليب احلياة والتفكري واالستهالك والقيم السائدة يف الغرب وهذه املواد املعروضة

فكرينا، باإلضافة إىل أ�م يقومون بعرض خمتلف السلع واملنتجات الغربية بطريقة تشعر من متس عاداتنا وأساليب ت
خالهلا بعض الثقافات أ�ا معرضة للتهميش زيادة على ذلك إن بعض شركات اإلشهار ال �تم بإنتاج إشهار 

ريب وتقدمي مشاهدعريب يناسب ا�تمع بل تصر أن تعرض نفس الرسائل اليت صممت لتعرض على املشاهد األ و

:، متوفر عرب الرابط20:55على الساعة20/05/2016، مت اإلطالع عليها بتاريخ اإلعالنات اإللكترونيةنبيلة السيل،-1
http:// www.habayek.com
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وسلوكيات منحرفة تؤثر على قيم ا�تمع العريب املسلم، إذ أنه كثريا ما نرى وخاصة يف السنوات األخرية مضامني 
شهارات ذات منط ثقايف ال يتماشى مع النمط الثقايف للمجتمع، كاملناظر والصور اخلليعة أو اليت ال تتفق مع إل

ء املعلنني يتجاهلون  بشكل صريح العامل البيئي العام وهو ثقافة ا�تمع، اآلداب العامة للمجتمع، إن مثل هؤال
اليت17و16اليت هلا تأثري بعيد املدى على دوافع ورغبات واجتاهات الفرد، وهذا ما توضحه نتائج  اجلدولني 

.تتحدث عن الثقافة الغربية وتأثريها على ا�تمع العريب

نبيلة"رتونية املقلدة نأخذ على سبيل املثال اخلصومات املعلن عنها حيث قالتاإللكاإلشهاراتوإذا حتدثنا عن
اخلصومات املعلن عنها يف معظم دولنا العربية ليست صحيحة، وهو تقليد للغرب رغم انه يعتمد هناك "السيل

تم وضع اخلصمعلى الصدق يف اإلعالن عن خصوماته، أما أسواقنا اإللكرتونية العربية فخصوما�ا مزيفة حيث ي
وتكون صحيحة بشان اخلصومات ولكن الكذب يكمن يف السعر السابق حيث ال%75على املالبس بنسبة

غالبا ما يكون على املالبس اليت انتهت موضتها ومل يعد%75يكون صحيحا، واألمر اآلخر أن اخلصم املعلن 
.1لقة باخلصم هي مقاسات غري مطلوبةعليها الطلب، وكذلك األمر اآلخر أن ما تبقى لديه من بضاعة متع

:يوضح االتجاه عبارة:11جدول رقم

"ال يهتم املسوقون لإلشهار اإللكرتوين باجلوانب الفنية واجلمالية يف التصميم"

%النسبة المئويةالتكرار المرجح للشدةالتكرارنوع الشدة

%31506.52موافق بشدة

%104021.73موافق

%103021.73ال ادري

%204043.47ال أوافق

%3306.52ال أوافق بشدة

%46128100ا�موع

02.78متوسط الشدة

جبامعة قسنطينة)والسمعي البصري(من أساتذة اإلعالم واالتصال%43.47أن11يتبني من اجلدول رقم
، غري موافقني على العبارة القائلة ال يهتم املسوقون لإلشهار اإللكرتوين باجلوانب الفنية واجلمالية يف التصميم 03

.134-133، ص صذحيان احملمدي، م س سعد علي  ر-1
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وجاءت نسبة املوافقني بشدة وكذلك%21.73وتليها نسبة املوافقة واحملايدة بنفس النسب حيث قدرت بـ
.%06.52نسبة الغري موافقني بشدة بالتساوي معا

.ن هناك تقارب بني نسبيت املوافقني واملعارضني وكذلك بني نسبيت املوافقني بشدة، والغري موافقني بشدةونالحظ أ

ومبا أن اجتاه اإلجابة مرتدد فهذا يشري إىل أن املسوقون لديهم اهتمام02.78أما متوسط شدة االجتاه فقدر بـ
للصورة والصوت واحلركة والنص، كما يركز املسوقون كبري بالناحية اجلمالية والفنية يف التصميم، وكذلك اإلخراج

أيضا على درجة مالئمة مواصفات التصميم مع املتطلبات اليت يرغبها الزبون وأن تكون على درجة كبرية من
التطابق مع توقعاته، ويتم ذلك باالعتماد على دقة النشاط التسويقي يف حتديد حاجات ورغبات السوق 

يد من هو املستهلك الذي تشبع حاجاته ورغباته حيث يتطلب األمر جوانباملستهدف، حيث يتم حتد
شخصيته، السن، الدخل، املهنة، الطبقة االجتماعية، مستوى التعليم، وعليه إن فكرة تقسيم السوق تبدأ بتمييز 

سامحاجات ورغبات املستهلكني وعلى ذلك ميكن القول بأن تقسيم السوق، هو جتزئة السوق إىل قطاعات وأق
متميزة من املستهلكني حبيث ميكن اعتبار كل قطاع أو قسم من أقسام السوق على انه سوق مستهدف ميكن
الوصول إليه، وعليه فالصفحات يف اإلشهار اإللكرتوين ينبغي أن تصمم جيدا وذلك وفقا ملتطلبات كل زبون أو 

.1مستخدم لتشجيعه على العودة إليها

جيب على املسوقون مراعاة اختالف الثقافات يف تصميم اإلشهار اإللكرتوين من حيث اللغة والعاداتكما
.والتقاليد

.132، مكتبة اجلامعة، د م،  د س، ص"مبادئ علمية ومشكالت تطبيقه في الدول النامية"إدارة التسويق، عبد اهلادي أمحد إبراهيم-1



عرض وتحليل بيانات الدراسةالفصل الرابع

70

:يوضح االتجاه نحو عبارة:12جدول رقم

"توجد سلسلة من العراقيل للحصول على املنتج املعلن عنه من خالل اإلشهار اإللكرتوين"

%النسبة المئويةالمرجح للشدةالتكرارالتكرارنوع الشدة

%42008.69موافق بشدة

%228847.82موافق

%103021.73ال أدري

%61213.04ال أوافق

%4408.69ال أوافق بشدة

%46154100ا�موع

03.34متوسط الشدة

، 03جبامعة قسنطينة)والسمعي البصري(أن أكرب عدد من أساتذة اإلعالم واالتصال12يوضح اجلدول رقم
تلتها نسبة الغري موافقني%21.73بينما بلغت نسبة احملايدين%47.82موافقني على العبارة وذلك بنسبة

فس النسبة واليت قدرت بـيف حني سجلت نسبة املوافقني بشدة وعدم املوافقني بشدة ن%13.04بنسبة
08.69%.

ومبا أن اجتاه اإلجابة مرتدد حنو العبارة، فهذا يدل على أن بعض 03.34أما متوسط شدة االجتاه فقدر بـ
األساتذة املبحوثني لديهم بعض العراقيل اليت تواجههم يف احلصول على املنتج املعلن عنه، ومن بينها أ�م يقوموا 

تنيها الزبون يتفا جئ بأ�ا ليست نفس املنتجات املعلن عنها وهذا ما يدعى باإلشهار بعرض منتجات وعندما يق
االلكرتوين الكاذب الذي ينشر معلومات خاطئة ويؤدي إىل تغليط املستهلك وهي االدعاءات أو البيانات

.والعروض غري احلقيقية

دي إىل إظهار منتج أو خدمة على عكساإلشهار االلكرتوين الذي يتضمن بيانات أو ادعاءات بإمكا�ا أن ت ؤ
شخص اشرتى هاتف وعند استالمه وجد:حقيقتها من أجل إيهام املستهلك ودفعه إىل التعاقد فعلى سبيل املثال

بأن البطارية غري مطابقة للبطارية املعلن عنها، كذلك يعتمد على إغراء الزبون وإقناعه بان املنتج أمريكي وعند 
بأنه من السوق الصيين وهذا ما يفسر بان املنتجات ال تطابق البيانات املعلنة على املواقعاستالم املنتج يظهر

وبالتايل معاملتهم فيها نوع من الغش واخلداع، فاإلشهار عن منتج غذائي معني البد أن يكون باجلودة نفسها 
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عد أن هدا املنتج  حيوي مواداملعلن عنها يف اإلشهار اإللكرتوين، ان مل يكن كذلك واكتشف املستهلك فيما ب
سرطانية أو أنه قليل اجلودة سيتوقف عن التسوق إلكرتونيا، كما أن حتفظ املستهلكني مبعلوما�م وبيانا�م 
الشخصية ميثل هو اآلخر عقبة أخرى للحصول على املنتج املعلن عنه فاملنتجات االشهارية تفصل على مقاس

.املستهلكني

إلعالم واالتصال اللذين ال يلجئون إىل استهالك واقتناء املنتجات املعلن عنها عربوهذا على خالف أساتذة ا
.1اإلشهار اإللكرتوين وهذا ما جيعلهم ليسوا على دراية بالعراقيل املوجودة للحصول على املنتج املعلن عنه

:يوضح االتجاه نحو عبارة:13جدول رقم

"السمعية البصريةال يعتمد اإلشهار اإللكرتوين على الرسائل"

%النسبة المئويةالتكرار المرجح للشدةالتكرارنوع الشدة

%21004.34موافق بشدة

%72815.21موافق

%113323.91ال أدري

%214245.65ال أوافق

%5510.86ال أوافق بشدة

%46118100ا�موع

02.56متوسط الشدة

ال يعتمد اإلشهار"من املبحوثني مل يوافقوا على الرأي القائل%45.65على أن نسبة13يعرب اجلدول رقم
منهم وافقوا على15.21منهم كانوا حمايدين، أما %23.91، وأن "اإللكرتوين على الرسائل السمعية البصرية

.%04.34دة واليت قدرت بـمل يوافقوا بشدة، أما النسبة الصغرية املتبقية فضلت املوافقة بش10.86العبارة، 

على أن اجتاه اإلجابة مرتدد حنو العبارة، وهذا يوضح بأن جل أساتذة %02.56ويدل متوسط االجتاه الذي بلغ
اإلعالم واالتصال املبحوثني  على دراية تامة بان اإلشهار اإللكرتوين يعتمد على الرسائل السمعية البصرية وذلك

اإلشهار اإللكرتوين يعمل على دمج الصور املتحركة والصوت والتصوير يف اغلببغية جذب االنتباه، كذلك أن 
رسائله وذلك من اجل خلق موازنة بني رغبة املستخدم للسيطرة التامة على يف جلسته على االنرتنت وحاجة

.28سعد علي احملمدي، م س ذ، ص-1
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رجة كبرية علىيف هذه اجللسة إليصال رسالته، ومن هنا نستنتج بان اإلشهار اإللكرتوين يعتمد بداملعلن للتدخل
.1الوسائط التقنية والفنية املتعددة اليت تلفت انتباه املشاهد

الذي يركز على اجلوانب الفنية يف التصميم ومدى اهتمام املسوقون �ا لكي 11وهذا ما يوضحه اجلدول رقم
طاب احلامل هلا، أن األساس ليس يف مادة االستهالك، بل اخل"تعمل على جذب انتباه الزائر والزبون كذلك يقال

.ونقطة ارتكاز هذا اخلطاب هي الرسائل السمعية البصرية وهذه األخرية هي ما يستهوي املستهلك

:يوضح االتجاه نحو عبارة:14جدول رقم

"ال يستخدم أساتذة اإلعالم واالتصال اجلزائريون اإلشهار اإللكرتوين �دف االستهالك"

%النسبة المئويةللشدةالتكرار المرجحالتكرارنوع الشدة

%52510.86موافق بشدة

%114423.91موافق

%133928.26ال ادري

%153032.60ال أوافق

%2204.34ال أوافق بشدة

%46140100ا�موع

03.04متوسط الشدة

ال"واالتصال مل يوافقوا على العبارة القائلةأساتذة اإلعالممن%32.60أن نسبة14يبني اجلدول رقم
مل جييبوا%28.26، بينما "يستخدم أساتذة اإلعالم واالتصال اجلزائريني اإلشهار اإللكرتوين �دف االستهالك

على أ�ا موافقة بشدة، أما %10.86منهم وافقوا عليها وبقيت نسبة تقدر بـ%23.91عليها، يف حني أن 
وقدر متوسط شدة االجتاه بـ4.34لنسبة الصغرية املتبقية ففضلت عدم املوافقة بشدة على العبارة بنسبةا

ومبا أن اجتاه اإلجابة مرتدد فهذا يشري إىل أن هناك من يلجأ إىل اإلشهار اإللكرتوين �دف اقتناء سلعة 03.04
ك املواد املعروضة سواء كانت هذه املواد جتارية أوأو خدمة أي توجد فئة صغرية من األساتذة تؤمن بضرورة استهال

غري ذلك، وهذا طبعا داللة على أن املنتجات املعروضة ميكن أن يستفيد منها األساتذة سواء من الناحية العلمية 

:، متوفر عرب الرابط19:25على الساعة20/05/2016، مت اإلطالع عليه بتاريخ الوسائط المتعددةمحد عبد اهللا، -1
http://www.matarmatar.net 
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أو الشخصية، وهذا خبالف بعض األساتذة اللذين ال يتعرضون لإلشهار اإللكرتوين �دف االستهالك، وإمنا 
.ليه عن طريق الصدفة وهذا ما جيعلهم ال يستهلكون املواد املعروضةيتعرضون إ

:يوضح االتجاه نحو عبارة:15جدول رقم

"يبحث أساتذة اإلعالم واالتصال اجلزائريني أكثر من غريهم عن مواصفات أفضل لإلشهار اإللكرتوين"

%النسبة المئويةالتكرار المرجح للشدةالتكرارنوع الشدة

%94519.56بشدةموافق

%176836.95موافق

%164834.78ال أدري

%3606.52ال أوافق

%1102.17ال أوافق بشدة

%46168100ا�موع

03.65متوسط الشدة

، وافقوا على 03من أساتذة اإلعالم واالتصال جبامعة قسنطينة%36.95إىل أن15يشري هذا اجلدول رقم
وافقوا عليها%19.56منهم موقفا حمايدا وهي نسبة كبرية نوعا ما بينما جند أن%34.78العبارة، ووقفت 

مل يوافقوا عليها بشدة وبلغ متوسط شدة%02.17مل يوافقوا على العبارة و%06.52بشدة يف حني أن
فهدا يوحي بأن أغلب أساتذة اإلعالم واالتصالومبا أن اجتاه اإلجابة مرتدد حنو العبارة03.65االجتاه

يفضلون مواصفات أحسن لإلشهار اإللكرتوين أكثر من غريهم، وذلك لكو�م أكثر خربة يف )والسمعي البصري(
هذا امليدان باإلضافة إىل أ�م أكثر دراية باملعايري الواجب توفرها يف اإلشهار اإللكرتوين الناجح ومن بني الشروط 

وفرها، التميز يف استخدام أساليب العرض واإل�ار جلذب املشاهد أو القارئ، كذلك جيب أن تكون الواجب ت
.السلعة أو اخلدمة املعلن عنها ذات فائدة ضف إىل ذلك االبتعاد عن الكذب والتضليل واخلداع

عالم واالتصالكما جيب أيضا دمج اإلشهار اإللكرتوين بإسرتاتيجية العالمة، يف حني يرى بعض أساتذة اإل
بان هناك وعي من طرف اجلمهور املستهدف عن املواصفات اليت يرغبون برؤيتها يف اإلشهار اإللكرتويناملبحوثني

كأن يكون تصميم وإخراج الرسالة االشهارية جيدا قادرا على لفت انتباه املشاهد، وإقناعه وترغيبه وحثه على 
اعاة الشعور العام للجمهور من النواحي الدينية والتقاليد االجتماعية، اإلقدام لشراء الشيء املعلن عنه، وكذلك م ر
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بالتفصيل اليت حتدثت على الثقافة االشهارية الغربية وتأثريها17-16-10وهذه األخرية توضحها اجلداول رقم
مهور كالتخفيضعلى الدول العربية ومن بني أيضا املواصفات اليت جيب أن تتوفر، االمتناع عن اإلضرار بأموال اجل

.1الومهي يف األسعار واملبالغة الصورية يف املزايا واخلدمات املقدمة

.التعارض مع القيم المجتمعية:03المؤشر

:يوضح االتجاه نحو عبارة:16جدول رقم

"يشجع اإلشهار اإللكرتوين على غرس الثقافة الغربية"

%النسبة المئويةالتكرار المرجح للشدةالتكرارنوع الشدة

%168034.78أوافق بشدة

%187239.13أوافق

%020604.34ال أدري

%071415.21ال أوافق

%030306.52ال أوافق بشدة

%46175100ا�موع

03.80متوسط الشدة

أن أكرب عدد من أساتذة اإلعالم واالتصال اجلامعيون يوافقون على الرأي القائل بأن16يوضح اجلدول رقم
ممن%34.78تليها نسبة%39.13وبلغت نسبتهم.اإلشهار اإللكرتوين يشجع على غرس الثقافة الغربية

عدممنهم%15.21اجتاههم حنوها وبقوا حمايدين، وفضل %04.34وافقوا عليها بشدة يف حني مل حيدد
.مل يوافقوا عليها بشدة%06.52املوافقة على العبارة، بينما 

نالحظ أن استجابة أكرب نسبة من أفراد العينة كانت بني املوافقة واملوافقة الشديدة، حيث بلغ متوسط الشدة 
كرتوينوهي تعكس اجتاه اجيايب حنو العبارة ومنه نستنتج انه يف نظر األساتذة املبحوثني اإلشهار اإلل03.80

.يشجع على غرس الثقافة الغربية

.135عبد اهلادي أمحد إبراهيم، م س ذ، ص-1
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فاإلشهار اإللكرتوين وضع لكي تكون ثنائية التفاعل وثنائية الوظيفة أي أنه يؤدي وظيفة ظاهرة وأخرى كامنة، 
فهو أشبه ما يكون حبصان طروادة الذي يبدو يف ظاهره بأنه حصان عادي يف حني أنه حيمل بداخله جنودا

لكرتوين فهو يقدم مضامني قد تبدو عادية لكنها حتمل الكثري من املعاين والدالالتوحماربني، كذلك اإلشهار اإل
بالصورة"أن ختلق ما يسمى"الواليات املتحدة األمريكية"اخلفية اليت حتاول من خالهلا الدول الغربية وعلى رأسها

يعد جتاري فقط وإمنا غدا االهتمامخاصة بالنسبة للعرب واملسلمني فاالهتمام باإلشهار اإللكرتوين مل"النمطية
.1ينصب كذلك على كيفية تسويق الثقافة الغربية وحماولة جعل الناس يتبنو�ا 

إىل أن البلدان النامية ختشى يف سياق"منظمة اليونسكو"الذي أعدته"التقرير العاملي حول االتصال"وقد أشار
قافات احمللية مما قد ينجر عنه انقراض الثقافات اهلشة وثقافاتعوملة احملتويات واملضامني من القضاء على تنوع الث

.2ا�تمعات الصغرية وتشجيع التوجه حنو التقوقع الثقايف ذي احملتوى العاملي

إن تعميم: "يف املسالة الثقافية يف الوطن العريب وحنن نتبىن رأيه يف ذلك"حممد عابد اجلابري"فكما يقول
الكماليةض منط معني من االستهالك على الشعوب، النمط الذي تسود فيه السلع االستهالك أو باألحرى ف ر

.3ذلك هو اهلدف من االخرتاق الثقايف كما يسميه اجلابري أي الغزو الثقايف.والوسائل الرتفيهية

تعملفاإلشهار مصمم بشكل مدروس جيدا لكي يؤدي دور مزدوج وظيفة تروجيية جتارية ووظيفة تسويقية ثقافية
.على غزو العقول واخرتاقها فكريا وحتاول ترسيخ سلوكيات معينة

.148، ص2011، دار الكتاب احلديث، القاهرة، االتصال الحديثة وتأثيراتها االجتماعية والثقافيةتكنولوجياإبراهيم بعزيز، -1
.138، ص2006، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، رهانات االنترنتشوقي العلوي، -2
.40، ص2002، دار الطليعة، بريوت، معرفةفي العولمة والتكنولوجيا والثقافة مدخل إلى تكنولوجيا الحيي اليحياوي، -3
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:يوضح االتجاه نحو عبارة:17جدول رقم

"يتناىف اإلشهار اإللكرتوين مع قيم وعادات ا�تمع اجلزائري"

%النسبة المئويةالتكرار المرجح للشدةالتكرارنوع الشدة

%147030.43أوافق بشدة

%228847.82أوافق

%020604.34ال أدري

%051010.86ال أوافق

%030306.52ال أوافق بشدة

%46177100ا�موع

03.84متوسط الشدة

وافقوا على العبارة القائلة بأن اإلشهار اإللكرتوين يتناىف مع%47.82إىل أن نسبة17تشري نتائج اجلدول رقم
مل يوافقوا عليها ، بقيت %10.86يف حني%30.43قيم و عادات ا�تمع اجلزائري، كما وافق عليها بشدة 

.%06.52على  احلياد، أما النسبة الصغرية املتبقية ففضلت عدم املوافقة بشدة وهي متثل %04.34نسبة

اجيايب حنو العبارة ما يؤكد أن خلق الصورة النمطية من03.84نالحظ أن متوسط شدة االجتاه الذي قدر بـ-
يعد من التقنيات املستعملة16خالل اإلشهار اإللكرتوين كما سبق وأشرنا إىل ذلك من خالل نتائج اجلدول

ل القيم الغربية حملها، والرتويج ملعتقدا�ا لطمس اهلويات الثقافية للشعوب و�دمي منظومة قيمها وحماولة إحال
ومبادئها فقد تطور االستعمار كثريا من االستعمار العسكري املباشر إىل شكله اجلديد الذي ال حيتاج إىل األسئلة
التقليدية، ألنه مزود بسالحه الداخلي الفتاك، نعين به التنميط الثقايف من خالل آلية احتالل العقول وغزوها 

، مبعىن آخر إننا بصدد مواجهة تسيد قيم وعادات ومفاهيم ال تعرب يف حقيقتها إال عن مصاحل وغايات و 1اثقافي
وأنه على املستوى العريب"فلسفة حتب الدولة اليت تقود وتوجه سياسات العوملة أن تغزو �ا الدول األخرى خاصة 

ة إىل أن نسبة احملتوى العريب على االنرتنت ال تتجاوزأشار تقرير أعده ا�لس القومي للثقافة واإلعالم يف القاه ر

.149إبراهيم بعزيز، م س ذ، ص-1
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ألف موقعا14من إمجايل حمتوى الشبكة وأضاف أن عدد املواقع العربية على الشبكة يبلغ حوايل00.01%
.1"ألف موقع إلسرائيل وحدها على سبيل املثال35مقابل

:يوضح االتجاه نحو عبارة:18جدول رقم

"قية قي اإلشهار اإللكرتوينوجود مضامني غري أخال"

%النسبة المئويةالتكرار المرجح للشدةالتكرارنوع الشدة

%168034.78أوافق بشدة

%228847.82أوافق

%072115.21ال أدري

///ال أوافق

%010102.17ال أوافق بشدة

%46190100ا�موع

04.13متوسط الشدة

أن معظم املبحوثني أيدوا العبارة القائلة بوجود مضامني غري أخالقية يف اإلشهار االلكرتوين، 18يبني اجلدول رقم
%15.21تليهما نسبة احملايدين%34.78ووافقت عليها بشدة نسبة%47.82حيث وافقت عليها نسبة

.%02.17يف حني انعدمت نسبة الغري موافقني، جاءت نسبة الغري موافقني بشدة ضئيلة جدا قدرت بـ 

وهي تعكس اجتاه اجيايب حنو العبارة مما يشري إىل أن األغلبية04.13نالحظ أن متوسط شدة االجتاه قدرت بـ
العظمى من األساتذة املبحوثني قد صادفتهم مضامني غري أخالقية يف اإلشهار اإللكرتوين، فإىل جانب إشاعة 

ت على املستويات األخالقية، خاصة االشهارات اجلنسية النمط االستهالكي يف جمتمعات غري منتجة، هناك تأثريا
الفاضحة اليت تصل إىل حد الدعارة واليت تؤدي إىل اإلسهام يف خفض مستوى الذوق وإفساد األخالق أو اإلثارة

فإن ما يستهوي الذات املستهلكة يف"سعيد بنكراد"للقيام بسلوك غري مقبول اجتماعيا، وكما يقول الكاتب 
عوامله الرمزية املليئة بسحر املمنوع والغامض والسري واملبهم والذات تستهلك املعىن الرمزي للمنتج ونادرااملنتج هي

ة، فاإلشهار ذاجلنس والللق احللم والسعادة  وما تلتفت إىل وظيفته النفعية، فاملعىن الرمزي يعطي إحاالت خت

.141-140شوقي العلوي، م  س ذ، ص ص -1
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تناء املنتج بل تتبىن ثقافةالكية اليت ال  تنتهي فقط باقاإللكرتوين حياول إثارة مكامن الشهوة وغرس النزعة االسته
.16كما أثبتت نتائج اجلدول رقم1أو املعلن عنههمنتج

:يوضح االتجاه نحو عبارة:19جدول رقم

"اإللكرتونية تكرس اإلباحية واالحنالل اخللقياإلشهاريةالثقافة"

%النسبة المئويةالتكرار المرجح للشدةالتكرارنوع الشدة

%136528.26أوافق بشدة

%124826.08أوافق

%051510.86ال ادري

%112223.91ال أوافق

%051010.86ال أوافق بشدة

%46160100ا�موع

03.47متوسط الشدة

أن هناك تقارب كبري بني نسبيت املوافقني بشدة واملوافقني حيث كانتا على التوايل19يبني اجلدول رقم
لغري املوافقني يف حني جاءت نسبتا احملايدين والغري%23.91،  تليهما نسبة %26.08و28.26%

.%10.86موافقني بشدة متساويتان

وهي تعكس اجتاه مرتدد حنو العبارة، ويعود ذلك إىل أن وجود 03.47نالحظ أن متوسط شدة االجتاه قدر بـ
اإلشهاريةال يعين بالضرورة أن الثقافة18مضامني غري أخالقية يف اإلشهار اإللكرتوين كما جاء يف نتائج اجلدول

فهي تشجع16قماإللكرتونية تكرس اإلباحية واالحنالل اخللقي بالدرجة األوىل وإمنا كما أكدت نتائج اجلدول  ر
على إعادة صياغة األذهان من حيث اجتاهات التفكري وتسعى بشكل قسري إىل إقامة نوع من اخللق العاملي
لشعوب العامل من منظور وحدة اجلنس البشري بصورة تتجاوز النسبية الثقافية سواء العقائدية أو القيمية أو

فإن اهلدف من الغزو الثقايف هو غزو"حيي اليحياوي"كما قال،  و2"مؤيد عبد اجلبار احلديثي"اللغوية، كما أشار 
النفوس أي غزو العقل، تكييف املنطق، توجيه اخليال، صنع األذواق، ترسيخ نوع معني من القيم، تكريس 

.149إبراهيم بعزيز، م س ذ، ص-1
.177، ص2002، األهلية للنشر والتوزيع، عمان، العولمة اإلعالميةمؤيد عبد اجلبار احلديثي، -2
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النظام"كمرحلة ال مناص منها لتوسيع الفضاء اإلنتاجي وتكريس منوذج"إيدلولوجيا االخرتاق"إيديولوجيا خاصة
إن"جاك ديلكور"أي النظام االستهالكي الغريب املقدس للسلعة وللمستهلك، إذ يقول ."تهالكي املهيمناالس

.1اهليمنة الثقافية وفرضها على دول اجلنوب إمنا هي أحد شروط غزو األسواق وتوسيعها

.عدم تطابق اإلشهار االلكتروني مع المقاييس المتعارف عليها:04المؤشر

:يوضح االتجاه نحو عبارة:20جدول رقم

"بعض االشهارات اإللكرتونية غري مطابقة ملعايري اجلودة العاملية"

%النسبة المئويةالتكرار المرجح للشدةالتكرارنوع الشدة

%094519.56أوافق بشدة

%2610456.52أوافق

%061813.04ال أدري

%030606.52ال أوافق

%020204.34ال أوافق بشدة

%46175100ا�موع

03.80متوسط الشدة

من العينة البحثية وافقت على عبارة أن بعض االشهارات اإللكرتونية%56.52أن نسبة20يبني اجلدول رقم
%13.04يف حني أن%19.56غري مطابقة ملعايري اجلودة العاملية، بينما وافقت عليها بشدة نسبة قدرت بـ 

مل يوافقوا بشدة%04.34، بينما جند أن %06.52حمايدا، وشهدت درجة عدم املوافقة نسبة وقفت موقفا
.على العبارة

03.80تدل نتائج اجلدول أعاله على أن توجه األساتذة اجلامعيون حنو العبارة إجيايب، فمتوسط شدة االجتاه بلغ 
ة اليت شهد�ا دول العامل الثالث والتطور و�ذا ميكن استخالص انه انعكاسا إىل حالة الرفاهية االقتصادي

االجتماعي والثقايف فيها، أصبح الزبون يسعى للحصول على منتجات ذات جودة أعلى حتقق توقعاته ورضاه 
:وتشبع حاجاته واستخداماته وميكن أن يتحقق بعد اجلودة من خالل

.41حيي اليحياوي، م  س ذ، ص-1
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تطلبات اليت يرغبها الزبون ووجوبجودة التصميم اليت تتمثل يف درجة مالئمة مواصفات التصميم مع امل-
.تطابقها مع توقعاته

.وجودة التطابق اليت تعين درجة التوافق بني املنتج املقدم للسوق وحاجات ورغبات الزبائن

واليت قد تكون صيانة، وأخريا جودة اخلدمة إذ أن الكثري من اخلدمات يتوقف شرائها على اخلدمات املرافقة هلا
.1من شأ�ا أن تزيد من قيمة وجودة املنتج وقبوله من طرف الزبائنضمانات

:يوضح االتجاه نحو عبارة:21جدول رقم

"حتمل بعض اإلشهارات اإللكرتونية معلومات مظللة عن املنتج"

%النسبة المئويةالتكرار المرجح للشدةالتكرارنوع الشدة

%042008.69أوافق بشدة

%208043.47أوافق

%164834.78ال أدري

%020404.34ال أوافق

%040408.69ال أوافق بشدة

%46156100ا�موع

03.39متوسط الشدة

أجابت باملوافقة، وقدرت نسبة اللذين مل يربزوا اجتاه %43.47يشري اجلدول أعاله إىل أن أعلى نسبة قدرت بـ
كل من نسبة املوافقة بالشدة وعدم املوافقة بالشدة فقد نالتا التساوي بنسبة قدرهاأما%34.78حنو العبارة بـ

.مل يوافقوا على العبارة%04.34ونسبة قليلة قدرت بـ08.69%

اإلشهاراتما يعكس اجتاه مرتدد حنو كون بعض03.39أما فيما خيص متوسط شدة االجتاه فقد بلغ
تبدو حقيقية جدا وال يبدواإلشهاراتعن املنتج، وهذا األمر راجع إىل أن االلكرتونية حتمل معلومات مضللة

ملا حتتويه من دقة وخطة حمكمة ومعلومات مضللة22بأ�ا مزيفة وكاذبة ووامهة، كما أكدت نتائج اجلدول رقم 

.206، ص 2012، اليازوري، األردن، إستراتيجيات التسويقياسر البكري، -1



عرض وتحليل بيانات الدراسةالفصل الرابع

81

ن تنصبمن أرقام هواتف حقيقية وعناوين ملقرات توحي جبدية اإلشهار إال أ�ا ليست يف األصل سوى أماك
.ككمائن لإليقاع بالعمالء

:يوضح االتجاه نحو عبارة:22جدول رقم

"تعلن بعض االشهارات اإللكرتونية عن منتجات ومهية وكاذبة"

%النسبة المئويةالتكرار المرجح للشدةالتكرارنوع الشدة

%021004.34أوافق بشدة

%176836.95أوافق

%164834.78ال أدري

%030606.52أوافقال

%080817.39ال أوافق بشدة

%46140100ا�موع

03.04متوسط الشدة

اإللكرتونية تعلن عناإلشهاراتإىل أن نسبيت احملايدين واملوافقني للعبارة القائلة بأن بعض22يشري اجلدول
تليهما نسبة%34.78أما احملايدة%36.95منتجات ومهية وكاذبة متقاربة جدا، حيث بلغت نسبة املوافقة 

وأخريا سجل املوافقون بشدة أضعف%06.52مث عدم املوافقة بـ%17.39عدم املوافقة بشدة واليت قدرت بـ
.%04.34نسبة قدرت بـ

اإللكرتونيةاإلشهاراتحنو العبارة وذلك راجع إىل طبيعة03.04بالنسبة ملتوسط شدة االجتاه فقد جاء مرتدد
باعتبار أ�ا تنشر عرب االنرتنت هذا الفضاء الواسع الذي ال ميكن للمستهلك أن مييز فيه بني ما هو حقيقي 

رئيس الفدرالية اجلزائرية جيب على"زكي حرير"، فكما أكد 1وصحيح منها وما هو ومهي وكاذب أي مزيف
إلشهارات اإللكرتونية، فليس كل ما ينشر منها صحيح املواطن أن ال ينجر وراء اإلغراءات واألحالم املزيفة ل

ودقيق، لذلك جيب التأكد والتبني كي ال نقع فيما ال حتمد عقباه، فاالنرتنت باتت الوسيلة األجنع واألنسب 
الستدراج النفوس الضعيفة اليت تصدق كل ما ينشر من تلفيق  ونصب واحتيال ألغراض شخصية، وهو ما أعرب 

.207ياسر البكري، م س ذ، ص- 1
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اإللكرتونية الومهية والكاذبة كمااإلشهاراتملواطنني الذين تعرضوا للنصب واالحتيال من جراءعنه العديد من ا
.1ورد يف جريدة املشوار السياسي

:يوضح االتجاه نحو عبارة:23جدول رقم

"سهولة تصميم االشهارات اإللكرتونية عن طريق خمتلف الربجميات جيعلها أكثر عرضة لالحتيال"

%النسبة المئويةالتكرار المرجح للشدةالتكرارنوع الشدة

%073515.21أوافق بشدة

%187239.13أوافق

%144230.43ال أدري

%030906.52ال أوافق

%040408.69ال أوافق بشدة

%46162100ا�موع

03.52متوسط الشدة

يوضح اجلدول أعاله أن أعلى نسبة سجلت من قبل فئة املوافقني للعبارة القائلة بان سهولة تصميم االشهارات
تليها فئة احملايدين بـ%39.13اإللكرتونية عن طريق خمتلف الربجميات جيعلها أكثر عرضة لالحتيال بنسبة

جاءت فئة الغري%08.69بشدةيف حني مل يوافق عليها%15.21مث املوافقني بشدة بنسبة30.43%
وهو يعرب عن اجتاه مرتدد حنو03.52وقد بلغ متوسط شدة االجتاه%06.52موافقني يف املرتبة األخرية بنسبة

بأن االشهارات الوامهة الكاذبة واملضللة يصعب معرفتها والتنبؤ �ا، 22-21العبارة فكما أثبتت نتائج اجلدولني
أن ما جيعلها تبدو حقيقية و جدية، هو سهولة تصميمها عن طريق خمتلف الربجميات اليت تثبت نتائج هذا اجلدول

تصمم من خالهلا إشهارات العروض اخلاصة واخلصومات الضخمة وسلع خمتلفة، غري موجودة أساسا لإليقاع 
م اخلاصةباملستخدمني غري الواعني ومحلهم على الضغط على وصلة خبيثة أو مشبوهة ومن مث إدخال بيانا�

.2واحلساسة يف مواقع ومهية مصممة برباعة تامة يتم استغالهلا لالحتيال

.18/08/2015،03عائشة القطعة، املشوار السياسي، د عدد، - 1
.6ص، 01/01/2009، 14801العدد، جريدة الرياضحسن األمري، 2-
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:نتائج الدراسة-2

.عرض النتائج العامة للدراسة -1

توصلت هذه الدراسة اىل مجلة من النتائج ميكن من خالهلا احلكم على فرضيات الدراسة سنعرضعا وفق املؤشرات
:على النحو التايل

االتجاه نحو العبارةيوضح: "24جدول رقم

"االستجابة حنو مؤشر انعدام الثقة يف اإلشهار اإللكرتوين

متوسط شدة اتجاه العبارةالعبارة

0403.97

0504.13

0603.93

0704.10

0803.91

20.04ا�موع

04.00متوسط الشدة

، مما يثبت تأييدا للعبارة وبالتايل التأكيد على صحة املؤشر، الذي 04إن متوسط شدة االجتاه حنو هذا املؤشر بلغ
أسفر عن أن اكرب عدد من أساتذة اإلعالم واالتصال يثقون يف التعامالت التقليدية أكثر من التعامالت

وهذا ما مت التطرق إليه4.13حيث قدر متوسط الشدة بـااللكرتونية  باعتبار أن  التعامالت التقليدية أكثر أمانا
ودلك بدليل آن اغلب املبحوثني يثقون يف التعامل التجاري الذي مازال منصب05و04سابقا يف اجلدولني

على التعامالت املباشرة امللموسة لثقتهم فيها، وذلك نظرا للضمانات اليت تقدمها فمن البائع أو املسؤول الذي 
ليه يف حالة عدم وفاء البائع باملواصفات، وهذا ما أدى إىل ضعف ثقة غالبية األساتذة يف التعامالت تلجأ إ

التجارية اإللكرتونية والدفع اإللكرتوين، ويرافقه ضعف واضح يف األنظمة والتشريعات اخلاصة بالتعامالت 
غلبية املبحوثني يؤكدون على أن عدمالذي يوضح على أن أ08اإللكرتونية، وهذا ما ملسناه بالفعل يف اجلدول 

.تبين التجارة اإللكرتونية يضعف التعامالت اإللكرتونية
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وذلك ألن السوق االلكرتونية تعاين من عدم وجود األطر القانونية اليت03.91حيث قدر متوسط الشدة بـ
ة اإللكرتونية وبشكل أساسيتنظم عمل هذا القطاع، حيث يلعب العامل القانوين دورا هاما يف وجه تطور التجا ر

املتعلقة بالتحويالت املصرفية أو احلماية أو منع الغش، ضف إىل ذلك خوف األفراد واملؤسسات من اهلجمات 
على مواقعها، وكذالك نقص الوعي  وغياب محالت التوعية حول أمهية التجارة يعد من أهم املعوقات اليت تقف 

ويف مقابل ذلك جند أن التعامالت اإللكرتونية أكثر تفاعلية حيث قدر متوسطأمام عدم تبين التجارة اإللكرتونية، 
وذلك لكو�ا متكن العميل من الدخول يف حوار تفاعلي مع املسوق مع إطالعه على تفاصيل 03.93الشدة بـ

لاخلدمات املقدمة مع إمكانية تقدمي آراء واقرتاحات وأفكار حول املنتجات مع االستجابة الفورية ح و
االستفسارات، زيادة على توفر الوقت، واجلهد املبذول للحصول على املعلومة، أما من زاوية أخرى فقد أثبت 
أغلب أساتذة اإلعالم واالتصال املبحوثني بأ�م يلجئون إىل استخدام االنرتنت ألمور عملية أكثر من اإلشهار 

املعلومات ومواكبة التطورات العلمية يفوذلك لإلطالع على04.10اإللكرتوين حيث قدر متوسط الشدة
.جمال ختصصهم

.ة الجامعيينذساتنحو مؤشر قلة إشباع حاجات األيوضح االستجابة:25جدول رقم

متوسط شدة اتجاه العبارةالعبارة

0903.02

1004.10

1102.78

1203.34

1302.56

1403.04

1503.65

22.49ا�موع

03.21متوسط الشدة

مما يدل على أن معظم أساتذة اإلعالم واالتصال مرتددون على03.21بلغ متوسط شدة االجتاه حنو هدا املؤشر
ورمبا حجتهم03.02أن املنتجات املعلن عنها من خالل اإلشهار اإللكرتوين أسعارها باهظة ومتوسط الشدة
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ري وكذلك بالنسبة لذوي الدخل املرتفع فإن سعريف دلك تتوقف على نوع اإلشهار هل هو حملي أو مهين أو جتا
اإللكرتونية ال يستحوذ على اهتمامهم كما هو عند دوي الدخل املتوسط، وبالنسبة لإلشهارات اإلشهارات

اإللكرتونية املهنية والتجارية فذكر السعر مقرون مبواصفات السلعة أمر مهم ألن دوافع الشراء هنا تكون دوافع
لسعر أحد أهم االعتبارات عند التفضيل بني البدائل املتوفرة يف حالة اختاذ قرار الشراء وهذا ماعقالنية، وذكر ا
إضافة إىل ذلك إنه مت إثبات بأن اإلشهار اإللكرتوين جمرد تقليد للمجتمع الغريب ومتوسط09يوضحه اجلدول

اإللكرتوين حتمل يف طيا�ا أحيانا آثار والدليل على ذلك أن املواد املعروضة عرب اإلشهار04.10الشدة قدر بـ
سيئة مثل التطلع املتزايد المتالك احلاجات االستهالكية والنجاح الفردي الذي يؤثر حتما يف القيم اجلماعية اليت
مازالت ترتكز عليها بعض ا�تمعات التقليدية، وهذه املضامني الغربية تؤثر يف تكون ذوق اجلمهور املستهدف 

املنتجات الغربية، والتعود على حالة الرتف والغىن األمر الذي جيعله يعرض عن إىليئا فشيئاوجعله مييل ش
املنتجات العربية ويقبل على املنتجات األجنبية وهذا ما يؤدي إىل تسطيح التقاليد والثقافة اخلاصة بكل جمتمع

إىل أن أغلبية12 -11رقم، كما تشري نتائج اجلدول 17-16-10وهذا ما مت توضيحه أكثر يف اجلداول
يهتم املسوقون لإلشهار اإللكرتوين  باجلوانب الفنية واجلمالية يفاملبحوثني غري موافقني على الرأي القائل ال

وكذا على الرسائل السمعية البصرية ومتوسط شدة هذه العبارة02.78التصميم حيث قدر متوسط شدة
أن العامل األساسي يف اإلشهار اإللكرتوين هو التصميم، وذلك كما أكدوا على عدم موافقتهم بدليل02.56

بداية من اختيار الفكرة وحتديد أهداف املنتج مع انتقاء التصميم اجليد الذي يتناسب مع رغبات اجلمهور وثقافته
كونوذلك ألن الناحية اجلمالية يف التصميم تعمل على جذب القارئ أو املشاهد، كما أن التصميم الفعال ال ي

معزوال عن البيئة احمليطة بالسلعة أو اخلدمة أو املستهلك، فقد يكون التصميم مجيال لكنه ال يعكس حقيقة السلعة 
أو اخلدمة املعلن عنها، وقد يكون تصميم اإلشهار االلكرتوين رائعا إال أنه ال يستهدف املستهلك احملتمل هذا من 

على املسوقون إثراء احملتوى من ناحية جودة املعلومات من أجلالناحية الشكلية، أما فيما خيص املضمون فيجب
حيث أكد أغلب12التأكيد على الزائر أنه بإمكانه الوثوق باملعلومات، وهذا عكس ما ملسناه يف اجلدول 

املبحوثني على أن هناك سلسلة من العراقيل للحصول على املنتج املعلن من خالل اإلشهار اإللكرتوين ومتوسط
وعلى رأسها البيانات واملعلومات املظللة عن املنتج وأساليب الغش واخلداع املستعملة عند اقتناء03.34دةالش

السلعة، وهذا يكون بصناعة حاجز أمام اتساع حاجتهم ورغبا�م وهذا نظرا لعامل الثقة اليت فقدها الزبون يف 
لية التفاعل بني الزبون واملعلن، وهذا مت توضيحه يف املنتج وكذلك عامل اللغة الذي يعد من العوامل اليت تعيق عم

03.04حيث قدر متوسط الشدة14يف حني مت إثبات أن هناك اجتاه مرتدد حنو اجلدول04-03اجلداول
وكانت هناك نسبة مرتفعة نوعا ما اليت تتعرض لإلشهار اإللكرتوين �دف االستهالك وذلك ألنه يتطلع إىل املنفعة 

اإللكرتونية سلعة كانت أو خدمة وذلك لكو�ا القوة اخلفية اليت اإلشهاراتعليها من خاللاليت سيتحصل
تستطيع أن حتقق اإلشباع وخاصة إذا كان احلصول على السلع واخلدمات النافعة بأقل التكاليف، وأشارت النتائج 

م واالتصال يتطلعون إىلحنو أن أساتذة اإلعال03.65أيضا إىل تردد يف االجتاه حيث بلغ متوسط الشدة
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مواصفات أفضل لإلشهار اإللكرتوين وهذا داللة على رغبتهم بعرض إشهارات إلكرتونية أكثر متيز من ناحية
أمانتها يف تقدمي املعلومات ودرجة احلداثة يف املواد املعروضة  اليت تشتهر �ا  ومدى أمهيتها بالنسبة للمستهلك، 

.لوهذا حبكم خرب�م يف هذا ا�ا

:التعارض مع القيم المجتمعيةيوضح االستجابة لمؤشر:26جدول رقم

متوسط شدة اجتاه العبارةالعبارة

1603.80

1703.84

1804.13

1903.47

15.24ا�موع

03.81متوسط الدرجات

التعارض مع القيم"مما يدل على أن االجتاه حنو مؤشر03.81إن متوسط شدة االجتاه حنو هذه املؤشر بلغ
إجيايب، وهذا ما ملسناه بالفعل من خالل نتائج اجلدول حيث أكد معظم املبحوثني على أن اإلشهار "ا�تمعية

رس الثقافة الغربية من خالل نتائج اجلدولنياإللكرتوين يتناىف مع قيم وعادات ا�تمع اجلزائري ويشجع على غ
على التوايل، وميكن أن نرجع ذلك إىل أن االنرتنت كبيئة 03.84و03.80مبتوسط شدة بلغ16-17

اتصال لإلشهار اإللكرتوين مملوكة من طرف الدول الكربى الغربية أو مسرية من قبلها عرب مؤسسا�ا وشركا�ا، 
األمريكية اليت متثل أغلبية األطراف املنتجة للمحتوى واملعلومات املتداولة فيها، جيعل وحتديدا املؤسسات والشركات

سيطرة الواليات املتحدة األمريكية على تنميط الذوق وقولبة السلوك وتكريس نوع معني من االستهالك ألنواع
يربره، فمن الطبيعي أن يكون التأثري الثقايف من طرف منتج الوسيلة مامعينة من السلع والقيم والثقافة أمرا له

اإلعالمية ومنتج مضمو�ا، خاصة وأن جمتمعاتنا العربية أصبحت كاإلسفنجة اليت ال ترتك قطرة ماء إال وامتصتها 
تويات واملضامني، يف ظل الغياب العريب يف إنتاج احمل)الغربية(أل�ا تستهلك تقريبا كل ما ينتج يف الضفة األخرى 

على وجود مضامني غري أخالقية يف اإلشهار اإللكرتوين مبتوسط18اإللكرتونية، ويف حني أكدت نتائج اجلدول 
حول ما إذا كانت الثقافة االشهارية19كان هناك اجتاه مرتدد من خالل نتائج اجلدول04.13شدة بلغ

ما يؤكد أن وجود مضامني03.47بلغ متوسط الشدة نسبةاإللكرتونية تكرس اإلباحية واالحنالل اخللقي حيث
غري أخالقية ال يعين بالضرورة التكريس لالحنالل اخللقي، بل يندرج ضمن تكريس الثقافة الغربية وهيمنتها كما 
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ما يسمى عند:فمثال17وتكريس قيم وعادات منافية للعرب واملسلمني كما أثبت اجلدول16أثبت اجلدول
م العز باء للمرأة احلامل من دون زواج يسمى عند العرب األم الزانية فما نراه حنن غري أخالقي ومنايفالعرب باأل

.للقيم قد يلقى القبول يف جمتمع آخر، إذن فاملسألة مسألة ثقافة جمتمع وجمتمع آخر

:يوضح االستجابة لمؤشر:27جدول رقم

"عارف عليهاعدم تطابق اإلشهار اإللكرتوين مع املقاييس املت"

متوسط شدة اجتاه العبارةالعبارة

2003.80

2103.39

2203.04

2303.52

13.75ا�موع

03.43متوسط اإلجابات

عدم تطابق اإلشهار اإللكرتوين مع املقاييس"أن متوسط شدة االجتاه حنو مؤشر27لنا اجلدول رقميكشف
وهو بذلك يعكس اجتاها مرتددا حنو املؤشر حيث جند أن اكرب نسبة من العينة03.43بلغ"املتعارف عليها
مبتوسط20ية من خالل نتائج اجلدولاإللكرتونية غري مطابقة ملعايري اجلودة العاملاإلشهاراتالبحثية ترى أن

وذلك ما ينتج عنه عدم حتقيق توقعات ورضا الزبون وعدم إشباع حاجاته واستخداماته03.80شدة قدر بـ
اإللكرتونية عرب خمتلف الربجمياتاإلشهاراتلذلك ميكن إرجاع االجتاه املرتدد حنو املؤشر إىل أن سهولة تصميم

ضة لالحتيال والتقليد، وبذلك يصبح من الصعب التفريق بني ما هو حقيقي من اإللكرتونية جعلها أكثر ع ر
.إشهارات إلكرتونية وما  حيوي معلومات مزيفة، كاذبة، ومهية ومظللة
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.يوضح االستجابة لمقياس االتجاه ككل:28جدول رقم

متوسط املؤشراملؤشر

14

203.21

303.80

403.43

14.44ا�موع

03.61متوسط املؤشر

حنو جمموع املؤشراتاجيايبمما يدل على أن هناك اجتاه03.61متوسط شدة االجتاه حنو كل املؤشرات بلغت
و02وكذا اجتاه مرتدد حنو كل من املؤشرين03و01حنو املؤشريناجيايبكونة للدراسة، حيث سجل اجتاه امل

وهدا يعين أن توجههم حنو التعارض مع القيم ا�تمعية اجيايب، حبيث يؤكد أن اإلشهار اإللكرتوين يعمل على 04
لومضاتغرس الثقافة الغربية ويتناىف مع عادات ا�تمع اجلزائري، وذلك من خالل املضامني اليت حتملها ا

اإللكرتونية وكذا اجتاه اجيايب حنو انعدام الثقة يف اإلشهار اإللكرتوين حيث يثبتون أن معظم تعامال�م اإلشهارية
ترتكز على التعامالت التقليدية وأن حدود استخدامهم لالنرتنت ال يتعدى ضروريات عملهم، ويف مقابل هذا 

دون على احلكم حول أن هناك قلة يف إشباع حاجا�م وعلى جند أن أساتذة اإلعالم واالتصال املبحوثني مرتد
الرغم من اجتاههم املرتدد إال أ�م يؤكدون على أن السلع املعلن عنها ليست باهظة الثمن ورمبا يعود السبب إىل 

ددعدم تلبيتها حلاجا�م هو أن املنتجات املعلن عنها جمرد تقليد للمجتمع الغريب، وهذا فضال عن موقفهم امل رت
على أن اإلشهار اإللكرتوين ال يتطابق مع املقاييس املتعارف عليها وباألخص من ناحية اجلودة، وهذا ما جيعلهم 
غري قادرين على تلبية حاجا�م اليت يودون إشباعها وعلى غرار ما تقدم يتضح لنا أن هناك اجتاهان اجيابيان 

و اجيايب حنو العبارات السلبية ومنه قد توصلنا إىل صحة فرضيةواجتاهان مرتددان، وبالتايل االجتاه العام للدراسة ه
كلية علوم اإلعالم واالتصال و السمعي البصري جبامعة(الدراسة اليت تقول أن اجتاهات أساتذة اإلعالم واالتصال

.حنو اإلشهار اإللكرتوين هو سليب)03قسنطينة
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املتوصل إليها من خالل هذه الدراسةالعامةمن خالل ما تقدم ميكن تلخيص النتائج

:فيما يلي

اجلزائريون يف التعامالت)03والسمعي البصري جبامعة قسنطينة(ال يثق أساتذة علوم اإلعالم واالتصال -1
، وإمنا يثقون يف %69.56، على الرغم من اعتبارها األكثر تفاعلية بنسبة %58.69اإللكرتونية بنسبة قدرها

.%58.69تقليدية اليت يرون بأ�ا أكثر أمانا بنسبة التعامالت ال

أن عدم تبين التجارة اإللكرتونية الذي يستلزم العودة إىل الدفع اليدوي والتوصيل%56.52تعترب نسبة -2
.التقليدي يضعف التعامالت اإللكرتونية

بحوثني ألنه جمرد تقليدمن املبحوثني أن اإلشهار اإللكرتوين ال يشبع حاجات امل%60.86ترى نسبة -3
.%47.82للمجتمع الغريب، مع وجود سلسلة عراقيل حتول دون احلصول على املنتجات بنسبة 

أن اإلشهار اإللكرتوين يتناىف مع قيم وعادات ا�تمع اجلزائري الحتوائه مضامني %47.82أكدت نسبة -4
يشكل خطرا حقيقيا على الثقافة العربيةما%39.13غري أخالقية، وتشجيعه لغرس الثقافة الغربية بنسبة 

.اجلزائرية

اإللكرتونية الغرياإلشهاراتأكدت على وجود بعض%56.52أظهرت نتائج الدراسة أيضا أن نسبة -5
.مطابقة ملعايري اجلودة العاملية وهدا ما ال يشبع حاجات املبحوثني وجيعلهم يبحثون عن مواصفات أفضل له

اإللكرتونيةاإلشهاراتلتؤكد على أن سهولة االحتيال على املواطن من خالل%39.13ت نسبةءكما جا -6
املصممة بالربجميات اإللكرتونية حيول دون التمييز بني ما هو حقيقي منها، وما هو مزيف حيمل معلومات مضللة 

.ومهية وكاذبة عن املنتج
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:نتائج الدراسة في ضوء الفرضيات-2
علومأساتذةتبني لنا أن لدىمن خالل حساب متوسط شدة اجتاه املؤشرات األربعة املتعلقة بفرضية دراستنا

اجتاهات سلبية حنواجلزائريني)03ي جبامعة قسنطينةتصال والسمعي البص راالكلية اإلعالم(واالتصالاإلعالم
ذا ما يعكس اجتاه مؤيدا للفرضية وبالتايل ميكنوه03.61:اإلشهار اإللكرتوين، إذ قدر متوسط شدة اجتاه بـ 

لديهم)03كلية اإلعالم االتصال والسمعي البصري جبامعة قسنطينة(القول أن أساتذة علوم اإلعالم واالتصال
.اجتاهات اجيابية حنو املؤشرات

أساتذة علوم اإلعالمأنوبناءا على هذه النتيجة ميكن القول أن فرضية دراستنا قد مت اثبات صدقها وصحتها، أي 
لديهم اجتاهات سلبية حنواجلزائريني)03كلية اإلعالم االتصال والسمعي البصري جبامعة قسنطينة(واالتصال

.اإلشهار اإللكرتوين

:نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقة-3

يف هذه النقطة نتائج الدراسة األوىل والدراسة الثانية اللتان وظفنامها كدراستني سابقتني، من خالل سنناقش
:مقارنتها مع النتائج املشا�ة هلا املتوصل إليها يف دراستنا كما يلي

لتعامالتتوصلت دراستنا إىل أن األساتذة اجلزائريني ال يثقون يف التعامالت االلكرتونية وإمنا يثقون يف ا -1
التقليدية فهي األكثر أمانا، يف حني توصلت دراسة إيناس قنيفة إىل أن عدم تبين الدولة للتعامالت اإللكرتونية هو 

.ما يضعف ثقة الطلبة اجلزائريني يف اإلعالنات اإللكرتونية

وسيط ناقل هلذهبينما أكدت دراسة خضرة واضح أن اإلعالنات اإللكرتونية ليس هلا مصداقية ألن االنرتنت ك-
اإلعالنات ال تزال وسيطا ال حتكمه جهة معلومة، والقوانني اليت تنظمها مازالت حىت اآلن غري قادرة على إلزام 

.املعلنني باحرتام خصوصيات األفراد واجلماعات

حيملون اجتاهخلصت دراستنا إىل أن غالبية املبحوثني يعتربون التعامالت اإللكرتونية أكثر تفاعلية وبذلك -2
، غري أن دراسة خضرة واضح أثبتت نتائجها أن مستخدمي االنرتنت اجلزائريني لديهم "التفاعلية"إجيايب حنو عنصر

وأن هذا االجتاه السليب تكون بتأثري ضعف التكوين والتدريب على"التفاعل"اجتاهات سلبية حنو مؤشر
بشكل سليب على إمكانية التفاعل–بالضرورة–ي ينعكسوالذ)االنرتنت(االستخدام اجليد والصحيح للوسيلة

.مع اإلعالنات اإللكرتونية
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أظهرت نتائج دراستنا بأن اإلشهار اإللكرتوين يتناىف مع قيم وعادات ا�تمع اجلزائري الحتوائه مضامني غري  -3
نيفة ودراسة خضرة واضح اللتانأخالقية وتشجيعه على غرس الثقافة الغربية، وهي تتطابق مع نتائج دراسة إيناس ق

انتهتا إىل أن اإلعالنات اإللكرتونية تتعارض مع املبادئ والقيم األخالقية السائدة يف ا�تمع اجلزائري وتركز على 
.اإلحياءات اجلنسية إىل جانب أن جلها ذات مضامني ثقافية غربية



:اخلامتة

كلية(بعد الدراسة اليت قمنا �ا واليت حاولنا من خالهلا معرفة االجتاهات اليت حيملها أساتذة اإلعالم واالتصال 
حنو اإلشهار اإللكرتوين، وذلك باختبار فرضية جزائريني)03صري جبامعة قسنطينةوالسمعي الباإلعالم واالتصال

اإللكرتونية انطالقا من درجة مصداقيتها يفاإلشهاراتواحدة واليت �دف إىل معرفة اجتاهات املبحوثني حنو 
.نظر�م، االشباعات اليت حتققها هلم، وإمكانية تعارضها مع ثقافتهم وجتسيدها لقيم وعادات منافية �تمعهم

تائج الدراسة عن وجود اجتاهات سلبية لدى األساتذة حنو اإلشهار اإللكرتوين، لدلك وعلى ضوء وقد أسفرت ن
:ما تقدم من نتائج فإننا نقرتح مايلي

.شهارية إلكرتونية تتناول ما يتوافق مع منظومتنا القيمية والثقافية واألخالقيةإإنتاج مضامني.1
اإللكرتونية وإمنا جيب حتليل دوافعهااإلشهاريةلةعلى اجلهات املختصة عدم جتاهل ما حتمله الرسا.2

.وأهدافها إدراك كيفية استثمار إجيابيا�ا والتعامل مع سلبيا�ا
توفري بيئة تشريعية وتنظيمية عاملية من أجل معاجلة مسالة تنشئة املتواصلني العرب وفق قيم عاملية على.3

.حساب القيم احمللية
رتوين يبني ما جيوز بثه وما ال جيوز بثه ، يؤسس ألخالقيات اإلشهار وضع ميثاق خاص باإلشهار اإللك.4

.اإللكرتوين
وتأسيس جسور لالستثمار"إلكرتونية"و"تقليدية"اخلروج من منحىن التناحر بني التعامالت املسماة.5

.األمثل لإلمكانات املتاحة لدى كل دعامة
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الجمهورية الجزائريــة الديمقراطيــــــة الشعبيــــة
عليم العالي والبحث العلميــوزارة الت

قالمة1945ماي8جامعة
اإلنسانية و االجتماعيةكلية العلوم

تصال و علم المكتباتاإلعالم و االقسم علوم

تصالاإلعالم و االعلوم:شعبة
تصال و المجتمعالمعلومات و االتكنولوجيا:تخصص

استمارة حبث لنيل شهادة املاسرت بعنوان
اتجاهات أساتذة اإلعالم واالتصال الجزائريين نحو اإلشهار اإللكتروني

3دراسة ميدانية بجامعة قسنطينة
"كلية علوم اإلعالم واإلتصال والسمعي البصري"

:األستاذإشراف:إعداد الطلبة
نايلي خالد-بن ناصرنرجس-
مهلل راضية-
قوارطة مهدي-

:مالحظة

في ھذا االستبیان لن تستخدم إال لغرض البحث العلمي، لذلك نرجو منك إن المعلومات التي ستدلي بھا

.لي بالصدق في اإلجاباتحالتعاون معنا والت

2015/2016:السنة الجامعية
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:البيانات الشخصية-

:الجنس-1

ذكر-

أنثى-

:المستوى العلمي-2

ماجستري -1
دكتوراه -2

:الخبرة -3

سنوات5أقل من-
سنوات10إىل5من-
سنوات10أكثر من-
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.انعدام الثقة في اإلشهار اإللكتروني:)01(عبارة المؤشر

ال أوافق بشدةال أوافقال أدريموافقموافق بشدةالعباراترقم

04

يثق أساتذة اإلعالم واالتصال اجلزائريني يف

التعامالت التقليدية أكثر من التعامالت

.اإللكرتونية

.تعترب التعامالت التقليدية أكثر أمانا05

.تعترب التعامالت اإللكرتونية أكثر تفاعلية06

07

اجلامعيون إىل استخداميلجأ األساتذة

االنرتنيت ألمور علمية أكثر من اإلشهار

.اإللكرتوين

08
عدم تبين التجارة اإللكرتونية يضعف

.التعامالت اإللكرتونية



3

قلة إشباع حاجات األساتذة الجامعيين:)20(عبارة المؤشر

أوافق بشدةالأوافقالال أدريموافقموافق بشدةالعباراترقم

09
اإلشهاراملنتجات املعلن عنها من خالل

.الباهظةأسعارهالكرتوينإلا

10
كرتوين جمرد تقليد للمجتمعشهار اإللعترب اإلي

.الغريب

11
االلكرتوينلإلشهارال يهتم املسوقون

.باجلوانب الفنية واجلمالية يف التصميم

12
توجد سلسلة من العراقيل للحصول على

.االلكرتويناإلشهاراملنتج املعلن من خالل

13
لكرتوين على الرسائلاإلاإلشهاريعتمدال

.السمعية البصرية

14

واالتصالاإلعالمأساتذةيستخدمال

كرتوين �دف اإللإلشهاران واجلزائري

.ستهالكالا

15

االتصال اجلزائريني واإلعالميبحث أساتذة

عن مواصفات أفضلأكثر من غريهم

.لكرتويناإللإلشهار
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�تمعية :)30(عبارة المؤشر التعارض مع القيم ا

ال أوافق بشدةأوافقالال أدريموافقموافق بشدةالعباراترقم

على غرس الثقافةلكرتوينإلاشهارإلع ايشج16

.الغربية

مع قيم وعاداتلكرتوينإلاشهارإلايتناىف17

�تمع اجلزائري .ا

وجود مضامني غري أخالقية يف اإلشهار18

اإللكرتوين

الثقافة اإلشهارية اإللكرتونية تكرس اإلباحية19

واالحنالل اخللقي



5

اإلشهار اإللكرتوين مع املقاييس املتعارف عليهاعدم تطابق:)04(عبارة المؤشر

ال أوافق بشدةال أوافقال أدريموافقموافق بشدةالعبارةرقم

20
بعض اإلشهارات اإللكرتونية غري مطابقة

ملعايري اجلودة العاملية

21
حتمل بعض اإلشهارات اإللكرتونية معلومات

مضللة عن املنتج

22
اإلشهارات اإللكرتونية عنتعلن بعض

معلومات ومهية و كاذبة

23

سهولة تصميم اإلشهارات اإللكرتونية عن

طريق خمتلف الربجميات جيعلها أكثر عرضة

لإلحتيال


