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  إهداء

  أهدي هذا العمل المتواضع الذي هو ثمرة جهدي الى:

أمي  "منبع الحنان ورمز العطاء الى نور طريقي ومنبع طموحي  

 " الحبيبة

  حفظها اهللا.

أبي  "من كان حبه واهتمامه قوام عزيمتي , إلى ضياء حياتي  

 " الغالي

  حفظه اهللا .

والى   سفيان، محرز، معاذ،  ،زينوإلى شموع حياتي أخواتي  

  "رضوان  " أخيكوت الصغير ابن  الكت

 " فؤاد", "فتحي ي"ئصدقـاأأحسن من عرفني بهم القدر    إلى

  في الدفعة  وكل الزمالء ، "سامو"، "رابح" "نعيم"منال" "

  بعيد .إلى كل من شجعني ولو بكلمة طيبة من قريب أو من  



 

  شكر وعرفـان

  الحمد هللا الذي أتانا من العلم ما ينفعنا ونسأله أن يعلمنا ما جهلنا  

  قدم بجزيل الشكر والعرفـان والتقدير لألستاذ  نتال يسعني إال أن  

  "بن ثامر كلثوم"

تقدم بالشكر المسبق ألعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة  أكما  

  المذكرة  

  وعلى مجهوداتهم وتصحيحاتهم لألخطاء والنقـائص وتقديم المالحظات  

على إتمام هذا العمل من  ني  وساعد منيشكر كل من دعأو كذلك  

 . قريب أو من بعيد



  الملخص: 

هدفت هذه الدراسة اىل حتليل وتقييم أداء اإلعالن املمول على منصة فيسبوك وذلك لفائدة خمرب الدراسات االقتصادية يف 

املناطق الصناعة والدور اجلديد للجامعة حيث مت تصميم إعالنات ممولة لفائدة صفحة املخرب وخلصت هذه الدراسة اىل ان املنصة توفر 

  ونتائج دقيقة مير ا تقييم االعالن املمول وقياس مردود اإلعالن لتحسني احلمالت الرتوجيية .أدوات إحصائية 

التسويق االلكرتوين، اإلعالن املمول، الكلمات المفتاحية :  

Abstract :  

This study aimed to analyze and evaluate the performance of the ad funded on the Facebook 

platform for the benefit of the laboratory of economic studies in the industrial areas and the new 

role of the university where the design of advertisements funded for the benefit of the page of the 

informant and concluded that the platform provides statistical tools and accurate results passed by 

Evaluate the funded ad and measure the ad returns to improve promotional campaigns. 

 Keywords: E-marketing, financed advertising, 
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مجيع الوسائل واألساليب اليت متارس عرب الشبكة دف الوصول ألكرب قدر من على مل تشي التسويق االلكترونيإن 
واالت أو الوسائل املرئية واملسموعة، فالعامل  ستخدام الوسائل التقليدية املتمثلة يف اجلرائداعوضا عن  ،املستخدمني للتعريف عن املعلن

مقر  إىلىل زيارة إستفسار عن املنتج بدون احلاجة اليوم يستخدم اإلنرتنت على نطاق واسع املدى حيث بإمكان املستخدم أن يقوم باال
  .يجتماعالتواصل االعلى شبكات  عالنية مدفوعةإمحالت  لعمل ينلكرتو إشركات تسويق  ىلإالشركة، لذلك تلجا الشركات 

العامل اخلارجي وهى  إىلحيث تعترب بوابه العامل الداخلي طالق، العاملية على اإلاإلنرتنت  ةترب ثور تع التواصل االجتماعي مواقعو 
موقع  تالعنكبوتية ظهر  ةومنذ بداية القرن العشرين ومنذ وجود ماليني املستخدمني على الشبك ،خريةة األوناألكثر تداوال بني الناس يف اآل

حقق شهرة بنسبة كبرية، الذي  ) Facebook( مثل منصةبنسبه كبرية عاملية شهرة بعض الشبكات  تحققوقد  ،جتماعيالتواصل اال
 األخرى جتماعيةمواقع التواصل اال بني جتماعية وأكثرها شعبية ماهذا ويعترب موقع الفيسبوك أشهر املواقع اال

، ألن هناك واخلدماتنتباه وزيادة رواج السلع ، كموقع تواصل اجتماعي رائد، أحد أرخص الوسائل جلذب االالفيسبوكيُعد و 
إمكانية الستخدام الفيسبوك من مجيع أنواع األجهزة كاحلواسيب الشخصية واألجهزة اللوحية واهلواتف الذكية مما يزيد من فرصة وصول 

للحمالت اإلعالنات إىل املاليني حول العامل، ووجود خمتلف فئات العمالء املستهدفني على مواقع التواصل االجتماعي يوفر ميزة إضافية 
الذي  ،على مواقع التواصل االجتماعي املناسب ،عمالء النشاط التجاري احملتملنيلإلعالن إىل التسويقية تضمن وصول أفضل وأسرع 

  يشهد أكرب نشاط وتواجد لتلك الفئة من العمالء.
تقدمي خدمة نشر املعرفة دف إىل منظمة خدمية يف املناطق الصناعية والدور اجلديد للجامعة ويعترب خمرب الدراسات االقتصادية 

ولكي  ،استعمال التسويق االلكرتوين لنشر احملتوى االلكرتوين اخلاص اواملعلومات واألخبار عن نشاطات املخرب إىل متابعني الصفحة ب
املنشورات العلمية اليت  نشاء صفحة يتم فيها نشرإخيلق حيزا ومكانة يف الفضاء االلكرتوين فهو ميتلك حساب على الفيسبوك، ومت تفعيل 
موعات عالنات واألخبار العلمية للمخرب على اختص املتهتمني من باحثني وطلبة، وهلذه الصفحة متابعون دائمون يشاركون يف نشر اإل

لتوسيع دائرة معارف ت ممولة عرب الفيسبوك ملدة يومني اخلاصة اليت يشرتكون فيها، وكتنويع لألسواق املستهدفة فقد مت متويل محلة إعالنا
  ومتابعني أخبار املخرب.

  : اإلشكالية .1

مما جيعله وسيلة داعمة لنجاح أعمال  ،ملخرب الدراسات االقتصادية خدمات التواصل االجتماعييوفر موقع الفيسبوك إذا كان 
الفيسبوك فيما يتعلق باموعات   ، ويسمح له بالوصول إىل جمموعة فئات مستهدفة من خالل اخلصائص وامليزات اليت يوفرهااملخرب

التي  اإلعالنيةإمكانية لتحليل ولتقييم نجاح الحمالت هذه المنصة وفر تفهل  ،عل عملية االستهداف أكثر دقة وفعاليةجلالسكانية، 

  يمولها المخبر؟

  اإلشكال املطروح يتبادر إىل ذهننا جمموعة من األسئلة اليت حتتاج إىل معاجلة وأجوبة واليت هي: من  خالل
 ؟ما هي طرق التسويق االلكرتونية األخرى، غري مواقع التواصل االجتماعي )1
 ما هي أنواع شبكات التواصل االجتماعي املستغلة يف االتصاالت التسويقية؟ )2
 االلكرتوين واإلعالن على الوسائل التقليدية؟أين يكمن الفرق بني اإلعالن  )3
 أين يكمن الفرق بني اإلعالن املمول واإلعالن غري املمول على املنصة؟ )4
 عالنية؟تحديد األهداف من الرسالة اإللإمكانية الفيسبوك منصة توفر هل  )5
 ؟الفيسبوك منصةللمخرب على  حتديد الفئات املستهدفة ما هي آلية )6
  املنصة إمكانية حتديد امليزانية ومراجعتها قبل نشر اإلعالن؟ هل توفر )7



 ـــــــامةمـــــــــــــــقدمة عـــــــــــــ

 

 
 ب 

من خالل معارفنا األكادميية املسبقة، وقراءاتنا لبعض الكتب املتخصصة وصلنا إىل وضع إجابات مبدئية عن األسئلة  :الفرضيات
  تخصصة:السابقة، إال أن نقوم باختبارها بعد التحليل العلمي والتطبيقي لكل املصادر العلمية امل

 توى.طرق التسويق االلكرتونية األخرى متعددة منها التسويق االلكرتوين عرب الربيد االلكرتوين، التسويق عرب اهلاتف، التسويق عرب حتليل احمل )1
تخدامها أنواع شبكات التواصل االجتماعي املستغلة يف االتصاالت التسويقية، ونشر اإلعالنات االلكرتونية متعددة فهي تتباين بدرجة اس )2

 فمثال جند األنستغرام، التويرت، اليوتوب، السكايب.
الفرق األساسي بني اإلعالن على الوسائل التقليدية واإلعالن املمول هو يف الوقت املستغرق يف تصميم اإلعالن ووصوله إىل الفئات  )3

 املستهدفة.
و وسيلة توصلنا إليهم غري أن أعالن لعمالء ال منلك أي عالقة عالن غري املمول هو يف وصل اإلعالن املمول واإلهم الفروقات بني اإلأ )4

عالن إىل جمموعة العمالء الذين يتابعون نشاط املنظمة على حساا قتصر وصول اإليلديهم حساب على املنصة، أما غري املمول ف
 املنصة.ب

 هو ضرورة حتديد األهداف من الرسالة اإلعالنية، كمرحلة أوىل ومهمة قبل تصميم اإلعالن. من أهم ميزات العمل على منصة الفيسبوك )5
ن أمكان املستخدم للمنصة بإآلية حتديد الفئات املستهدفة على املنصة ترجع إىل تطبيق موجود على املنصة واملتمثل يف رؤية اجلمهور، ف )6

عالنية، حيث مت استهداف دولة مصر لفئة عمرية الفئة اليت سيستهدفها بالرسالة اإليدرس كل اخلصائص الدميوغرافية اليت حيتاجها لتحديد 
 ) سنة، ذات اهتمامات يف الدراسات العليا، واألعمال والصناعة، والبحث والتطوير.60و 30بني (

، وكانت منها باحتساب التكاليفنبدأ لكن بتحديد عتبة دنيا  ،عالنيةيف معظم احلاالت تعطي املنصة خيارات لتغطية مصاريف احلملة اإل )7
  .أورو للتفاعل الواحد 0,02بتداءا من اضمن دراسة حالة املخرب 

 األهمية: .2

تنبع أمهية الدراسة من أمهية التسويق االلكرتوين يف ميدان التسويق يف قسم العلوم التجارية، وتنبع أمهية الدراسة أيضا من حداثة 
زائر، فنحن نعلم أن اجلزائر دخلت عامل التجارة االلكرتونية متأخرة، وجل املؤسسات االقتصادية املوضوع يف جمال التجارة واالقتصاد باجل

فة علمية اجلزائرية مازالت حتاول مواكبة التكنولوجيا، وجتربتها يف الرتويج والتسويق االلكرتوين قليلة أو مبتدئة، ومن هنا فهي حباجة إىل معر 
لومات عن األسواق املستهدفة لتصميم محلة تسويقية خاصة ا، ولتكون دقيقة يف استهداف أسواقها، ومن مث تطبيقية يف كيفية مجع املع

ويقية، وحتافظ على جناعتها املالية، كان البد من معرفة أساليب التخطيط التسويقي االلكرتوين،وآلية مراقبة وحتليل وتقييم نتائج احلملة التس
 علميا وتطبيقيا فيما بعد. إلثراء هاللبحوث األكادميية اليت حيتاجها أهل االختصاص لذلك جاء اختيارنا للموضوع كاستباق 

 األهداف: .3

  :دف من خالل هذه الدراسة التحليلية التطبيقية إىل حتقيق جمموعة من األهداف التالية 

 .وأنواعه التعمق أكثر يف فهم التسويق االلكرتوين ومرادفاته -1
 .التواصل االجتماعي والتسويق عرب مواقع التواصل االجتماعيشبكات تعميق املعرفة مبفهوم  -2
 من آلية حتديد الفئة املستهدفة على املنصة.، التمكن أكثر فأكثر  -3
 .عالن املمول على الفيسبوكالتمكن من طريقة تصميم اإل -4
 لية حتليل وتقييم نتائج احلملة التسويقية على الفيسبوك.آالتمكن من  -5
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 أسباب االختيار: .4

  ترجع أسباب اختبارنا هلذه الدراسة بالذات دون غريها لسببني رئيسني مها:
: وهو سبب أكادميي، حيث بسبب ختصصنا األكادميي والذي هو التسويق، واكتسابنا لبعض املعارف العلمية السبب الموضوعي

ديد مفهوم نظام املعلومات التسويقي االلكرتوين، حول التسويق االلكرتوين، الحظنا إشكالية مهمة وهي إشكالية حتوالتطبيقية األكادميية 
فعل تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف الدول املتقدمة وقلة العمل ا بواألهم كشف النقاب على األدوات االلكرتونية اليت تطورت 

  باجلزائر حلداثتها.
وحماولة التمكن من آلية التسويق عرب ضافة علمية : هو ميولنا النفسي الكتشاف اجلديد وحماولة إالسبب الذاتي أو الشخصي

لكن تعترب احملاولة األوىل أكادمييا على مستوى البحوث و ، مواقع التواصل االجتماعي، وزيادة مهارات تصميم اإلعالنات املمولة
متخصصة يف جمال التسويق ، وجعلها نقطة البداية لبحوث حممد البشري اإلبراهيميوالدراسات البحثية يف جمال التسويق باجلامعة 

  .االلكرتوين والتجارة االلكرتونية

 المنهج المتبع: .5

نظرا لطبيعة املوضوع وطبيعة اإلشكال املطروح ارتأينا استخدام املنهج التحليلي، وذلك بتجميع البيانات واملعلومات امعة من 
حتليلها وتنظيمها، كما اعتمدنا يف الفصل الثاين على منهج دراسة املادة النظرية سواء كتب أو مواقع الكرتونية متخصصة، ومن مث حماولة 

 احلالة حيث قمنا بدراسة أهداف املخرب وعملنا خطة لتصميم إعالنان مموالن لفائدة املخرب، وبعد انتهاء فرتة عرض اإلعالن، قمنا بتحليل
  تبويب املعلومات يف فصلني كبريين كما يلي:النتائج امللموسة عن أثر اإلعالنان على عدد متابعي صفحة املخرب، حيث مت 

مفاهيم وتضمن الفصل ثالث مباحث مهمة وهي كما يلي: املبحث األول بعنوان االدبيات النظرية الفصل األول ومت ومسه ب
الثاين بعنوان شبكات  ، واملبحثتعريف التسµويق االلكرتوين طرقه واحملددات االساسية لهوتناولنا فيه اساسية يف التسويق االلكرتوين 

املبحث الثالث بعنوان مفهوم وطرق التسويق عرب مواقع  وأنواعهاالتواصل االجتماعي وتناولنا فيه مفهوم شبكات التواصل االجتماعي 
ع، اما املبحث انواع مواقع التواصل االجتماعي االكثر شهرة و االقل منها وكيفية التسويق عرب هذه املواقالتواصل االجتماعي وتناولنا فيه 

 الرابع ف
تعريف وتضمن الفصل ثالث مباحث مهمة وهي كما يلي: املبحث األول بعنوان  الدرسة امليدانيةالفصل الثاين ومت ومسه ب

املراحل األساسية لتصميم اعالن  ، واملبحث الثاين بعنوان:دور خمابر البحث يف دعم البحث العلميوتناولنا فيه باملؤسسة حمل الدراسة 
ويف األخري مت  حتليل نتائج اإلعالن وتقييم أداء احلملة التسويقية واملبحث الثالث بعنوان: متطلبات وكيفية القيام بإعالن وتناولنا فيهول مم

احلصول على نتائج التحليل واليت مت إدراجها يف خامتة عامة، وكذالك متكنا من تقييم الفرضيات املوضوعة، لننهي عملنا هذا باقرتاحات 
  واضيع خترج للطلبة املهتمني مبجال نظم املعلومات والتسويق االلكرتوين. مل

لدراسة والتحليل، فقد واجهتنا الكثري من الصعوبات والعراقيل نصنفها يف نظرا حلداثة املوضوع املأخوذ ل صعوبات الدراسة: - 
  ثالث عناصر أساسية:

لتسويق علر مواقع التواصل املتوفرة يف معظم املكتبات اجلامعية باجلزائر واملتخصصة يف ا: كل الكتب العلمية باللغة العربية المادة النظرية - 
 .آلية وكيفية تصميم إعالن ممول وال كيفية حتليل نتائج اإلعالناتوالتسويق االلكرتوين ال تتكلم عن موضوع  االجتماعي

وخباصة املتواجدة باملنطقة الصناعية بوالية الربج هي حديثة العهد : كما سبق وأن ذكرنا أن أغلب املؤسسات االقتصادية الجانب التطبيقي - 
خلصوصية وسرية العمل باالنرتنيت)، وعدم بالتسويق االلكرتوين، وبالتايل كان قبوهلا للموضوع كدراسة تطبيقية مرفوض من طرف إدارا (
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جبامعة حممد بوضياف الذي قبل بإعطائنا كلمة املرور حلسابه إمياا مبصداقية العمل، لذلك كانت وجهتنا هي خمرب الدراسات االقتصادية 
 على الفيسبوك وكان ذلك خالل اية السنة الدراسية.

، كان كل جهدنا 2019: نظرا النقطاع الدراسة باجلامعة خالل الفرتة مارس، افريل، وماي من سنة الزمن والوقت المحدد للدراسة - 
عمل على ترمجتها، إضافة إىل أن الفئة املستهدفة كانت يف عطلة أيضا ارتأينا أن يكون توقيت مبذول يف مجع البيانات واملعلومات وال

) ومن مث كان لزاما علينا تبويب املعلومات واخلروج بالنتائج يف 15-13اإلعالن خالل املوسم اجلديد وهو شهر سبتمرب خالل الفرتة (
 الوقت احملدد.
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  : تمهيد 

صبحت أوات األخرية خاصة مع التطورات التكنولوجية املختلفة حيث هتمام مبوضوع التسويق اإللكرتوين يف السنتزايد اال
حتتاج للتسويق االلكرتوين لتعزيز نشاطهم وزيادة تفاعالم على فراد ضافة لأل(الكبرية و املتوسطة والصغرية ) باإلاملؤسسات واملنظمات  

مواقع التواصل االجتماعي  وأمستوى الشبكة العنكبوتية ومع توايل هذه التطورات على هاته الشبكة ظهر ما يسمى الشبكات االجتماعية 
  كات لتسويق خدماا ومنتجاا.ىل هذه الشبإدى باملؤسسات للجوء أفراد مما قباال واسعا من طرف األإواليت عرفت 

عمال التسويقية وهو ما سيتم معاجلته من ليات املتبعة يف األثرت على اآلأن شبكات التواصل االجتماعي أوبذلك ميكن القول 
  وهي: نيحثمبليه من خالل إري بالتطرق ظخالل هذا الفصل الن

  األدبيات النظرية المبحث األول:           
  ساسية حول التسويق االلكرتوين أمفاهيم  ول:األالمطلب                    

  شبكات التواصل االجتماعي  الثاني: المطلب
  مفهوم وطرق التسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي الثالث: المطلب

  األدبيات التطبيقية :الثانيالمبحث 
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   األدبيات النظريةلمبحث األول: ا

حيث له العديد من املسميات  ،العصر أحد املفاهيم األساسية اليت أصبحت ذات عناية كبرية يعترب التسويق اإللكرتوين يف هذا
واستطاع خالل السنوات  يف عامل التسويق مثل التسويق بواسطة االنرتنت والتسويق الرقمين يوصف من خالهلا أاملختلفة اليت من املمكن 

ت والوسائل املتطورة مبختلف األدوا باالستعانةوذلك  ،حلايلاالقليلة املاضية أن يتماشى ويتطور مبختلف أنشطته التسويقية مع العصر 
  .احلديثة يف تنفيذ العمليات واألنشطة التسويقية والتكنولوجيا

  االلكتروني التسويق حول أساسية مفاهيمالمطلب األول: 

 أوال: تعريف التسويق اإللكتروني

الشبكات خرية وذلك بعد انتشار ورواج ىل السنوات األإيعترب التسويق االلكرتوين مصطلح حديث الظهور ويعود ظهوره 
القول صبحت الشركات واملؤسسات تراها سوقا جذابا وواعدا واعتبارها من ضمن الفرص التسويقية املتاحة وبالتايل ميكن أااللكرتونية اليت 

  :أن
التبادل املشرتك من من أجل حتقيق  االفرتاضية)ك ضمن البيئة املتوقعة (ل"إدارة التفاعل بني الشركة واملسته:هو التسويق اإللكرتوين

وذلك ألن عملية التسويق اإللكرتوين ال  ،االنرتنتللتسويق اإللكرتوين تعتمد على ثقافة وتكنولوجيا  االفرتاضيةأما البيئة  ،منافع مشرتكة
  .1"تركز فقط على عمليات البيع والشراء وإمنا على تطبيق وتنفيذ األدوات التسويقية

تدعيم و "استخدام اإلنرتنت والتقنيات الرقمية املرتبطة به لتحقيق األهداف التسويقية :أنهعلى  اإللكرتوينالتسويق يعرف  اكم
  .2املفهوم التسويقي احلديث"

تصاالت لتفعيل إنتاجية التسويق وعملياته مبا يف ذلك تقنيات املعلومات واال ،األمثل للتقنيات الرقمية االستخدامهو وذا ف
وتقدمي السلع واخلدمات إىل العمالء املتمثلة يف الوظائف التنظيمية والعمليات والنشاطات املوجهة لتحديد حاجات األسواق املستهدفة 

  .3يف املنظمة وأصحاب املصلحة
جمموعة من األسباب والوسائل التقنية املستعملة لعرض السلع واخلدمات إىل  كما ميكن تعريف التسويق اإللكرتوين على أنه

وميتلك مميزات خصوصية مقارنة بالتسويق العادي وهذه املزايا تركز على  ،املستهلكني بواسطة األسواق اإللكرتونية وغريها من طرق العرض
سرتاتيجية تسويق جديدة يف املؤسسة تسمح باستغالل الفرص اليت تنتجها تغريات البيئة اخلارجية والداخلية واحلفاظ على إاستخدام 

  4 .يتصال الرقماقتصادية الشركات بفضل توظيف التكنولوجيا احلديثة لإلعالم واال
لتحقيق األهداف  وشاشات العرض  ومنه فالتسويق اإللكرتوين نعين به استعمال التكنولوجيات احلديثة كاالنرتنت واهلاتف النقال

االلكرتوين  هم وسائل التسويقأمن  ،اما يف وقتنا احلايل فتعترب منصات التواصل االجتماعي كفيسبوك و االنستغرام وتويرت وغريها  التسويقية
عالن حيث تتيح استهداف فئة كثر دقة يف عملية توجيه اإلأمكانية استهداف إقبال الشديد على هذه املواقع واليت توفر نظرا لإل ،اليوم

  .و منطقة جغرافية معينة أعمرية معينة 
 

                                                           

، الطبعة الثانية، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، مبادئ التسويق الحديث بين النظرية والتطبيقزكرياء عزام، عبد الباسط حسونة، مصطفى الشيخ:  1
  .128، ص 2009عمان، 

  .81، ص 2008، الدار اجلامعية، اإلسكندرية ، مصر،  التسويق اإللكتروني ،حممد عبد العظيم 2
  .45، ص2016، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، الوجيز في التسويق اإللكتروني ،ليلى مطايل 3
، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، التجارة اإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعي مها مهدي اخلفاف، منرية عبد اهللا مفلح، رمي عوين املطرمي: 4

  .259، ص2016



الجانب النظري............................................ول ............................الفصل األ   

 

 
8 

  األساسية للتسويق اإللكتروني:  المحددات :ثانيا

كل هذه املتغريات   ،األفراد ،التوزيع ،التكنولوجيا ،القيادية له وهي: املعلومةاملفاتيح  التسويق اإللكرتوين يتطلب أربعة متغريات تعترب
  وذلك كما هو موضح يف الشكل املوايل: ،1ميكن أن تعترب كمصدر مستقل لتطور عمالء جدد أو عروض جديدة

  ): القواعد األساسية للتسويق اإللكتروني01الشكل (

  

 

Source : Michel badoc et autre :E-Marketing de la Banque et de L’assurance، 2
éme

 edition، 
edition d’organisation، 2000، paris.p75                                                   

  : طرق التسويق اإللكترونيثالثا

اإللكرتوين جمموعة من الطرق اليت ميكن استخدامها للنجاح يف التسويق ألي سلعة أو خدمة مع ضرورة االنتباه إىل النقاط يشمل التسويق 
، ميكن بعض أو جل هذه الطرق يف عملية التسويق للمنتج ويظل الفيصل يف حتديد أكثر الطرق مالئمة هو املنتج يف حد ذاته التالية:

اخليارات ، وأخريا  لتسويق واملبالغ املالية املرصودة للبدء يف احلمالت الدعائية للمنتج, إذ أن بعض الطرق غري جمانيةامليزانية احملددة لعملية ا
أهم الطرق ، ومن الشخصية للمسوق نفسه يف التعامل مع اآلليات والربجميات املختلفة للعملية التسويقية ولبيئة التسويق الرقمي عموما

  : 2إللكرتوين هي كالتايلاملعتمدة يف التسويق ا
ويقصد مبحركات البحث املواقع اليت تقدم للمستخدم خدمة البحث عن اخلدمات ): SEMالتسويق عبر محركات البحث( .1

واملواقع والتسويق عرب حمركات البحث هو إحدى أهم قنوات التسويق عن طريق اإلنرتنت واليت تسعى إىل حتسني وزيادة ظهور النوع املراد 
 )Yahoo.com(, ومن أمثلة عليها Search Engine Résulta Page)SERPSيف صفحة نتائج حمركات البحث أو (تسويقه 

  وهناك نوعني من قنوات التسويق عرب حمركات البحث:: )Google.comو(
تائج حمركات ويعين حتسني حمركات البحث الذي يهدف إىل زيادة ظهور النوع املراد تسويقه على صفحات ن ):SEOالنوع المجاني( )1

البحث ويعتمد هذا النوع من التسويق على فهم خوارزميات حمرك البحث وإنتاج حمتويات ذات جودة عالية بشكل دائم واستدعاء روابط 

                                                           

1 Michel badoc et autre :E-Marketing de la Banque et de L’assurance، 2éme
 edition، edition d’organisation، 2000، 

paris.p p. 74-75.  
2
  .88, ص 2014، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر، التجارة اإللكترونية والتسويق اإللكترونيمنري نوري:   

 املعلومة التكنولوجيا

شريةباملوارد ال التوزيع  
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من روابط من مواقع أخرى وااللتزام بإرشادات حمركات البحث يف هذا اال والكثري من العوامل األخرى بسبب تعقيدات هذا النوع من 
  يق, تلجأ معظم الشركات إىل توظيف خبري أو االستعانة بشركات متخصصة يف هذا اال.التسو 

يعترب هذا النوع من قنوات التسويق اإللكرتوين عن طريق حمركات البحث حبيث يتم الدفع على كل نقرة أو ): PPC( النوع المدفوع )2
 Paid or Sponsoredة على الظهور املدفوع يسرتاتيج, وتعتمد هذه اإلCostper clickتسمى أيضا الدفع مقابل الظهور 

Listinges .وهي عبارة عن إعالن نص يظهر أعلى صفحة نتائج البحث  
النوع من التسويق يركز اهود يف إنشاء حمتوى جيذب انتباه القراء  وهذاالتسويق عبر شبكات التواصل االجتماعي:  .2

), املنتديات.......اخل, ونلك من facebook.comكمواقع التواصل االجتماعي (ويشجعهم على مشاركتهم يف الشبكات االجتماعية  
واجل الوصول إىل العمالء بطرية تلقائية دون احلاجة املستمرة لتحديث أو نشر احملتوى بطريقة يدوية, فعلى سبيل املثال حيث تنضم مثال 

ها إمكانية كبرية للتواصل مع مجهورها حول العامل بأسره وبشكل أحد الشركات الرائدة إىل أحد مواقع التواصل االجتماعي فهذا مينح
مباشر, ما يسهل عليها الرتويج ملنتجاا أو باألحرى ما ستقوم بعرضه وضمان وصوله إىل عدد كبري من املتابعني, ومن فوائد هذا 

  لتعرف على استجابات املختلفة للعمالء.حتسني الوعي بالعالمة التجارية وزيادة والء وثقة العمالء, باإلضافة إىل ا التسويق:
يدعى بالتسويق باستخدام الكلمة املنطوقة, فهو يسهل ويشجع التسويق اإللكتروني عبر التناقل اإللكتروني(الفيروسي):  .3

شار الرسالة األفراد لتمرير الرسائل التسويقية طوعا من خالل الشبكة االجتماعية باستخدام مواقع الشبكة وبذلك يسمح هذا األمر بانت
اليت يريد املسوق إيصاهلا هلا بشكل كبري وعلى مستوى واسع يف وقت قصري ودون أدىن عناء إذا ما مت استخدام هذه املواقع بالشكل 
الصحيح, وهناك خاصية مهمة جدا جتعل مواقع التواصل االجتماعي واحدة من أكثر وسائل التسويق فاعلية وهي خاصية مشاركة 

املوجود يف أحد مواقع  Like أوShreيطرحها املسوق إذا كان العميل مهتم باملنشور, وهذا النوع له أمثلة كثرية مثل املنشورات اليت 
 التواصل االجتماعي.

التسويق اإللكرتوين عرب الدعاية التفاعلية يشبه بشكل كبري التسويق عرب الوسطاء التسويق اإللكتروني عبر الدعاية التفاعلية:  .4
هنا هي املواقع اإللكرتونية صاحبة أكرب عدد من الزيارات واملتعلق نشاطها بنفس اال للشركات املعلنة تعرض إعالن لبيع ولكن الوسيط 

 املالبس الرياضية على موقع من املواقع الرياضية الكربى حبيث يظهر اإلعالن بشكل واضح موقع اموعة.

ن أشكال التسويق اإللكرتوين املباشر ويعترب أداة مهمة لبناء العالقة هو شكل م التسويق باستخدام الرسائل اإللكترونية: .5
ن أن تسمح العمالء احلاليني واملتوقعني عن طريق توصيل الرسائل اإللكرتونية عرب اإلنرتنت للجمهور وميتاز بالفاعلية والتكلفة الليلة وميك

يف استهداف مما حيقق أقصى درجة الرضى للعمالء وزيادة األرباح حيتوي نصوص, صور, ومقاطع فيديو, والصوت وغريها, وميتاز بالدقة 
للشركة ومن املفضل أخالقيا ومهنيا عند استخدام هذا النوع من التسويق احلصول على موافقة مسبقة من العمالء املستلمة هلذه الرسائل 

 اإللكرتونية وتوفري طريقة سهلة إللغاء االشرتاك ذه اخلدمة.

هو التسويق الذي يعتمد على اهلاتف احملمول كوسيلة لالتصال والتسويق, يهدف هذا النوع  اتف المحمول:التسويق عبر اله .6
  ها:من التسويق إىل إيصال املعلومة اليت تروج لسلعة أو فكرة أو خدمة وذلك مبراسلتهم عرب هواتفهم احملمولة. ويوجد عدة أنواع له نذكر من

1ريةالتسويق عرب باستخدام الرسائل القص )1
SMS الرسائل القصرية حتتل مكانة عالية لدى الشركات كأداة تسويقية فعالة قادرة على جذب :

العمالء املستهدفني, وتقوم بعض الشركات وقطاعات التسويق بتطوير برامج قادرة على حتليل واستهداف مستخدمي هذه التطبيقات 
 ة.وتقدمي العروض التسويقية بطريقة مناسبة للشرحية املستهدف

                                                           

1
  .)276 - 271(ص  ،مرجع سبق ذكره ،مهدي اخلفاف مها وآخرون  
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التسويق باستخدام تطبيقات اهلاتف احملمول: واحد من أهم قنوات التسويق على اهلواتف الذكية نظرا النتشارها اهلائل وقدرا على جذب  )2
  املستخدم بعدة طرق مبتكرة وجذابة.

  التواصل االجتماعي  شبكاتالثاني:  المطلب

، وهو يشري إىل شبكة من الناس يتواصلون مع بعضهم املاضيمنذ اخلمسينات من العام ظهر مصطلح " الشبكة االجتماعية " 
البعض على أساس قواعد مشرتكة وهدف واحد أو أكثر من األهداف احملددة، ولقد أصبحت مواقع التواصل االجتماعي من أكرب 

  املؤسسات العاملة على مستوى العامل واليت ال تزال تنمو مع مرور السنني.

  ل االجتماعي : مفهوم مواقع التواصأوال

منظومة من الشبكات اإللكرتونية اليت تسمح ملشرتكني فيها بإنشاء حساب خاص م ومن مث ترمز مواقع التواصل االجتماعي إىل 
ربطهم من خالل نظام اجتماعي الكرتوين مع أعضاء آخرين لديهم نفس االهتمامات واهلوايات أو مجعهم مع أصدقاء اجلامعة أو 

  .1الثانوية
بدأ ظهور ما يسمى بشبكات التواصل االجتماعي لتمكني املستخدمني من إنشاء موقع خاص م ومن مث ربطه من خالل فقد 

وهو مصطلح يطلق على جمموعة من املواقع على شبكة  ،نظام اجتماعي إلكرتوين مع أعضاء آخرين لديهم االهتمامات واهلوايات نفسها
  : 2 وقد عرف هذا املفهوم الكثري من التعريفات امللخصة كما يلياإلنرتنت ظهرت مع اجليل الثاين للويب، 

جتماعية أو اهتمامات اجتماعي على أا جمموعات من األشخاص جتمعهم عالقات فقد عرف (لودون) شبكات التواصل اال -
  مشرتكة عرب شبكة االنرتنت.

(راضي) مواقع التواصل االجتماعي:" بأا منظومة من الشبكات اإللكرتونية اليت تسمح للمشرتك فيها بإنشاء موقع  ويعرف -
  جتماعي إلكرتوين مع أعضاء آخرين لديهم االهتمامات واهلوايات نفسها".اومن مث ربطه عن طريق نظام  ،خاص به

ويتم عن طريق  ،فراد يف بيئة افرتاضية جتمعهم اهتمامات مشرتكةتوفر شبكات التواصل االجتماعي إمكانية التواصل بني األ
خدمات التواصل املباشر من إرسال الرسائل أو اإلطالع على امللفات الشخصية لآلخرين ومعرفة أخبارهم ومعلومام اليت يتيحوا 

  للعرض.
ومت تسمية اجلزء  ،أفراد أو مجاعات أو مؤسساتكما يعرفها حممود عواد بأا " تركيبة اجتماعية الكرتونية تتم صناعتها من 

 التكويين األساسي (مثل الرجل الواحد: العقدة)، حبيث يتم إيصال هذه العقدة بأنواع خمتلفة من العالقات كتشجيع فريق معني أو االنتماء
وقد تصل هذه العالقات لدرجة أكثر عمقا كطبيعة الوضع االجتماعي أو املعتقدات  ،إىل شركة ما أو حتمل جنسية لبلد ما يف هذا العامل

  .3أو الطبقة اليت ينتمي إليها الشخص"
وتكوين عالقات  ،كما ميكن تعريف مواقع التواصل االجتماعي على أا املواقع اليت تتيح للمستخدمني إنشاء حسابات شخصية

  .4 ويوتيوب أمثلة على هذه املواقع ، وواتساب ،د مواقع فيسبوكوتع،مع مستخدمني آخرين للمواقع نفسها
  
  

                                                           
مذكرة مكملة لنيل شهادة ماستر في علوم اإلعالم واالتصال قسم العلوم أمحد عصام: تأثري مواقع التواصل االجتماعي على خصوصية الفرد اجلزائري،  1

  . 23، ص 2013، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، جامعة املسيلة،  واالتصال
  .220مها مهدي اخلفاف وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  2
  .26، صالمرجع نفسه:أمحد عصام  3
  https://mawdoo3.comعلى املوقع  12/05/2019، مواقع التواصل اإلجتماعي حممد مروان: 4
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يعرف زاهر راضي مواقع التواصل االجتماعي بأا " منظومة من الشبكات اإللكرتونية اليت تسمح للمشرتك فيها بإنشاء موقع 
  .1 ومن مث ربطه عن طريق نظام اجتماعي الكرتوين مع أعضاء آخرين لديهم االهتمامات واهلوايات نفسها ،خاص به

و مواقع التواصل االجتماعي هي شبكات أن مفهوم شبكات التواصل االجتماعي أاليت مت تناوهلا يتضح لنا  اتريفمن خالل التع
واجلماعات وتتيح هلم تبادل الصور ومقاطع الفيديو فيما بينهم ، وكذا القيام فراد جتمع بني األ، تقدم خدمات الكرتونية اجتماعية

  أو اهلواتف احملمولة ...اخل.تقوم على عملية احلوار التفاعلي عرب شبكة االنرتنت ، كما مبحادثات فورية والتدوين...اخل
  جتماعي : أنواع شبكات التواصل االثانيا

يف كل يوم يظهر املزيد منها وفيما يلي أنواع رئيسية لشبكات التواصل  ،ماعييوجد العديد من شبكات التواصل االجت
  :2االجتماعي

  المجتمعات العامة  -1

وميكن لألعضاء العثور على مئات من  ،عات عامةهذه الشبكات فرصا لألعضاء للتفاعل مع اجلمهور العام ضمن موضو  توفر
املشاركني ضمن جمموعات حوارية حمددة الغرض من اتمع العام، هدفها جذب ما يكفي من األعضاء لتجميع جمموعة واسعة من 

  املوضوعات املختلفة على سبيل املثال (فيسبوك) .
  شبكات الممارسة -2

واهتمامات حمددة تعطي هلم مساحة من احلرية وتشمل بعض  جتماعية تتيح فرص تكوين جمموعات ذات أهدافاهي شبكات 
ميكن هلذه الشبكات أن تكون رحبية أو غري رحبية على سبيل املثال  ،نرتنت الفنانني والتجار واملصورون....اخلاتمعات احمللية على اال

  (لينوكس).
  هتمامات الخاصة جتماعية ذات االالشبكات اال -3

وعادة ما  ،املهن ،نوع من الشبكات تم باآلالف من املواضيع حيث تقدم موضوعات مناقشة ضمن موضوع مثل الصحة وهي
  وعادة ما يتم اإلعالن عن هذه املواقع ودعمها. ،تعتمد هذه اتمعات على صفقات الدعاية واإلجيار/ رعاية

  مجموعات الخصائص المتجانسة -4

 ايف أو املعتقدات السياسية...اخل.دين والعرق أو املوقع اجلغر لم خصائص مشرتكة كاتوفر هذه الشبكات أشخاصا جتمعه

  جتماعي مفهوم وطرق التسويق عبر مواقع التواصل االالثالث:  المطلب

للوصول إىل أكرب شرحية من املستهلكني وحتقيق مزيد من  ،مع زيادة عدد املشروعات التجارية والصناعية  ،تزداد أمهية التسويق
أصبح ن اليسري على أصحاب املشروعات التسويق ملنتجام وخدمام بأقل تكلفة  ،جتماعيوبعد ظهور مواقع التواصل اال ،األرباح 

  شريطة فهم التعامل اجليد مع هذه املواقع. ،ممكنة
  
  
  
  
  

                                                           

الطبعة األوىل، دار احملتسب للنشر والتوزيع، الرياض،  –تويتر نموذجا  –دور مواقع التواصل االجتماعي في االحتساب مركز احملتسب لالستشارات:  1
  .16ه، ص1438

  . 221ص ،مرجع سبق ذكره  ،مها مهدي اخلفاف وآخرون  2
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  : التسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي أوال

شكال الدعاية عرب االنرتنت اليت من دورها ان ترتكز أالتسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي هو مصطلح يستخدم لوصف احد 
،  تويرت، ماي سبايسعالن على شبكات التواصل االجتماعية  مثل فيسبوك، على مواقع الشبكات االجتماعية  وتكمن الفوائد الرئيسية لإل

قدمت هلذا املصطلح الكثري عالنام بشكل مناسب و إغرافية الستهداف و ن املسوق ميكنه االستفادة من معلومات املستخدمني الدميكما إ
  :1من التعريفات نوجزها يف ما يلي

ي أو أي أدوات مشاركة أخرى على عرف التسويق عرب املواقع أو عرب الشبكات االجتماعية بأنه استخدام مواقع التواصل االجتماع
هذه األدوات تتيح للزبائن إمكانية التفاعل مع الشركات التجارية  ،االنرتنت دف التسويق أو البيع أو العالقات العامة أو خدمة الزبائن

ح قنوات اتصال مع هؤالء كما أا تتيح للمنظمات إمكانية فت  ،بدال من أن يكونوا جمرد هدف لوسائل أحادية االجتاه من تلك الشركات
  الزبائن والتواصل معهم بشكل حتاوري.

وهي عبارة عن أداة لتحليل ومعرفة سلوك  ،كما يرى البعض أن التسويق عرب مواقع  التواصل أحد املكونات الرئيسية للتسويق
عد الركيزة األساسية وأساس العملية اإلنتاجية كون أن الزبون ي  ،الزبائن وفرصة للتعرف على رغبام لتحليلها وحماولة تلبيتها حسب رغبام

وذلك لتوسعها يف اال التجاري وذلك من خالل إقامة عالقات مع الزبائن وإتاحة الفرصة هلم  ،يف كل اإلسرتاتيجيات التسويقية الناجحة
  إلبداء أرائهم وتعليقام يف التعديالت والتطورات اليت تدخل عن املنتج.

التواصل االجتماعي هو استغالل الشركات للمواقع االجتماعية ألغراض تسويقية من خالل حتديد وحتليل التسويق عرب مواقع 
  احملادثات واملشاركة يف التفاعالت االجتماعية داخل اتمعات واستعماهلا.

لعامة لعلم التسويق من هو تطبيق املبادئ ا لذا من التعريفات السابقة ميكن القول أن التسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي
ب اكرب عدد من الزبائن فهو ميكن املؤسسات من جذ ،بشكل اكرب استخدام  شبكة االنرتنت  وأخالل استخدام الوسائط االلكرتونية 

  عالن والرتويج خلدماا عرب االنرتنت.ىل مساعدا على اإلوالعمالء إضافة إ
  يجتماع: أنواع مواقع التواصل االثانيا

ويف كل يوم ظهر املزيد منها وتستخدم كلها يف التسويق االلكرتوين ولتسهيل  ،العديد من أنواع مواقع التواصل االجتماعي يوجد
  :2 عملية االستيعاب نذكر منها

تدوينات تعترب املدونة تطبيقا يعمل من خالل نظام إلدارة احملتوى، فهي عبارة عن صفحة ويب من اجليل الثاين، تظهر عليها  :المدونات -1
(مدخالت) مؤرخة ومرتبة ترتيبا تصاعديا ينشر منها عدد حمدد يتحكم فيه مدير أو ناشر املدونة، باإلضافة إىل وجود آلية ألرشفة 
املدخالت القدمية متكن املتصفح من الرجوع إىل تدوينة معينة يف وقت الحق ويوجد أنواع كثرية منها كمدونات الفيديو، ومدونات الصور، 

  .نات الشخصيةواملدو 
وهي مواقع متكن املستخدمني من التواصل املباشر ببعضهم ومشاركة االهتمامات والفعاليات، وتوفر العديد من  :المواقع االجتماعية -2

الفوائد للمستخدمني (كخدمة العمالء، الرتويج، حل املشاكل، تزويد املعلومات)، ومن مواقع الشبكات االجتماعية الشهرية نذكر تويرت، 
  .فيس بوك ، لينكد إن

                                                           

، قسم العلوم مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماسترمشارة نور الدين: دور التسويق عرب شبكات التواصل االجتماعي يف إدارة العالقة مع الزبون،  1
  .6، ص 2014التجارية، معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

  .222 مها مهدي اخلفاف وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 2



الجانب النظري............................................ول ............................الفصل األ   

 

 
13 

تقوم هذه املواقع بتجميع املعلومات املهمة فقط يف عصر الثورة املعرفية، فتعمل على جتميع عناوين االنرتنت : مواقع تجميع المعلومات -3
بالسفر أو  اليت تقدم خدمات متشاة أو ذات عالقة مثل مواقع شركات الطريان والفنادق وشركات تأجري السيارات، وهي مجيعا هلا عالقة

  مواقع البنوك والشركات االستثمارية وشركات التأمني وهي مجيعا هلا عالقة باخلدمات املالية

  : التأليف الحر -4

  ،جمموعة من صفحات الويب اليت ميكن حتريرها وربطها معا فتسمح للكثري من املستفيدين بكتابة حمتوى يتم عرضه جلميع املستخدمني
واليت  ،وتعترب أداة للعمل التعاوين حيث توفر إمكانية بناء تدرجيي للمسامهات ،كما يتيح الربط بني عدة صفحات هلا عالقة باملوضوع

  تعطي حمتوى مهيكال ومنظما.
  جتماعيةمواقع األخبار اال -5

إلطالع على األخبار اليت جيدوا مهمة وتسمح للمستخدمني ا ،هذه املواقع للمستخدمني طرقا إلجياد األخبار ضمن اهتمامام توفر
  تحديد أمهها.ل ةالقراءبومن مث يقومون 

  مواقع إدارة الملفات وتحرير النصوص  -6

فيتطلب حتديد األشخاص الذين سوف يقومون  ،تتيح هذه املواقع املشاركة بإعداد النصوص مع األشخاص باستخدام شبكة الويب 
ومن أشهر مواقع إدارة وحترير النصوص هو  ،وتسمح هلم هذه املواقع برؤية التحديثات والتعديالت اليت أجروها عليها ،بإعداد هذا احملتوى

  موقع (دروب بوكس).
  مواقع مشاركة الصور  -7

من حيث يتمكن الناس  ،سواء كانت صورا أو رسومات فنية  ،تقدم هذه املواقع مكانا ميكن من حفظ وختزين وعرض األعمال الفنية
  ومن األمثلة عليها (فليكر) ،رؤيتها وإبداء اإلعجاب أو النقد هلا

  مواقع مشاركة الفيديو والبث المباشر  -8

مع إمكانية إنشاء فيديو خاص باملستخدم ورفعها  ،يف هذه النوعية من املواقع ميكن إجياد العديد من مقاطع الفيديو املرئية وتقييمها
وإمكانية التحميل للمقاطع  ،مع إمكانية البث ملدونة املستخدم اخلاصة ،ر إلتاحة البث يف اي وقتللموقع واستخدام موقع البث املباش

  .ومن األمثلة عليها (يوتيوب) ،ها املرئية ملواقع مشاركة الفيديو ومن مث نشر 
  استعراض السلع -9

فتمكن املستخدمني من  ،هذه املواقع آراء عن السلع واخلدمات من أشخاص استخدموا املنتج أو اشرتكوا خبدمة معينة توفر 
واستعراض مميزات ومواصفات السلع وإعطاء صورة واضحة عن املنتج  ،اإلطالع على تقييم هذه السلع أو اخلدمات ومعرفة جودة املنتج

  قع (ابينيونس).ومن األمثلة عليها مو  ،وعن مميزاته
  : مواقع للتواصل االجتماعي األكثر شهرةثالثا

يعد التسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي وسيلة فعالة ومضمونة للشركات الكبرية والصغرية والشركات الناشئة للوصول إىل 
 :التواصل االجتماعي األكثر شهرة مثلالعمالء املستهدفني للنشاط التجاري اخلاص م, حيث يتفاعل العمالء أكثر من خالل وسائل 

  فيسبوك وتويرت وأنستغرام وغريها الكثري من مواقع التواصل االجتماعي األكثر الشهرة.
  : فيسبوك/1

فيسبوك" شركة اجتماعية كبرية وتديره شركة "جتماعي وميكن تعريفه بأنه شبكة فيسبوك موقع ويب يعترب أشهر مواقع التواصل اال
نضمام إىل الشبكات اليت تنظمها املدينة أو جهة العمل أو املدرسة أو اإلقليم, وذلك من أجل فاملستخدمون بإمكام االمسامهة, 
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تصال باآلخرين والتفاعل معهم, كذلك ميكن للمستخدمني إضافة أصدقاء إىل قائمة أصدقائهم وإرسال الرسائل إليهم , وأيضا حتديث اال
نرتنت, تسمح للمستخدمني جتماعي جمانية منتشرة على االاشبكة تواصل ، فالفيسبوك 1صدقاء بأنفسهمالشخصية وتعريف األملفام 

  .2املسجلني بإنشاء متصفحات أو صفحات شخصية, وحتميل لصور والفيديو, وإرسال الرسائل إىل العائلة والزمالء دف التواصل
واحدا من أشهر الرجال يف العامل وأغناهم, حني قام بإنشاء موقع الفيسبوك  )،مارك زوكربرغيدعى (  مؤسس موقع الفيسبوك

ونشره على شبكة اإلنرتنت, ليلقى استحسانا من مجيع مستخدمي شبكة اإلنرتنت حول العامل, ويصل خالل فرتة قصرية إىل كثري من 
, واقتصر )هيوز وموسكوفيتز(ه يبالتعاون مع زميل, 2003الناس، فقد أسس مارك الفيسبوك خالل دراسته يف جامعة هارفارد يف عام 

االنتساب للفيسبوك يف بدايته على طالب هارفارد, مث تطور ليستضيف مجيع طالب اجلامعات وطالب املدارس الذين تزيد أعمارهم على 
  :4, فقد أفاد موقع فيسبوك أن2018ويف إحصائيات خاصة بالفيسبوك اعتبارا من أفريل ، 3عاما 13

  مليار مستخدم يوميا.  1.4مليار مستخدم  شهريا و  2.2ستخدمني النشطني يقدر ب عدد امل �
  مليون صورة مت حتميلها على الفيسبوك كل يوم. 300هناك أكثر من  �
  حسابات فيسبوك يف كل ثانية. 5يف املتوسط, يتم إنشاء  �
  سنة. 34و 25باملئة مستخدمي الفيسبوك ترتاوح أعمارهم بني 30ما يقرب من  �
  حيث يبلغ عدد مشاهدات الفيديوهات حوايل املليارات يوميا. ،يزال الطلب على مقاطع الفيديو يف الفيسبوك مرتفعا ال �

 : االنستغرام/2

ومستحوذ حاليا من فيسبوك, ويتيح  2010هو تطبيق جماين لتبادل الصور وشبكة اجتماعية أيضا, وأطلق يف أكتوبر عام  انستغرام
نستغرام األجتماعية وشبكة مث مشاركتها يف جمموعة متنوعة من خدمات الشبكات اال ،للمستخدمني التقاط صورة وإضافة فلرت رقمي إليها

سان  ةمن قبل خرجيي جامعة ستانفورد ( كيفن سيسرتوم ومايك كرجير) يف مدين 2010ام عام نستغر األمت تأسيس ، وقد 5نفسها
ىل سرعة وسهولة التقاط الصور إ, لإلشارة م تعين الكامريا الفورية املرسلةفرانسيسكو من والية كاليفورنيا, والرتمجة احلرفية لكلمة أنستغرا

  .6ونشرها
  : اليوتيوب/3

عية الشهرية, والذي استطاع بفرتة زمنية قصرية احلصول على مكانة متقدمة ضمن مواقع التواصل هو أحد املواقع االجتما
االجتماعي, وخصوصا يف دوره املتميز يف األحداث األخرية اليت جرت ووقعت يف أحناء خمتلفة من العامل منها: الكوارث الطبيعية 

  والتحركات واالنتفاضات اجلماهريية واالنتفاضات الشعبية.
فاليوتيوب: هو موقع ملقاطع الفيديو متفرع من (غوغل), يتيح إمكانية التحميل عليه أو منه لعدد هائل من مقاطع الفيديو وهناك  

 أعداد كبرية للمشرتكني فيه ويزوره املاليني يوميا, وتستفيد منه وسائل اإلعالم بعرض مقاطع الفيديو اليت مل تتمكن شبكات مراسليها من

                                                           

موقع ويكيبيديا   1 
  .24، ص 2017, دار النخبة, اجليزة، مصر, الطبعة األوىل , الفيسبوك تحت المجهرحسان أمحد قمحية:  2
  .  58-57املرجع نفسه,  ص  3
 املوقع على 23/07/2019قرأ يوم  كل ما تحتاج معرفته،   - 2018إحصائيات وسائل التواصل االجتماعي حممود يوسف:  4

www.expandcart.com.  
  .موقع ويكيبيديا 5  
 www.mawdoo3.com، على املوقع:   18/08/2019, موقع موضوع, قرأ يوم  سالم الزبون, حبث عن األنستغرام 6 
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ا, كما يستفيد مرتادي الفيسبوك من مقاطع الفيديو اليت تتعلق باالنتفاضات اجلماهريية يف كل البلدان العربية والشرق احلصول عليه
  .1األوسط، وعرضها على صفحات الفيسبوك ويعترب اليوتيوب من شبكات التواصل االجتماعية اهلامة

يف والية كاليفورنيا يف الواليات املتحدة  2005بال) عام  تأسس اليوتيوب من قبل ثالثة موظفني كانوا يعملون يف شركة (باي
قبل ذلك درس هريل التصميم يف جامعة إنديانا بوالية (بنسيلفيا), بينما ، األمريكية, عن طريق (تشاد هريل, وستيف تشن, وجاود كرمي)

, ومن مث مت العمل على تصميم املوقع 2005فرباير 15درس "تشن" و"كرمي" علوم احلاسوب يف جامعة (إيلينوي) وأصبح النطاق نشطا يف 
  .2موقع إلكرتوين) 94, وافتتح رمسيا بعد ستة أشهر (2005لبضع أشهر, أفتتح املوقع كتجربة يف مايو 

  : موقع اللينكد إن/4

هي شبكة اجتماعية خمتصة بالعمل والتجارة تضم العديد من احملرتفني واحملرتفات يف العديد من ااالت ويتشاركون جمموعة 
للعامة يف كاليفورنيا وموقع لينكدن هو شبكة اجتماعية مهنية ففي الوقت الذي ترتكز فيه الشبكات  2003اهتمامات, ظهر يف 

سبيس" على العالقات الشخصية واالجتماعية فإن "لينكدإن" يسمح للمهنيني بإنشاء واحلفاظ على االجتماعية مثل "الفيسبوك" و"ماي
إال أنه اليوم من بني أهم الشركات  2002وكذا تعزيز خدمام ومهارام النفسية واملهنية, ورغم بدايته يف  ،العالقات يف اال العلمي

  االجتماعية املهنية.
على أنه "موقع يضم فيه املستخدمني معلومات معينة شخصية تتضمن تفاصيل مثل اخللفية التعليمية,  ويعرفه موقع "تكنوبيديا"

يف التاريخ الوظيفي والعملي وكذا قائمة املشاريع املهنية الكربى إىل جانب الشهادات املهنية والعضوية املهنية وكل هذه املعلومات توضع 
  :4ويتميز موقع اللينكد إن بالعديد من املميزات هي ،3امللف الشخصي الذي ميثل دليل املستخدم

ميكن للمستخدمني وضع صور ومشاهدة امللفات الشخصية والصور اخلاصة باآلخرين، كما ميكن للمستخدمني التعرف على عدد  �
  األشخاص الذين يبحثون عنهم.

مني عدد من التطبيقات وكذا عرض الكتب ميكن أصحاب العمل من وضع قائمة وظائف البحث عن مرشحني حمتملني، كما يسمح بتض �
  اليت ميكن شراؤها عرب االنرتنت.

  البقاء على اتصال مع جمالك املهين ضمن هذا القطاع، وتقوية السرية املهنية والتعزيز من التواجد املهين عرب االنرتنت. �
حول الوظائف باإلضافة إىل خاصية  خاصية إنشاء جمموعات تتيح ألي شخص أن يشكل فريق من املهنيني أو الدخول يف ثقافات �

 "حجب األعضاء" واليت تتيح للمستخدمني إمكانية حظر أعضاء آخرين عن متابعة صفحام الشخصية واإلطالع عليها.

  : التويتر /5

هي تعبري عن صوت وهو صوت العصفور (ورمبا الحظت ذلك يف االت املصورة), إذا فأنت عندما  كلمة (تويت) باإلجنلبزية
  .5تويت فأنت تغرد, وميكننا القول أن تويرت هو املغرد

                                                           

1
  سابق.الرجع امل، حممود يوسف  
  حممود يوسف، املرجع السابق. 2
مذكرة مكملة لنيل شهادة ماستر في اإلعالم ميينة: دور مواقع التواصل االجتماعي يف التعريف باملقومات السياحية اجلزائرية,  بوقنون اد، خمانشة نوال، شوانة 3

, ص 2017ماي  03, قاملة, 1945ماي  8قسم العلوم اإلنسانية, كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة ، واإلتصال تخصص: اتصال وعالقات عامة
)55-56( .  
  املرجع نفسه. 4
  .19/08/2019مدونة طرابلسي, قرأ يوم , شرح استخدام تويترر بالصور علي الطويل, 5
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كمشروع حبثي قامت به شركة (أوبفيوز) األمريكية وغري متاح للعموم, ولكن بعد ذلك مت إطالقه   2006ظهر املوقع يف أوائل عام 
, والبعض يصنفونه على أنه موقع للتدوين املصغر، فيمكنك تدوين ما تقوم بعمله حلظيا, إذا التويرت هو أحد 2006ا يف أكتوبر رمسي

املواقع اليت تقدم خدمات جمانية للتواصل االجتماعي والتدوين املصغر والذي يسمح للمستخدمني بإرسال أهم اللحظات يف حيام يف 
فحة واحدة يقرِؤها كل أصدقائهم ( أو العامل كله حسب اختيار اخلصوصية الذي يفضلها) ويتم التواصل شكل تدوينات نصية إىل ص

ا وسائل عديدة مثال الرسائل القصرية, الربيد اإللكرتوين, برامج جاهزة تركبها يف هاتفك النقال أو يف متصفح االنرتنت يف حاسوبك, وأخري ب
حرفا يف كل  280حدود ملا ميكنك أن تكتبه, واحلد الوحيد هو يف عدد األحرف اليت ال تتجاوز بالطبع هي عن طريق املوقع مباشرة، ال 

مرة (أو يف كل تتويتة) جتيب فيها على سؤال واحد فقط: ماذا تفعل؟ وحينها تكتب ما تفعله, سريى كل أصدقائك ذلك يف صفحتهم 
  .1الرئيسية, كما سرتى أنت ما سيفعلونه يف صفحتك الرئيسية

  : مواقع التواصل االجتماعي األقل شهرةبعارا

إضافة إىل األنواع اليت سبق ذكرها يف تفصيل املطلب األول هناك انواع أخرى من شبكات التواصل االجتماعي لكنها أقل شهرة 
  :2وأقل استعماال، وهذي األنواع هي

  : ماي سبييس/1

وهو موقع يقدم خدمات الشبكات االجتماعية, ويتيح التفاعل بني األصدقاء إضافة إىل تقدمي خدمات تفاعلية أخرى كاملدونات 
سادس أكرب موقع على الويب اإلجنليزية شعبية يف العامل, وثالث موقع شعبية  )ماي سبايس(ونشر الصور واملوسيقى وأفالم الفيديو، ويعترب 

، 2006أقوى مواقع الشبكات االجتماعية قد حاز على اهتمام الكثريين عام  )ماي سبايس(وكان موقع ة األمريكية، الواليات املتحديف 
 580ولكن شعبية املوقع بدأت بالرتاجع بعد أن قامت شركة نيوز كويب , واليت ميلكها إمرباطور اإلعالم " روبرت مردوخ " بشرائه مببلغ 

املوقع بالرتاجع خاصة بعد ظهور موقع الفيسبوك الذي اجتذب املاليني من املستخدمني لشبكات مليون دوالر، وقد استمرت شعبية 
, حيث دا قياسا باملبلغ الذي اشرتته بهبسعر زهيد ج )ماي سبايس(التواصل االجتماعي، وقد اضطرت شركة نيوز كويب إىل بيع موقع 

  .مليون دوالر 35قامت ببيع هذا املوقع مببلغ 
  : سكايب/2

هو برنامج جتاري مت ابتكاره من قبل كل من املستثمرين السويدي " نيكوالس زينشرتوم " والدمناركي " يانوس فريس " مع جمموعة 
من مطوري الربجميات وميكن هذا الربنامج مستخدميه من االتصال صوتيا (هاتفيا) عرب األنرتنت بشكل جماين بالنسبة ملستخدمي هذا 

 8.5بسيطة يف حالة االتصال خبطوط اهلاتف الثابتة أو اجلوال، وقد اشرتت شركة مايكروسوف هذا الربنامج مببلغ  الربنامج لكنه مع تكلفة
  .2008دوالر يف مايو عام 

  : فليكر/3

ويتيح هذا املوقع ملستخدميه خدمية  ،نرتنتوهو موقع ملشاركة الصور وحفظها وتنظيمها, كما هو موقع هلواة التصوير على اال
من قبل شركة لودي   2002ك يف الصور كما يتيح خدمة التعامل للزائرين عن طريقة ختصيص مساحة للتعليق، مت تطوير املوقع عام التشار 

مت بيع شركة لودي   2005، ويف عام 2004كورب إىل شركة (لودي كرب) يف كندا, وقامت الشركة بإطالقه من املوقع ألول مرة عام 
مجيع حمتويات املوقع إىل الواليات املتحدة األمريكية، ويتم حفظ الصور للزائرين, حبيث يستطيع أي كورب إىل شركة ياهو, ومت نقل 

                                                           

.املرجع نفسه  1 
  ).173-172ريهام علي نوير, مرجع سبق ذكره, ص ( 2
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متصفح للموقع مشاهدا وميكن ملن يقوم بتحميل الصور أن جيعلها خاصة حبيث ال تتاح فرصة اإلطالع عليها إال لصاحب احلساب, أو 
  .من يسمح له بذلك
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  التطبيقية األدبيات: الثانيالمبحث 

كل دراسة حديثة يف اال التسويق االلكرتوين هلا ما مييزها عن باقي الدراسات اليت سبقتها ألن عامل الزمن له تأثريه على تطور 
يب الرقمية جلمع التكنولوجيا والعلوم وتغري أهداف واالحتياجات من البحوث التسويقية للمنظمات، إضافة  إىل تغري  التطبيقات واألسال

  .وحتليل البيانات من السوق االفرتاضية
   : الدراسات األجنبيةولالمطلب األ

   ) بعنوان: Hyoungkoo Khang،Jung Ki-Eyun ،Lan Yeدراسة لـ  ( -01

Social Media Research in Advertising, Communication, Marketing and Public Relations, 

1997–2010، Article informatio, 2010.  

على ظواهر التواصل االجتماعي يف كال االني العملي واألكادميي، استكشفت هذه الدراسة أمناط واجتاهات أحباث  باالعتماد
وسائل التواصل االجتماعي على مدار األعوام األربعة عشر املاضية عرب أربعة ختصصات. تظهر النتائج وجود عدد متزايد حمدد من 

جتماعي، ويشري هذا إىل أن وسائل التواصل االجتماعي قد اكتسبت اهتماًما متزايًدا بني العلماء الدراسات املتعلقة بوسائل التواصل اال
لعلمية والذين قاموا بدورهم باالستجابة ومواكبة االستخدام املتزايد وتأثري هذه الوسيلة اجلديدة، ومت اقرتاح من طرف املؤلفني أن املساعي ا

  . بلية لوسائل التواصل االجتماعي والتنبؤ بالتطبيقات والتقدم التكنولوجي ونظرية التفصيلاملستقبلية تؤكد على اجلوانب املستق
 ) بعنوان: Erkan Akarدراسة لـ ( -02

 An Examination of the Factors Influencing Consumers' Attitudes Toward Social Media 

Marketing, Article information ,Published online: 23 Mar 2011.  
تعد الوسائط االجتماعية وتطبيقات الوسائط االجتماعية اليت تبين جمتمعات مستهلكني تشتمل على حمتوى غين، أنشأه 

تخدمون مبثابة أسواق و/ أو أدوات جديدة للمسوقني، دف هذه الدراسة إىل حتديد العوامل اليت تؤثر على مواقف املستهلكني جتاه املس
عنصرًا، ومت  32عوامل ، حيتوي على  7التسويق عرب وسائل التواصل االجتماعي، بالنظر إىل هذا السياق، مت تطوير مقياس مكون من 

، حتليل العوامل  t  ،ANOVAعاًما، الرتددات، اختبار 24و 18ل الطالب اجلامعيني الذين ترتاوح أعمارهم بني إكمال استبيان من قب
 واالحندار مت استخدام التحليل لتحليل البيانات، ويف النهاية، مت العثور على ستة عوامل تؤثر على مواقف املستهلكني جتاه التسويق عرب

  وسائل التواصل االجتماعي.
  المطلب الثاني : الدراسات العربية

مداخلة "، السياحي المجال" الشبكات االجتماعية أداة للتسويق االفتراضي في  :بعنوان بوشنافة أمحد وناصري نفيسةلـ دراسة  -1
  .2012ضمن امللتقى الدويل اخلامس االقتصاد وانعكاساته على االقتصاديات الدولية، املركز اجلامعي مخيس مليانة، 

جتماعية يف التسويق السياحي، ومن أهم ما توصل إليه الباحثان أن الشبكات دور الشبكات اال حولجاءت إشكالية الدراسة 
تتيح للزائرين بالقيام جبوالت افرتاضية قبل تنقلهم، ألخذ صورة عن املكان قبل  اجتماعية هي الوسط املناسب للتسويق السياحي كو اال

فرتاضي يؤدي إىل ختفيض تكاليف إنتاج اخلدمات السياحية كإلغاء الوسطاء مثال، كذلك تشري الدراسة أن سويق االالتنقل إليه، كذا أن الت
 فرتاضية سوف تشهد تزايدا يف الطلب كمادة مستقبلية وأن املؤسسات السياحية سوف جتد نفسها جمربة على التواصل بواسطة السياحة اال

  .جتماعيةالشبكات اال
 دور مواقع التfاصل االجتماعي في التسويق من خالل استخدامها كوسيلة لإلعالنبعنوان ": لـ إبراهيم اخلضر املديندراسة  -دراسة لـ -2

  . 2001، 28، العدد 9الة العلمية احملكمة أماراباك، الد  ،"
عن غريها من الوسائل التقليدية الشيء هدفت هده الورقة البحثية اىل تبيني املميزات اليت تتميز ا مواقع التواصل االجتماعي 

الذي يؤهلها ان تكون األنسب إذ اعتمدت عليها املؤسسات كوسيلة لإلعالن التجاري، وأيضا تناولت العوامل اليت تساعد مواقع التواصل 
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ملعلومات واستخدام اهلواتف االجتماعي لتكون فعالة يف نشر اإلعالن وركزت على عاملني أساسني ومها توفر البنية التحتية لتكنولوجيا ا
الذكية لتصفح هذه املواقع ، كما اعتمد الباحث منهج البحث االستنباطي لتحليل البيانات املتاحة وذلك من خالل اختيار عينة تتكون 

 طالب ومنسويب جامعة اجلوف واستخدما الباحث أيضا منهج البحث اإلحصائي لتحليل بيانات املسح امليداين ، وخرجت 215من 
 الدراسة بعدة نتائج منها: اإلقبال على استخدام مواقع التواصل االجتماعي من اجلمهور ومتيزها بصفة التفاعلية جعلها ذات قدرة عالية يف

 اصلنشر اإلعالن التجاري بكفاءة ، وثبت أن لتوفر البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال دور كبري يف ازدياد استخدام مواقع التو 
  االجتماعي. 

مقال علمي نشر على الة العلمية ، "دور وسائل التواصل االجتماعي في التسويق المعاصربعنوان ": "د.حممد فالق لـ دراسة  -3
  . 2017، 18األكادميية، رقم

ء احلاليني سعت الدراسة إىل تبيان دور شبكات التواصل االجتماعي يف التسويق املعاصر املبين على توطيد العالقات مع العمال
واحملتملني دف بيع املنتجات واخلدمات بطريقة توحي لكل متصفح عرب الشبكة بأا موجهة خصيصا له، حيث تعترب شبكات التواصل 

  االجتماعي اإلسرتاتيجية التسويقية احلديثة لتقوية اجلهود املنظمة يف إشهار العالمة التجارية ونشرها يف أوساط العمالء احملتملني.
توصلت الدراسة أن وجود إسرتاتيجية للتسويق عرب شبكات التواصل االجتماعي ألي منظمة يساعدها على التنافس بشكل أفضل من 
خالل إدارة مسعتها الكرتونيا، ذلك الن الكثري من العمالء يستخدمون االنرتنت بصورة يومية، فإذا قامت املنظمة بإنشاء حمتوى مناسب 

ني سيتم تداوله ومشاركته بينهم األمر الذي ميكن أن يكون سببا مباشرا يف زيادة العمالء واالستثمارات على حد وجذاب هلؤالء املستخدم
  سواء.

  المطلب الثالث: أوجه التشابه واالختالف بين الدراسات الحالية والدراسات السابقة

  الدراسة الحالية والدراسات األجنبية السابقة: -1

نا مع الدراسات األجنبية من حيث التأصيل النظري لتحديد مفهوم وتعريف ملصطلح التسويق عرب مواقع تشات دراستأوجه التشابه:  �
 التواصل االجتماعي، وأنواع شبكات التواصل االجتماعي، وتأثري مواقع التواصل االجتماعي على التسويق.

من حيث طريقة تناوهلا للمتغري الثاين وهو تصميم إعالن بينما اختلفت دراستنا احلالية كلية عن الدراسات األجنبية أوجه االختالف:  �
(مواقع التواصل  الوسيلة اجلديدة ممول على الفيسبوك وحتليل نتائجه، فإذا كانت الدراسة األجنبية األوىل دف إىل دراسة تأثري

، فإن الدراسة األجنبية الثانية فكانت هلا وخاصة من طرف املتخصصني والعلماءاستجابة ومواكبة االستخدام املتزايد على  االجتماعي)
دف إىل دراسة تأثري التسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي على سلوك املستهلك، وكذلك يظهر الفرق يف األداة املستخدمة يف الدراسة 

اسة حالة تطبيقية، عملنا فيها فكال الدراستني استعملتا منوذج االستمارة وحتليل نتائجها بطرق االقتصاد القياسي، لكن دراستنا هي در 
على اجناز إعالن ممول وتتبعنا أثره على اجلمهور املستهدف وقمنا بتحليل النتائج بناءا على إحصائيات حقيقية وواقعية ودقيقة. وأكثر 

 تفصيل وتوضيح من خالل املنحنيات البيانية والقيم اإلحصائية.

 الدراسة الحالية والدراسات العربية السابقة: -2

تشات دراستنا مع الدراسات العربية أيضا من حيث التأصيل النظري لتحديد مفهوم وتعريف ملصطلح التسويق عرب مواقع أوجه التشابه:  �
التواصل االجتماعي، وأنواع شبكات التواصل االجتماعي، وتأثري مواقع التواصل االجتماعي على  التسويق واإلعالن التجاري، واإلعالن 

 ي.اخلدمي السياح

بينما اختلفت دراستنا احلالية هي األخرى كلية عن الدراسات العربية من حيث طريقة معاجلة املتغري األساسي يف أوجه االختالف:  �
الدراسة التطبيقية، ففي دراستنا قمنا بتصميم إعالن ممول على الفيسبوك لفائدة املخرب العلمي وعمدنا إىل حتليل نتائجه، بينما  كانت 

تتيح للزائرين بالقيام  التسويق السياحي كو على ا مواقع التواصل االجتماعي دراسة تأثري التسويق عربية األوىل دف إىل عربالدراسة ال
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، مستعملة منوذج االستبيان كوسيلة جلمع أراء السياح وقياس أداء مواقع التواصل االجتماعي على تسويق جبوالت افرتاضية قبل تنقلهم
 اخلدمات السياحية.

بينما يف الدراسة الثانية كانت دف إىل دراسة العوامل اليت تساعد على فعالية اإلعالن عرب مواقع التواصل االجتماعي، مستخدمني 
منهجي البحث االستنباطي، ومنهج البحث اإلحصائي يف تتبع عينة كبرية من اجلمهور املستهدف، باستخدام االستبيان، وهذا ال يتشابه 

احلالة الذي اتبعناه يف دراستنا وال يف عملية تصميم عمل تطبيقي وحتليل نتائجه من خالل املنصة، وهو نفس أجه مع منهج دراسة 
الكرتونيا  االختالف بني دراستنا احلالية والدراسة العربية األخرية حول إدارة السمعة الكرتونيا، واليت حبثت يف كيفية غدارة العالقة مع الزبون

 تواصل االجتماعي يف التسويق املعاصر.باستخدام مواقع ال
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  صة الفصل:خال

استعمال التكنولوجيات احلديثة كاالنرتنت هو  من خالل ما تقدم من حتليل للمعلومات النظرية خنلص إىل أن التسويق االلكرتوين 
سرتاتيجية ، والتسويق االلكرتوين هو عبارة عن اإلاألمثل للتقنيات الرقميةوذا فهو االستخدام واهلاتف النقال لتحقيق األهداف التسويقية، 

ويعترب التسويق  ،ىل واقع ملموسإاليت تستخدم يف تنظيم طرق تكنولوجيا االتصاالت احلديثة وذلك عن طريق حتويل السوق االفرتاضية 
هدافه عرب أىل حتقيق إساليب التسويق الذي يسعى أمن  سرتاتيجية الشاملة احلديثة حيث انه نوع مهمااللكرتوين جزء مهم من اإل

  .االنرتنت
لتمكني املستخدمني من إنشاء موقع  ، فقد بدأ ظهورهابشبكات التواصل االجتماعي و ما يسمىأأما مواقع التواصل االجتماعي 

وهو مصطلح يطلق  ،خاص م ومن مث ربطه من خالل نظام اجتماعي إلكرتوين مع أعضاء آخرين لديهم االهتمامات واهلوايات نفسها
واقع اليت تتيح تعرف مواقع التواصل االجتماعي على أا امل، و على جمموعة من املواقع على شبكة اإلنرتنت ظهرت مع اجليل الثاين للويب

  وتكوين عالقات مع مستخدمني آخرين للمواقع نفسها. ،للمستخدمني إنشاء حسابات شخصية
تويرت ، قوقل   هو استخدام خمتلف وسائل التواصل االجتماعي ( فيسبوك،التسويق عرب املواقع أو عرب الشبكات االجتماعية ومنه ف

يهم يف التعديالت أبداء ر تاحة الفرصة هلم إلإقامة عالقات معهم و إالزبائن و  تسويقية كدراسة حاجات هدافأبلس ...اخل) لتحقيق 
   .و اخلدمةأوالتطورات اليت تدخل على املنتج 

أهم الطرق املعتمدة يف ومن يشمل التسويق اإللكرتوين جمموعة من الطرق اليت ميكن استخدامها للنجاح يف التسويق ألي سلعة أو خدمة 
التسويق عرب حمركات هي كالتايل:  من غري ذكر التسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي جند جمموعة منوعة، التسويق اإللكرتوين

)، والتسويق PPCالنوع املدفوع (و )، SEO): وهناك نوعني من قنوات التسويق عرب حمركات البحث: النوع ااين(SEMالبحث(
التسويق اإللكرتوين عرب الدعاية التفاعلية، التسويق باستخدام الرسائل اإللكرتونية، وأخريا اإللكرتوين عرب التناقل اإللكرتوين(الفريوسي)، 

 التسويق عرب اهلاتف احملمول.



  

 

 

 

  :الفصل الثاني

   ةالتطبيقي الدراسة
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  تــــــــــــمهيد

يتم إنشاء خمابر البحث لتحقيق أعمال البحث املدرجة يف إطار الربنامج العلمي أو التكنولوجي الذي يشمل مشاريع حبث 
أشكاهلا، وذلك بالنظر لوجود أساتذة باحثني خمتصني يعكفون على أمكنة خللق وإنتاج املعرفة مبختلف   عديدة، ومنه فمخابر البحث 

ة دراسة ظواهر معينة عرب فرتة من الزمن باستخدام أساليب خمربيه وعلمية ومبنهجية علمية توافق الظاهرة املدروسة، وذا فهو منظمة خدمي
شهار لها مثل  مجيع املنظمات اخلدمية حتتاج إىل اإلتسعى إىل تقدمي خدماا العلمية للمؤسسة اجلامعية وللمحيط االقتصادي، ومث

  والرتوويج عن نشاطاا واجنازاا العلمية فكانت منصة الفيسبوك نافذا لالتصال مبن يهمهم أمرها.
ة من الدراسات االقتصادية يف املناطق الصناعية والدور اجلديد للجامعة املتواجد جبامعة حممد البشري اإلبراهيمي هو عين وخمرب
تروجيه على هلا مدير خيتص بنشر ومتابعة التفاعالت والتعليقات على الصفحة ألجل زيادة فرصة صفحة على الفيسبوك متتلك املخابر اليت 

، فجاء عملنا هذا لتطبيق املفاهيم األكادميية على دراسة حالة املخرب والرتويج لصفحة املخربحتسني احملتوى االلكرتوين، ت، وألجل االنرتني
  ثالث مباحث كربى وهي:مت تبويب كل املعلومات والبيانات يف حيث 

 التعريف باملؤسسة حمل الدراسة -
 املراحل األساسية لتصميم إعالن ممول -
  حتليل نتائج اإلعالن وتقييم أداء احلملة التسويقية -
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  : تعريف بالمؤسسة محل الدراسةولالمبحث األ

ل التعرف العلمي يف جامعتنا رات النور يف السنوات االخرية ويتم دوريا تقييم نتائج هذا املخرب وسنحاو من املعلوم ان خمابر البحث 
  خص خمرب الدراسات االقتصادية يف جامعتنا على دور املخابر وباإل

  المطلب األول: تعريف بمخابر البحث العلمي بالجامعة

  التعريف اللغوي: -1

   "العمل"،   وتعين  laborare اليت اشتقت هي األخرى من كلمة   laboratorium الالتينيةتعود أصل كلمة "خمرب" إىل اللغة 
أنه غرفة أو بناء من أجل التجارب والبحث العلمي، أو التكوين وقد يستخدم لرتكيب األدوية  )OXFORD(  ويعرفها قاموس

كما    واألساليب،  فيه اختبار النظريات والتقنيات،  يتم كما يضيف معجم وبسرت أنه ذلك املكان الذي والعقاقري والدراسات الكيميائية
هو احلال يف التعليم أو الدراسات االجتماعية، وحتليلها، وهو غرفة حتتوي على معدات ومواد خاصة، من أجل التجارب واملراقبة 

  .1والفحص
  التعريف االصطالحي: -2

عبارة عن مؤسسات حبثية تتكون من باحثني وهبوا أنفسهم فهي   تعترب خمابر البحث إحدى املؤسسات اليت تم باملعلومات،
وهي وحدات تنظيمية ذات أهداف وخصائص معينة، تقوم مبجموعة من الوظائف واألدوار العلمية، أي أا  للدراسة والبحث واملعرفة،

لبحث الكيان العلمي لتنفيذ البحث لدى جزء ال يتجزأ من العملية التعليمية والبحثية، تتخللها عالقات رمسية وغري رمسية، ويعد خمرب ا
وينشأ خمرب البحث لتحقيق أعمال البحث املدرجة يف إطار الربنامج العلمي أو    مؤسسات التعليم العايل أو اهليئات العمومية واملؤسسات،

هلا، وذلك بالنظر لوجود أمكنة خللق وإنتاج املعرفة مبختلف أشكا  التكنولوجي الذي يشمل مشاريع حبث عديدة. ومنه فمخابر البحث 
أساتذة باحثني خمتصني يعكفون على دراسة ظواهر معينة عرب فرتة من الزمن باستخدام أساليب خمربيه وعلمية ومبنهجية علمية توافق 

  .2الظاهرة املدروسة

  :3ويمكن تقسيم مخابر البحث إلى -3

حيث تكون نتائجها يف شكل اخرتاعات  …)الفيزياء اهلندسة، الطب، الرياضيات، (خمابر حبث تقنية، تبحث يف جمال تطوير التكنولوجيا �
 وحلول ملشاكل تقنية.

وتعمل على إجياد حلول    ...)االقتصاد،علم االجتماع، علم النفس، (خمابر حبث اجتماعية، حيث تم بدراسة الظواهر االجتماعية �
     للمشاكل املشاهدة وابتكار أساليب لتحسني وضعية معينة.

   مخابر البحث قوماتم -4
وتتمثل يف اجلانب القانوين وهو مبثابة السلطة املعنوية اليت تلزم    يتطلب إنشاء خمرب حبث عدد من املقومات من شأا تفعيل دوره،

ن وجه ويف كما جيب توفري اإلمكانيات املادية والبشرية والبحثية اليت متكن املخرب من القيام مبهمته على أحس    إنشاء هذه اهلياكل العلمية،
أسرع وقت ممكن، ذلك أن عامل الوقت له قيمة كبرية يف جمال البحث العلمي، إذ أن الباحثني يف املخرب وأثناء إجنازهم ألي عمل يولون 
أمهية كربى لعامل الوقت، ويعد املكان من أهم املتطلبات واملقومات لتحقيق اهلدف الذي وجد من أجله خمرب البحث، وما دام املخرب قد 
قام أساسا خلدمة نشاط البحث العلمي يف املؤسسة فيجب مراعاة قربه من الباحثني حبيث يكون الوصول إليه ميسرا لكل فرد يطلب 

                                                           

1
  على املوقع: 11,09,2019قرأ بتاريخ  البحث بالجامعات الجزائريةمواقع مخابر كمال بطوش:   

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article  

2
  . املرجع نفسه   

  .املرجع نفسه    3
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خدماته، وال ميكن التكلم على البحث العلمي دون التطرق إىل وجوب جتهيز املخرب بأحدث التجهيزات التكنولوجية، فال ميكن احلديث 
  .1مبنأى عن وسائل االتصال واملعاجلة والتخزين، فهذه األخرية أصبحت أساسية وداعمة لتفعيل البحث العلمياليوم عن البحث العلمي 

  المطلب الثاني: دور مخابر البحث في دعم البحث العلمي

تعد خمابر البحث العلمية بصفة خاصة ذات أمهية قصوى يف دفع وترية التنمية والنمو وذلك من خالل البحث والتنقيب يف خمتلف 
 ااالت والقطاعات احليوية اليت يرتكز عليها االقتصاد الوطين ومعرفة آلياته من أجل حتقيق تنمية شاملة يف باقي القطاعات األخرى عن

يب والتجارب املعتمدة يف خمابر األحباث وبالتايل حتقيق معدل منو يف مستوى االقتصاد الكلي، كما يعد املخرب األرض طريق تبين األسال
ل اخلصبة واملؤهلة واملختصة وذلك من خالل تبين اإلشكاالت املطروحة واملواضيع املبهمة يف الساحة الوطنية، ويقوم املخرب ببلورة األشكا

فلقد   قيب باالعتماد على اليد املؤهلة فضال عن الوسائل املادية واملعنوية والتجهيزات املسخرة حتت تصرفهم.والبحث عن أطر هو التن
نقلت املخابر نوعية التكوين والبحث العلمي إىل مستوى أحسن وخاصة يف مستوى الدراسات العليا (املاجستري والدكتوراه). حيث 

وسائل التعليم العايل ويف ترقية أساليبه. فانتقل يف كثري من األحيان التعليم من كونه يركز على أصبحت املخابر تلعب دورا كبريا يف توفري 
اجلانب النظري إىل تكوين يعطي أمهية ودور للتكوين التجرييب وامليداين، كما تعمل املخابر على دعم التكوين عن طريق تنظيم لقاءات 

بتنظيم املؤمترات الدولية والوطنية اليت جتمع املختصني، كما أن هذه املخابر هلا القدرة علمية وفنية دورية ودورات تربص قصرية، وتقوم 
  .2واإلمكانية يف إصدار جمالت متخصصة دورية وطبع نتائج األحباث اليت يتم الوصول إليها

  الدراسات االقتصادية في المناطق الصناعية والدور الجديد للجامعة مخبرالمطلب الثالث: مكونات 
يوجد بكلية العلوم االقتصاد وعلوم التسيري والعلوم التجارية خمربين للبحث العلمي مها خمرب الدراسات والبحوث يف التنمية الريفية، 

 :3وخمرب الدراسات االقتصادية يف املناطق الصناعية والدور اجلديد للجامعة

  عية والدور الجديد للجامعة): مكونات مخبر الدراسات االقتصادية في المناطق الصنا1جدول رقم (

 سنة اإلنشاء مدير مخابر البحث

 2012 سنياألستاذ رحيم ح خمرب الدراسات والبحوث يف التنمية الريفية

 2014 شوثري أ د. الدراسات االقتصادية يف املناطق الصناعية والدور اجلديد للجامعة خمرب

  الطالب. إعداد من المصدر:

 سنة تأسس املخربالدراسات االقتصادية يف املناطق الصناعية والدور اجلديد للجامعة هو عينة دراستنا، حيث أن  خمرب وكان
 وهو املخرب هلوية يرمز الشعار وهذا للمخرب االجنيب االسم حسب تصميمه مت شعار  وللمخرب اإلبراهيمي، البشري حممد جبامعة ،2014

LEZINRU:  
  
  
  
  
  

                                                           

1
  ، املرجع السابق.شكمال بطو   

2
  املرجع نفسه.  

3
 http://www.univ-bba.dz/index.php/ar/global-ar/38-recherche-scientifique-ar/195-laboratoires-de-recherche 
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  االقتصادية الدراسات مخبر شعار ):2رقم( شكل

   

  

  

  

  

   

  الطالب. إعداد من المصدر:             

  :1وهي حبث فرق )04( أربع على موزعني عضوا 28 حاليا املخرب ضم
  الصناعية. املنطقة تنمية يف الريادي وتوجهها اجلامعة دور :1الفرقة  •

  الصناعية. املناطق تسيري يف اإلدارية للتطبيقات احلديثة والتوجهات املعرفة اقتصاد :2 الفرقة •

  بوعريريج. برج لوالية الصناعي القطاع وأداء الصناعية السياسات :3الفرقة  •

  وميدانية. قياسية دراسات :4  الفرقة •

 ): بطاقة تعريفية بالمخبر3( شكل رقم

  
 الطالب. إعداد من المصدر:

                                                           

1
 https://1biblothequedroit.blogspot.com/2016/03/labo-etude-economique-zones-industriellesl-et-nouveau-rol. 
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  الصناعية المنطقة تنمية في الريادي وتوجهها الجامعة دور فرقة -1

 املعارف من مبجموعة وارتباطه للجامعة اجلديد الدورحول  موضوع البحث للفرقة يدور ثيح ،أمال شوتريد.  :رئيس فرقة البحث
 االقتصاد، وعلم القيادة...)، البشرية، املوارد التسويق، اإلسرتاجتية، (املالية، التسيري بعلوم أساساً  واملتعلقة املؤسسايت الفكر تشكل اليت

 أو الريادي الفكر تشكل اليت والقدرات املهارات من ومبجموعة وغريها، االقتصادية، واجلغرافيا والتاريخ االجتماع، وعلم النفس، وعلم
 األول شقه يف اجلامعة دور كان  والرؤية....وإن االستقاللية، الذات، حتقيق يف الرغبة اإلبداع، املخاطرة، املبادرة، يف تتمثل واليت املقاواليت
 االهتمام يلق مل مازال اجلزائر إىل بالنسبة السيما الثاين، شقها يف دورها فإن فرصته، أخذ قد للبحت األكادميي باجلانب املرتبط التقليدي
 بدأت اليت الدول اليوم تتبناه أو واليابان، األمريكية املتحدة والواليات كأوروبا  املتقدمة الدول يف اجلامعات تبنته الذي الشق وهو املطلوب،

 الذي للجامعة اجلديد الدور دراسة إىل البحث هذا سيهدف وعليه واهلند. كالصني  احلقيقية واملعرفية والتكنولوجية االقتصادية وثبتها حتقق
 الوظيف وقطاع السيما اخلصب، مكانه الصناعية املنطقة تكون مشروع جتسيد يف لالنطالق الصلبة األرضية اجلامعي للطالب يوفر

 اليت للتحديات احلل هو النفط قطاع خارج االستثمار يبقى إذ اجلامعات؛ خرجيي من اهلائلة األعداد يستوعب يعد مل اجلزائر يف العمومي
  اجلزائري. االقتصاد يواجهها

  

  فرقة اقتصاد المعرفة والتوجهات الحديثة للتطبيقات اإلدارية في تسيير المناطق الصناعية -2

 والتوجهات املعرفة اقتصاد موضوعحول  وصف موضوع البحث للفرقة يدور حيث ،الصغري حممد جيطليد.  :رئيس فرقة البحث
 املتعلقة واألدبيات املفاهيم خمتلف يستعرض نظري مستوى مستوين: على نقدية حتليلية دراسة إىل دف اليت اإلدارية للتطبيقات احلديثة

 من ثانية جهة من إلداريةا التطبيقات يف احلديثة والتوجهات جهة، من الفكري املال ورأس املعلوماتية حيث من املعرفة؛ اقتصاد من بكل
 املناطق يف النشطة تلك سيما املؤسسات، على النظري اجلانب إسقاط فيه ،يتم تطبيقي: ومستوى ومنظمي، وظيفي بعدين: خالل

 أداء حتديد يف ودورها وجودا اجلامعة خمرجات من كل  وتقييم خاص، بشكل بوعريريج برج الصناعية واملنطقة عام بشكل الصناعية
 األكادميية األحباث بني وعملي فكري تقارب وبناء املعرفة، اقتصاد ظل يف احلديثة اإلدارية للتطبيقات بالنسبة اجلزائرية ساتاملؤس

 هذه إىل وللوصول املمارسات، أحسن تبين خالل من املؤسسات بأداء االرتقاء سبل ودراسة العالقة، ذات واملؤسسات اإلدارية والنظريات
  هي: رئيسية حماور ثالثة البحث فرقة وعموض تضمن األهداف،

  املعرفة. القتصاد النظري التحليل )1
  املعرفة. اقتصاد ظل يف اإلدارية التطبيقات جمال يف احلديثة التوجهات أهم وحتديد دراسة )2
 بوعريريج. برج الصناعية املنطقة يف املعرفة اقتصاد ظل يف احلديثة اإلدارية التطبيقات وآفاق واقع دراسة )3

  بوعريريج برج لوالية الصناعي القطاع وأداء الصناعية السياسات فرقة -3

 جمموعة أا على تعرف اليت الصناعية السياسات موضوع البحث للفرقة ويعاجل ،السالم عبد عقون.د  :رئيس فرقة البحث
 املتعلقة القرارات على التأثري دف وهذا عديدة، وسائل عرب وذلك معينة، أهداف لتحقيق احلكومات إليها تلجأ اليت اإلجراءات
 كانم احمللية الصناعات إحالل أو الصناعية، الصادرات تشجيع وبالتايل غريه. أو االستثمار أو اإلنتاج جلهة الصناعي السلوك أو بالصناعة

 األساليب أحد باعتباره استقالهلا، بعد التصنيع سياسة انتهاج على اجلزائر ومنها النامية الدول غالبية اعتمدت ولقد املستوردة، الصناعات
 القطاع أداء تقييم هو الوحدة هلذه األساسي اهلدف فإن لذلك الدخل، يف سريعة ارتفاعات وحتقيق سريعة منو قفزات لتحقيق السريعة

 القطاع على تأثريها ومدى اجلزائر، انتهجتها اليت الصناعية السياسات خمتلف دراسة خالل من واملستقبلي، السابق اجلزائري اعيالصن
 واملنطقة السيما املنشودة، األهداف حتقيق يف السياسات هذه جناعة مدى معرفة إىل باإلضافة مكوناته، مبختلف اجلزائري الصناعي
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 تتبناها اليت الصناعية االجتاهات حسب األهداف، هذه حتقيق يف تساهم أن منها ينتظر اليت املداخل أهم من تعد جبوعريري بربج الصناعية
  اجلزائر.

 الصناعية للسياسات املدى طويلة إسرتاتيجية وضع إىل أيضاً  الوحدة هذه دف اجلزائري الصناعي القطاع أداء تقييم من وانطالقاً 
 عن فضالً  أخرى، قطاعات على قطاعات بتفضيل يتعلق فيما خاصة اجلزائري، الصناعي القطاع يشهده يالذ االختالل تاليف هدفها
 لذلك الصادرات، إمجايل من باملائة 98 حوايل على احملروقات قطاع سيطرة وهي اجلزائري االقتصاد منها يعاين اليت اإلختالالت معاجلة
 خارج الصادرات تدعيم يف املسامهة أيضاً  وإمنا فقط احمللي السوق ليس هدفه صناعي قطاع بناء هدفها صناعية إسرتاتيجية تسطري وجب
 حيقق أن اجلزائري لالقتصاد ميكن الف ،احملروقات عن الناجتة اإليرادات خارج الصعبة للعملة بديلة مصادر على واالعتماد احملروقات، قطاع

 هذه تسعى لذلك التصنيع، طريق يف سائرة لدول أم مصنعة لدول كانت  سواء دولية جتارب من االستفادة دون املنشودة الصناعية التنمية
 اإلسرتاتيجية بناء يف واستخدامها اجلزائري، االقتصاد على الصناعية السياسات جمال يف رائدة دول لتجارب بإسقاطات القيام إىل الوحدة

  املنشودة. الصناعية
  فرقة دراسات قياسية وميدانية -4

 االقتصادي الدور لتقييم والكيفية الكمية األساليب خمتلف استعمال إىل البحث فرقة دفو  ،يوسف بركاند.  :بحثرئيس فرقة ال
 النماذج وضع إىل باإلضافة أخرى. جهة من والفكري، البشري املال الرأس تكوين يف اجلامعة مسامهة وإبراز جهة، من الصناعية، للمناطق
 والناتج التعليم وخمرجات واالستثمار العمالة كمستوى  الكلية االقتصادية غرياتاملت خمتلف بني تربط اليت العالقات دراسة يف القياسية
 ميدانية بدراسات أيضاً  البحث فرقة تقوم للجامعات، اجلديد الدور ظل يف والكفاءة الفعالية حيث من التعليمي، واملستوى اخلام الداخلي

 يف ودعمها للوحدة، األخرى الفرق أعضاء أحباث لتغذية الضرورية املعلومات خالهلا من توفر مالحظات،...) مقابالت، (استمارات،
 األداء وحتسني القرار اختاذ عملية يف وأمهيتها دورها إبراز يتم األساليب، هذه استخدام خالل ومن وامليدانية، القياسية الدراسات

  والفعالية). الكفاءة البشرية، املوارد االقتصادية، (التنمية االقتصادي

  للمخبر إعالن ممول على الفيسبوك المراحل األساسية لتصميم: نيالثا بحثمال

كامال من كل   خص خمتص اال ان انه امر يسهل بشرطان يكون من طرف ش يعتقد الكثريان تصميم اعالن ممول البد ان يكون
  اجلوانب وسنتعرف كيفية تصميمه واملراحل اليت مير ا هذا اإلعالن.

  ممولالعالن اإلالقيام بمتطلبات : المطلب األول

وتتمثل متطلبات القيام باإلعالن املمول يف العناصر عند الشروع يف انشاء اعالن ممول البد من ان تتوفر بعض الشروط واملتطلبات 
  :1األساسية التالية
  الكترونيةيجاد وسيلة دفع إأوال: 

ا يكون لديهم وسيلة دفع إلكرتونية, لكي يستطيعو حىت يتمكن األشخاص من عمل إعالن ممول على الفيسبوك البد من أن 
 ،ئتمانية خيار متاح للجميع تقريباولكن البطاقات اال ،ىل آخرإ, وميكن أن ختتلف طرق الدفع من بلد تسديد تكلفة إعالنام املمولة

ية وطلب بطاقة دفع إلكرتونية ولكل بنك للحصول على بطاقة الدفع اإللكرتونية للقيام باحلمالت اإلعالنية جيب التوجه ألحد البنوك احملل
 , BDL , AGB هناك أربعة بنوك تستخدم البطاقات االلكرتونية يف اجلزائر هي:، و لتقدمي هذه البطاقاتحيانا أمتوافقة وخمتلفة  شروط

SOCIETE GENERALE , BNP PARIBAS ، ئتمانية أخرى مثل: ماسرت كارد وبايونرياوميكن استخدام بطاقة.  
  

                                                           

  .www.alrab7on.com، على املوقع 24/08/2019 قرأ يوم موقع الراحبون,بوك (شرح بالصور) , كيفية عمل إعالن ممول على الفيسجمدي كميل,  1
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  صفحة فيسبوك ثانيا: 

صفحة على فيسبوك, أو أن تكون مديرا (أدمني) ألحد الصفحات اليت  متتلك , جيب أنبوكإلنشاء إعالن ممول على الفيس
ميكنك إنشاء صفحة فيسبوك وفقا للغرض الذي تود عمل إعالن ممول من أجله أيضا للتسويق حلساب الغري جيب أن ميتلكها اآلخرين, 

اجلدير بالذكر هنا أن وجود صفحة فيسبوك هو أمر محلة إعالنية له، و حة فيسبوك العميل لكي تتمكن من عمل تكون أدمن يف صف
 ،حتمي إلنشاء محلة إعالنية, ولكن هناك بعض أنواع احلمالت املتخصصة واليت ميكن فيها إنشاء محلة إعالنية بدون صفحة فيسبوك

تاج حي فهوبعمل إعالن ممول على الفيسبوك املنظمة أو مديرها التسويقي لكي تقوم ، ولكن يف هذه احلالة جيب أن متتلك موقع إلكرتوين
سواء بطريقة  ،سبوك هو حتقيق أرباحيف معظم األحيان يكون اهلدف النهائي من عمل إعالن ممول على الفي ،إىل هدف تسويقي حمدد

  من أهم وأشهر األهداف لعمل محلة إعالنية على الفيسبوك:، واملوقع يتيح للمستخدم جمموعة رةمباشرة أو غري مباش
  .اإللكرتونية للمدونةموقع أو لاحلصول على زوار ل �
  .ملنتجات تسوقها بالعمولة أو اخلاص منتجلاحلصول على املزيد من املبيعات ل �
  .للحصول على املزيد من العمالء ةخاص أعمالإشهار  �

  ما. احلصول على املزيد من املشاهدات لفيديو �
  .خاصاحلصول على املزيد من التنزيالت لتطبيق  �
  .على الفيسبوك ةلصفحلاحلصول على املزيد من املتابعني  �
  ة.صفحالاحلصول على املزيد من التفاعل على أحد املنشورات ب �

  حساب اإلعالني وضبطهلثاني: كيفية الوصول لالمطلب ال 

اجلدير بالذكر هنا أنه على املنظمة حتديد اهلدف من عمل إعالن بشيء من الدقة والوضوح، فاملدير عليه أن يسأل ماذا حيتاج 
حتديدا من وراء هذا اإلعالن املمول, وما هي النتائج اليت من املفرتض أن حتصل عليها من خالل اإلعالن، وكخطوة أساسية عند البدء 

على الفيسبوك البد أن يكون املستخدم قد اختار عنوان هلذه احلملة وحدد فئة معينة ذات خصائص حمددة ية بإنشاء احلملة التسويق
  الستهدافها مياشرة، وكأهم اخلطوات لتصميم االعالن املمول هناك عدة مراحل تتمثل يف:

  الشخصي على الفيسبوك. لحسابلبتسجيل الدخول القيام  �
  بالضغط على خيار "إنشاء إعالنات".، ساب اإلعاليناحلنتقال إىل اال �
  م مبلء البيانات املتمثلة يف: ياقاإلعالين على الفيسبوك، وذلك بال ساباحلبط إعدادات ض �

  اإلعالن.تهدفه يسس اختيار املنطقة الزمنية وفقا للبلد الذي - 

 سيتم الدفع ا للفيسبوك.اختيار العملة اليت  - 

  .شاط التجارير بلد النياالنشاط التجاري, ويف آخر نقطة اختعنوان اختيار اسم النشاط التجاري، مث  - 
باألعلى قيمة فاتورة تعديل أو إزالة وسائل الدفع، كما جند  من خالل هذه الصفحة ميكن إضافة وسيلة دفع, وأيضا ميكن: إعدادات الدفع �

  .احلساب
  ربيد اإللكرتوين.الالفيسبوك أو على ساب على احليف  اإلشعاراتتلقي بساب اإلعالين, سواء احلضبط إشعارات  �
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  صفحة المخبرعالن على المراحل العملية لنشر اإل: ثالثالمطلب ال

  زر إنشاء حملة على ضغط اللحساب اإلعالني و لل انتقاال: أوال

مت بعملها اتقل لصفحة ا كل اإلعالنات اليت قلننبالضغط على زر مدير اإلعالنات  ناقم خرباملساب الشخصي احلمن خالل 
  .جديد عالن املمولاإلبدأ نزر إنشاء لعلى ضغط نقوم بال ،نجد زر لبدء محلة إعالنية جديدةوأيضا س ،من قبل

  : تحديد الهدف التسويقي: اثاني

وهناك ثالث تصنيفات رئيسية للهدف التسويقي أسفل   ،لصفحة حتديد اهلدف التسويقي مت االنتقالبعد الضغط على زر إنشاء 
  كل واحد منهم هناك خيارات أخرى فرعية وهذا شرح لكل منها: 

  .والوصول ألكرب عدد من املهتمني ،حلصول على شهرة للعالمة التجاريةوهي خمصصة للمسوقني الذين يريدون ا الوعي:

أو  ،أو مشاهدة فيديو ،أو لتثبيت تطبيق ،رابط صفحة ويبوهي لإلعالنات املمولة املخصصة إلرسال زيارات ل هتمام:اال
  .احلصول على املزيد من التفاعل

تالوج مبيعات لتحقيق مثل إعالنات ك ،أهدافها تكون دقيقةوهي خمصصة للحمالت اإلعالنية األكثر تقدما واليت  التحويل:
  فعل معني مبوقع أو تطبيق من قبل املستخدم.عمل  أو ،عمليات بيع

ضغط زر نوبعدها لة اإلعالنية حملباختيار اسم ل نقومخرب امل الذي يتوافق وهدف إعالن (االهتمام) بعد نقر على اخليار -
 عار املخرب هو ش، وللتذكري فمتابعة، وهنا املخرب كان هدفه هو الرتويج لصفحة املخرب وجلب هلا أكرب عدد من الزيارات والتفاعل

LEZINRU،  ة على الصورة املوالية:موضح يكما ه  وصفحة املخرب كانت  
  ): صفحة مخبر الدراسات االقتصادية على الفيسبوك4شكل رقم(

  
  الطالب. إعداد من المصدر:

ثالث أعمدة جد صفحة حتتوي على الكثري من البيانات وهي مقسمة إىل نبعد الضغط على زر متابعة يف اخلطوة السابقة س
 ،والنتائج اليومية املتوقعة نحجم اجلمهور املستهدفوالعمود على اليسار يوضح  ،ل إنشاء احلملةرئيسية, العمود على اليمني يوضح مراح

   حيتوي على نوع معني من البيانات. كل مستطيل  ،ود يف املنتصف مقسم إىل مستطيالتأما العمود اخلاص بضبط احلملة العم
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  ): نافذة تحديد الجمهور5شكل رقم (

  
  الطالب. إعداد من المصدر:

  :الميزانية والجدول الزمني للحملة: ضبط خيارات الجمهور والمواضع و ثالثا

  :ىل جداول أو مستطيالتإد يف العمود الكبري يف املنتصف خيارات ضبط احلملة مقسمة جنكما ذكر من قبل سوف 
هذا غري  ،ص للظهور يف التقارير واإلشعاراتوالذي سيكون خمصختيار اسم اإلعالن املمول ا :اسم المجموعة اإلعالنية) 1

  ".pub labo، وفد متت تسميته "األول املختار يف الصفحة السابقةسم اال

وهو واحد من  ،لفئة أو القطاع املهتم فعال مبا تقدمإىل اعالن اإللوصول لستهداف حيتوي على خيارات اال :الجمهور تحديد) 2
وهذا , ت داخلية تفصل بينها خطوط رقيقةجد هذا املستطيل مقسم إىل مستطيالنساملمول على الفيسبوك،  عالناإلأهم عناصر جناح 

  :شرح لكل جزء من هذه األجزاء
دات اجلمهور حسب : خيار إنشاء جديد وفيه ميكن عمل إعدايف اجلزء األول يوجد خيارين ؟ دام جديد أم استخدام مجهور حمفوظاستخ �

املستهدف (ميكن دائما يف كل محلة حفظ إعدادات اجلمهور  واخليار الثاين هو استخدام مجهور حمفوظ بالفعل من محلة سابقة ،الرغبة
 واستخدامه يف محلة أخرى).

يف حالة إنشاء هذا النوع من  ،مجهور خمصص وفقا إلعدادات متقدمةاجلماهري املخصصة هناك أداة يف احلساب اإلعالين متكن من إنشاء  �
  اجلمهور ميكن استخدامه يف اإلعالن املمول.

م نقو قائمة تظهر سوف  ،ساباحلر مشابه له عن طريق الضغط على الزر يف أعلى اليمني بميكن الوصول هلذه األداة إلنشاء مجهو 
  أخرى رؤية اجلمهور.أو بعبارة   (audience insights)أول خيار يف عمود األصول).باختيار اجلماهري (

مث حتديد احلد األدىن ميكن استهداف مدن بعينها أيضا)، لقيام بتحديد الدولة أو الدول املراد استهدافها (ملوقع اجلغرايف واجلنس واللغات: لا �
 .وأخريا حتديد اللغة املستهدفة ،مث اجلنس رجال أو نساء أو الكل ،مهور املستهدفاجلواألعلى لعمر 
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, بالضغط على زر أيضا استبعاد اهتمامات أو قطاعاتوميكن  ،التفصيلي: فيه ميكن حتديد اهتمامات أو قطاعات بعينهاستهداف اال �
  .هتمامات والسلوكيات بالضغط على زر اقرتاحاتستهداف للبيانات الدميوغرافية واالتصفح ميكن اال

وميكن أيضا استبعادهم من  ،أو استهداف أصدقائهم : من خالهلا ميكن استهداف األشخاص املشرتكني بالصفحةجهات التواصل �
  .ستهدافاال
 الستهدافه يف إعالنات ممولة أخرى.حفظ اجلمهور: كما ذكر من قبل ميكن حفظ هذا اجلمهور  �

ويف هذا التطبيق مت حتديد مجهورية مصر بدون تعيني الواليات، ومبا أن موضوع املخرب هو علمي بالدرجة األوىل، فقد مت حتديد فئة 
هتمامات مبجال التعليم العايل، البحث اصدد إكماهلا وهلا اجلامعية أو ب) سنة ألا ترمز لفئةّ أكملت دراستها 60و 30عمرية مابني (
، وبعد إطالق احلملة سنحاول مراجعة الفئة والتدقيق أكثر، النساء تركنا اجلنس عام عنجال ، مل خنصص فئة الر دارة والصناعةوالتطوير، اإل

  .يف احلمالت اإلعالنية القادمة

  

  ): تحديد الفئة المستهدفة من اإلعالن6شكل رقم(

  

  الطالب. إعداد من المصدر:
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  : عرض الرؤى07شكل رقم 

  

  الطالب. إعداد من المصدر:

 الفيسبوك منها ظهوره يف الصفحة الرئيسية كمنشور على عالناإلهناك الكثري من املواضيع اليت ميكن أن يظهر ا  المواضع:) 6
يرتك اخليار لتحديد أي من  فيسبوكالهنا  ،أو ظهوره يف الرسائل الفورية أو يف العمود اجلانيب يف نسخة الكمبيوتر أواالنستغرام...اخل

، ويف تطبيقنا هذا تركنا اإلعالن نعم هناك خيار تلقائي للمواضع ولكن ميكن التعديل حسب الرغبة ،املواضع املراد ظهور اإلعالن فيها
  يظهر كنشور على الصفحة الرئيسية .
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  االقتصادية: شكل يوضح محبر الدراسات 08شكل رقم 

  
  الطالب. إعداد من المصدر:

يد صرفها يف اإلعالن ر نم بتحديد امليزانية اليومية اليت نقو تنقسم إىل جزئني يف اجلزء األول : الميزانية والجدول الزمني) 7
  : نجد الكثري من اخليارات منهااجلدول الزمين), يف اجلزء الثاين سنتهاء اإلعالن (اريخ بدء وتاريخ م بتحديد تامث نقو  ،(امليزانية)

  .م باختيار اخليار الذي يساعد على احلصول على نتائج أفضل)القياالتحسني من أجل عرض اإلعالن ( �
يف  ،لذلك سعر الضغظة خيتلف وفقا للكثري من العوامل ،على نظام املزاد لظهور اإلعالناتفيسبوك يعتمد العروض األسعار ( إسرتاتيجية �

  .جتاوزه) وضع حد أقصى للتكلفة ال ميكن ناهذا اخليار ميكن
األوىل حسب مرات  ،ولكن هناك نوعني من احملاسبة ،ال ميكن تغيريه) مقابله ( يف بعض اإلعالنات هذا اخليار ةاسباحملتتم س ذياحلدث ال �

  ده.نريوالثانية حسب احلدث الذي  ،الظهور بصرف النظر عن النتائج
بتحديد ساعات معينة يف اليوم  ناعرض اإلعالن (التعديل على هذا اخليار ال يكون متاح يف الكثري من احلاالت) ولكنه يسمح ل جدولة �

  .فقط مثال من الثامنة مساءا حىت احلادية عشر ،لظهور اإلعالن
فق الزوار يف حالتنا هذه) ال ميكنك التحكم يف دهذا اخليار من التحكم يف سرعة استخدام امليزانية, وبالتايل سرعة ت نانوع العرض ( ميكن �

 ائما أيضا.دهذا اخليار 
) أورو مقابل  0,02وخبصوص متويل احلملة اإلعالنية للمخرب فقد حاولنا أن نتحكم يف امليزانية قدر اإلمكان فقد مت االتفاق على إنفاق (

إىل  13/09دءا من ة يومني فقط بعالن ملدفإننا طلبنا نشر اإل 12/09/2019كل نقرة يف اليوم، ومبا أن تاريخ إنشاء اإلعالن كان يف 
15/09.   

  

  

  

  

  

  

  

  



 الجانب التطبيقي.......................................................................الفصل الثاني: ...............

 

 
35 

 عالن ): آلية ضبط ميزانية اإل9شكل رقم(

  

  الطالب. إعداد من المصدر:

   وضبط الميزانيةضبط اإلعالن مرحلة الرابع:  المطلب

بالطبع هذه اخلطوة ختتلف من هدف  ،املستهدفمهور اجلوالذي سيظهر أمام  ،هذه اخلطوة تدور حول حتديد اإلعالن وشكله
ود احلصول على نحتديد الرابط الذي  ناولكن اإلجراءات تقريبا واحدة ففي حالة احلصول على زوار كما يف حالتنا هنا علي ،تسويقي آلخر

حتديد صورة  ناعلي نارتكني بصفحتبتحديد املنشور ويف حالة احلصول على املزيد من املش ناعليويف حالة احلصول على تفاعل  ،زوار عليه
واليت ستكون  ،تقل لصفحة إعداد اإلعالنننسوف  ،بعد الضغط على زر متابعة يف اخلطوة السابقة، الصفحة وكتابة وصف قصري فوقها

  وهذا شرح لوظيفة كل منهما: ،)مقسمة ألجزاء (مستطيالت كما يف اخلطوة السابقة

اسم خمتلف عن  ج له)م الرتويتيباختيار اسم لإلعالن نفسه (املنشور الذي سوهي القيام  ملستطيل األول (اسم اإلعالن)ا - 
  ها يف اخلطوات السابقة.األمساء اليت اخرتنا

روج نقوم بعمل منشور جديد أم سنس اكن  إذا مابتحديد وهنا نقوم  استخدام منشور حايل) واملستطيل الثاين: (إنشاء إعالن أ - 
  .بالصفحة ملنشور بالفعل مت نشره

أكثر من صفحة فيسبوك  ناكان لديإذا   ،د به خيار لتحديد صفحة الفيسبوك أو األنستغرامجناملستطيل الثالث (اهلوية) سوف  - 
  .ريد اإلعالن من خالهلانباختيار الصفحة اليت  نقوم

عمودين العمود إىل اليسار هو ىل إجد أن الصفحة قم انقسمت نهنا ستصميم اإلعالن ومعاينة اإلعالن): املستطيل الرابع (  - 
ود ناختيار املنشور الذي  ناأما العمود على اليمني (تصميم اإلعالن) فمن خالله ميكن ،حماكاة لشكل اإلعالن الذي سيظهر أمام اجلمهور

  .اإلعالن من خالله

ور حسب مكان اإلعالن مبجرد أن تتأكد أن  والذي ميثل شكل اإلعالن أمام اجلمه ،مشاهدة احملاكاة يف العمود ناحية اليسار نااآلن ميكن - 
 كل شيء على ما يرام اضغط زر التأكيد.
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الممولة التسويقية الفيسبوك على أتمام  تصميم الحمالت ): رد10شكل رقم (

  
  الطالب. إعداد من المصدر:

  صور متحركة تتكلم 3عالنات متنوعة، اإلعالن األول عبارة عن فيديو لإمت تصميم محلة تسويقية إعالنية تتكون من أربع 
وألن امليزانية كانت حمدودة جدا فقد عن أهم االجنازات العلمية للمخرب، وكانت دف إىل خلق االنتباه والتفاعل  مع الصفحة الرئيسية، 

فكان إعالن عن منشور وهو تقرير أفاق االقتصاد العريب املنشور خري الرابع عالن األبينما اإل)، 3و 2مت إلغاء وتوقيف نشر اإلعالنني (
  على صفحة املخرب، وهو عبارة عن رابط يوصل إىل جملة الكرتونية توضح تقرير أفاق االقتصاد العريب. ،2019سبتمري1بتاريخ 

  : تحليل نتائج اإلعالن وتقييم أداء الحملة التسويقيةالثالثالمبحث 

وميكن تعديل  ،احلمالت اإلعالنية املدفوعة على فيسبوك ملدة احلملة ككل ومقدار اإلنفاق اليومي من امليزانيةيتم حتديد ميزانية 
ميزانية احلملة ومقدار اإلنفاق اليومي للحمالت اجلارية على حساب نتائج األداء لتحقيق أفضل عائد على استثمارات التسويق عرب 

  الفيسبوك.

  األول: تحليل النتائج العامة لإلعالن: المطلب

كمرحلة أوىل ملعرفة نتائج مردود اإلعالنات املمولة اليت قمنا بنشرها نتجه حنو الصفحة الرئيسية للمخرب ونضغط على خيار 

باألرقام اليت ختص الصفحة ملدة أسبوع، ومن خالل الشكل املوايل تظهر لنا كل اإلحصائيات  لتظهر لنا كل اإلحصائياتالرؤي، 
  واملنحنيات تظهر لنا معدالت تطور عدد املتابعني للصفحة.

 النظرة العامة للنتائج -
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 1لإلعالن الجزء ): اإلحصائيات النهائية11شكل رقم (    

 
  الطالب. إعداد من المصدر:

املنحىن بلونني لون شخص وحتت هذا الرقم يظهر 4569يوضح الشكل بوجه دقيق عدد مرات وصول املنشور على الصفحة إىل 
اليوم  أزرق برمز ألثر اإلعالنات التقليدية أما باللون األخضر فريمز ألثر اإلعالنات املدفوعة حيث جند أثر اإلعالن املدفوع يظهر ابتداء من

للون األخضر سبتمرب، ويستقر بالنمو ملدة اليومني األخريين، بينما تسجيالت اإلعجاب بالصفحة فهو كذلك عرف منوا ملحوظا با 13
  أعجاب مسجل من دولة مصر. 63حيث وصل إىل 
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 2): اإلحصائيات النهائية لإلعالن الجزء12شكل رقم (

 
  الطالب. إعداد من المصدر:

عالن املدفوع بعرف تذبذب بينما يف الشكل أعاله والذي هم تتمة للشكل األول، فهو يظهر أن التفاعل مع املنشور كان قبل اإل
عالن املدفوع كان من دولة مصر، وكان له أثر اجيايب ملحوظ وذلك حسب أمهية املنشورات السابقة، لكن التفاعل املسجل بواسطة اإل

عالن، حيث يظهر معدل االستجابة  عرف منوا جديدا يوم نشر اإلرببتمس 12ن كان مائال حنو االحندار يوم إعلى تغري شكل املنحىن بعد 
نتائج كبرية بة للصفحة والذي احتوى فيديو لصور متحركة عن نشاطات املخرب فهو مل يسجل سباملئة، بالن 60رب سبتم 13بتداء من إ

  فرد. 249ومع ذلك فإن عدد الذين شاهدوا اإلعالن كان 

 احتساب عدد المتابعين -

الفيسبوك نتيجة إحصائية لتطور  من خالل الشكل املوايل يظهر لنا املنحىن البياين جليا نتيجة اإلعالنات املمولة، حيث يظهر
سبتمرب، بينما  14متابعات الصفحة حسب مكان احلدوث، فاللون األزرق الداكن يوضح تطور املتابعني من مصر، وعرف الذروة يوم 
ني والذي هو الفرق اللون الزرق الفاتح فريمز لعدد املتابعني من املشرتكني بصفحة املخرب وهم من اجلزائر، كما أنه بظهر أيضا صايف املتابع

  بني املتابعني األساسيني واملتابعني املدفوع هلم.
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3): اإلحصائيات النهائية لإلعالن الجزء13شكل رقم (

 
  الطالب. إعداد من المصدر:

عني للصفحة بفعل يضا أن عدد املتابعني الذي مت تسجيلهم على الصفحة حيث يظهر أالشكل ااملوايل مصادر املتابظهر يو 
  باملئة. 13,51وع هلم فكان بنسبة باملئة، بينما نسبة املتابعني العادين غري املدف 81,08املدفوع كان بنسبة  عالناإل

 4): اإلحصائيات النهائية لإلعالن الجزء14شكل رقم (

 
  الطالب. إعداد من المصدر:
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  نسبة الوصول -

الشكل املوايل يوضح نسبة التفاعالت والتعليقات على ولتوضيح نتائج اإلعالن املدفوع على تسجيالت اإلعجاب بالصفحة جند 
اإلعالنات املدفوعة حيث يظهر اللون األرجواين الغامق مدى ارتفاع نسبة التفاعالت مع منشور الصفحة مقارنة بنسبة التعليقات الذي  

 ة مبصر.كان ضعيف نوعا ما ألنه مل يتم إبداء أي تعليقات على اإلعالن املمول من طرف الفئة املستهدف
 5): اإلحصائيات النهائية لإلعالن الجزء15شكل رقم (

  
  الطالب. إعداد من المصدر:

عبري تك   )likeويف الشكل املوايل يوضح لنا نوع تسجيالت اإلعجاب بالصفحة حيث كان تسجيل اإلعجاب برمز اإلعجاب (
  الوحيد عن تسجيل اإلعجاب بالصفحة.

 1لإلعالن الجزء): اإلحصائيات النهائية 16شكل رقم (

  
  الطالب. إعداد من المصدر:
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إظهار تاريخ مشاهدة ، هي عدة على حتليل نتائج اإلعالنات املمولةاسة للماملنص اتقدمه أخرى وإحصائية مهمةمعلومة وك
املستهدفة أن تشاهد فيه الصفحة باليوم والزمن الذي اطلعت عليه الفئة املستهدفة، مبعىن ميكننا معرفة أفضل األوقات اليت ميكن للفئة 

عالنية القادمة وذلك بنشر اإلعالنات يف تلك األوقات عالنات او صفحة الفيسبوك لوجه عام، وهذا يساعد يف تدقيق احلمالت اإلاإل
  عالنات املدفوعة.بالضبط لتكون هناك مردودية أكثر لإل

 6): اإلحصائيات النهائية لإلعالن الجزء17شكل رقم (

 
  الطالب. إعداد من المصدر:

ولة  جهزة احملماألومن الشكل األخري رقم () يوضح لنا نسبة مشاهدة اإلعالنات من طرف متابعني الصفحة كانت من خالل 
  .الشخصي عالن عرب احلاسوبعني الذين تابعوا اإلملتاببة كبرية تفوق نسبة اكاهلواتف الذكية كان بنس

 1الجزء ): اإلحصائيات النهائية لإلعالن18شكل رقم (

  
  الطالب. إعداد من المصدر:
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  عالن عن الصفحةالمطلب الثاني: تحليل نتائج اإل

بعد أن متت قراءة نتائج اإلعالنات املمولة بنظرة مشولية عامة، البد من معرفة نتائج اإلحصائيات بصفة خاصة على كل إعالن والنتائج 
 اليت مت حتقيقها مقارنة بالتكاليف املنفقة عليه، ومن خالل هذا املطلب سنناقش نتائج االعالن على الصفحة 

 الن الممول على الصفحة): نتائج الخاصة باإلع19الشكل رقم(

 
  الطالب. إعداد من المصدر:

شخاص الذين سجلوا بينما األ 1608ول إليهم واملقدر بيظهر لنا الشكل تاريخ نشر اإلعالن وعدد األشخاص الذين مت الوص
أورو لكل تفاعل إعجاب،  0,04ومت إنفاق املبلغ  ،شخص من الفئة املستهدفة 39فكان  )likeاإلعجاب بالصفحة برمز اإلعجاب (

  أورو. 1,54مجايل تكلفة إأي ما يقابل 
شخص  36شخص، منهم  1324وبأكثر تفصيل تظهر اإلحصائيات أن نسبة الرجال من الفئة املستهدفة والذين مت الوصول إليهم بلغ 

نساء سجلن اإلعجاب  3نهن امرأة، م 279من سجل إعجاب بالصفحة، يف حني كانت نسبة النساء اللوايت قرأن اإلعالن تقدر ب
  بالصفحة.

  لمطلب الثالث: تحليل نتائج اإلعالن عن المنشورا

إن إعادة نشر منشور تقرير األفاق االقتصادية على صفحة املخرب قد أعطى نتائج جيدة ألنه استهدف منطقة مصر ومت تسجيل 
  النتائج التالية: 

  شخص،  بينما االشخاص الذين تفاعلوا مع املنشور فكان  3300الشخاص الذين مت الوصول إليهم كان عددهم 
شخاص أ 7عجاب وأحببته، بينما إشخص برمز  232لنا طريقة التفاعل  تستوضحشخص، ومن خالل الشكل  340عددهم  
 .نشور مع جمموعاته األخرىشاركة املشخص مب 27م  تعليقات على املنشور، يف حني قاميقاموا بتقد
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  -1الجزء - ): النتائج اإلحصائية الخاصة بالمنشور20شكل رقم (

  
  الطالب. إعداد من المصدر:

باملئة بينما نسبة  77,2على املنشور كان بنسبة  ومن الشكل املوايل يتضح لنا نسبة الرجال الذين مت الوصول إليهم باالعالن
باملئة فقط، كما أن سن الفئة اليت كانت أكثر تفاعال مع املنشور كانت حمصورة بني  22,8النساء اللوايت وصل اليهن االعالن فقد كان 

  ) سنة34و 25(
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  -2الجزء - ): النتائج اإلحصائية الخاصة بالمنشور21شكل رقم (

 
  الطالب. إعداد من المصدر:

 0,02أورو ألنه مت احتساب مبلغ  3,85ومن تكملة النتائج احتساب التكلفة النهائية املنفقة على اإلعالن حيث سجلنا مبلغ 
 اورو على كل تفاعل مع املنشور.

 
  -3الجزء - ): النتائج اإلحصائية الخاصة بالمنشور22رقم ( شكل

 
  الطالب. إعداد من المصدر:
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  المطلب الرابع: تقييم أداء الحملة التسويقية 

إن تصميم محلة منوعة من اإلعالنات املمولة يفتح الفرصة أمام املخرب ملعرفة النقائص يف تصميم الصفحة اخلاصة باملخرب على 
عالنية هي معرفة  حلمالت اإلالفيسبوك، وحماولة تعديل وتصحيح كتابة احملتوى على الصفحة ليكون أكثر جذبا، كما ان ميزة التنويع يف ا

عالنية اليت أتت ألكثر العوائد والفوائد، وجلبت أكرب عدد من التفاعالت للصفحة، لذا فمن حتليل نتائج احلملة خصائص احلملة اإل
  التسويقية موعة من اإلعالنات املمولة مت الوصول إىل النتائج التالية:

ية ملطلب رئيسة املخرب وهي استهداف شرحية من املهتمني بالتعليم العايل، واإلدارة والصناعة، الفئة من اجلمهور اليت مت حتديدها كان تلب - 
اليت توافق االهتمامات املذكورة كانت  )audiences insightوالبحث والتطوير، واملنطقة كانت مصر، الفئة العمرية اليت كان يظهرها (

  ) سنة.60إىل  30ما بني (

رغم أن صفحة الواجهة التعريفية باملخرب تقتصر على الغالف الرتوجيي اخلاص بأشغال امللتقى الوطين األول حول دور احلوكمة االقتصادية  - 
إال أنه مت تسجيل بعض التفاعالت مع يظهر يف أقصى اليسار من الغالف، الذي يف تطوير القطاع الصناعي باجلزائر، وشعار املخرب 

  أورو. 1,54ل ، مبيزانية تقدر ب تفاع 39الصفحة 

 340رغم أن اختيار املنشور تقرير أفاق االقتصاد العريب، كان عشوائيا دون دراسة مسبقة، إال أنه سجل تفاعال كبريا اجيابيا قدر ب - 
 أورو 6,8تفاعال مقابل ميزانية قدرت ب

) سنة، وأن جنس الفئة 34و 25انت فئة الشباب ما بني (بصفة عامة الفئة العمرية اليت كانت أكثر تفاعال مع احلملة التسويقية ك - 
 باملئة. 70املستهدفة ومن املهتمني بالصفحة أو املنشور كان من جنس الرجال بنسبة جتاوزت 
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  الفصل  خالصة

حىت يتمكن األشخاص من عمل إعالن ممول على الفيسبوك البد من خالل ما مت عرضه يف هذا الفصل التطبيقي خلصنا إىل أنه: 
إلنشاء إعالن ممول على الفيسبوك, جيب أن ، و من أن يكون لديهم وسيلة دفع إلكرتونية, لكي يستطيعوا تسديد تكلفة إعالنام املمولة

إنشاء صفحة فيسبوك وفقا للغرض  نااآلخرين, ميكنكون مديرا (أدمني) ألحد الصفحات اليت ميتلكها صفحة على فيسبوك, أو أن ن تلكمن
تمكن من عمل أدمن يف صفحة فيسبوك العميل لكي نالذي تود عمل إعالن ممول من أجله أيضا للتسويق حلساب الغري جيب أن تكون 

  .محلة إعالنية له
خرب هو علمي بالدرجة األوىل، فقد مت مت حتديد مجهورية مصر بدون تعيني الواليات، ومبا أن موضوع امل العملي ويف هذا التطبيق
) سنة ألا ترمز لفئةّ أكملت دراستها اجلامعية أو بصدد إكماهلا وهلا اهتمامات مبجال التعليم العايل، 60و 30حتديد فئة عمرية مابني (

نا مراجعة الفئة والتدقيق ملة حاولالبحث والتطوير، اإلدارة والصناعة، مل خنصص فئة الرجال عن النساء تركنا اجلنس عام، وبعد إطالق احل
  .أكثر وتقييم أداء اإلعالن

صور متحركة تتكلم عن أهم 3مت تصميم محلة تسويقية إعالنية تتكون من أربع إعالنات متنوعة، اإلعالن األول عبارة عن فيديو ل
ة، وألن امليزانية كانت حمدودة جدا فقد مت إلغاء االجنازات العلمية للمخرب، وكانت دف إىل خلق االنتباه والتفاعل  مع الصفحة الرئيسي

)، بينما اإلعالن األخري الرابع فكان إعالن عن منشور وهو تقرير أفاق االقتصاد العريب املنشور بتاريخ 3و 2وتوقيف نشر اإلعالنني (
  ق االقتصاد العريب.، على صفحة املخرب، وهو عبارة عن رابط يوصل إىل جملة الكرتونية توضح تقرير أفا2019سبتمري1

عدد األشخاص الذين مت الوصول إليهم مقدر وكنتيجة عامة عن أداء اإلعالنني وجدنا أن اإلعالن األول اخلاص بالصفحة سجل: 
شخص، يف حني االعالن الثاين  39فكان  )likeبينما األشخاص الذين سجلوا اإلعجاب بالصفحة برمز اإلعجاب ( 1608ب

شخص،  بينما األشخاص الذين تفاعلوا مع املنشور  3300: عدد األشخاص الذين مت الوصول إليهم هو اخلاص باملنشور فقد سجل
 25بصفة عامة الفئة العمرية اليت كانت أكثر تفاعال مع احلملة التسويقية كانت فئة الشباب ما بني (، و شخص 340فكان عددهم 

 باملئة. 70بالصفحة أو املنشور كان من جنس الرجال بنسبة جتاوزت ) سنة، وأن جنس الفئة املستهدفة ومن املهتمني 34و
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عترب إعالنات فيس بوك أحد أهم وسائل التسويق االلكرتوين اليت تلجأ إليها الشركات واملؤسسات املختلفة وتقوم بتخصيص ت

كي تتمكن من حتقيق اهلدف من ترويج الصفحات اخلاصة ا ونشر اخلدمات واملنتجات اليت  هتمام ا الكثري من اجلهد من أجل اال

أفضلية للتسويق من خالل احلمالت  ، فالفيسلوك يوفرن املهتمني بنشاطها على صفحات الفيسبوكتقدمها للوصول إىل أكرب عدد م

محلة إعالنية من  ياإلعالنية املدفوعة عن طريق االستهداف الدقيق لفئة معينة من العمالء من خالل البيانات األساسية املتاحة أل

اختيار فئة العمالء بناء على  –اقع اجلغرافية املفصلة للعمالء املستهدفني حتديد املو  –خالل (حتديد فئات عمرية معينة لالستهداف 

 حتديد أماكن عرض اإلعالنات على خمتلف املنصات التابعة لفيسبوك). –و االهتمامات و املهن  ياملستوى التعليم

ستساهم يف حتسني  يشروع التجار امل اخلدمات اليت يوفرهاق التفاصيل ملا يناسب املنتجات و فئة العمالء املستهدفة احملددة بأد

من  ينتائج احلمالت التسويقية و اإلعالنية ألا تقوم باستهداف عمالء لديهم رغبة حالية و اهتمام مبا قد يوفره نشاطك التجار 

  حلول و ميزات تنافسية.

اإلجراءات الروتينية مثل  اً يفتستغرق احلمالت التسويقية االعتيادية جمهودات و وقت أكثر من التسويق عرب االنرتنت خصوص

تكاليف احلمالت التسويقية باملقارنة مع  الرتاخيص و التعاقدات الرمسية أو حىت طباعة املواد اإلعالنية باإلضافة إىل زيادة كبرية يف

و إطالق  إنشاء الشروع يف بوك ميكنفيسالعلى  يالتجار  مشروعلمبجرد وجود صفحة رمسية ل،  و هلذه احلمالتي العائد الفعل

خالل دقائق  خمصصة يف محالت إعالنية مدفوعة  احلمالت التسويقية من خالل نشر حمتوى مميز و مفيد للعمالء احملتملني أو إطالق

مدة بوك املختلفة و عالنات على منصات فيسة وأماكن عرض اإلإنشاء حمتوى احلملة وحتديد فئة العمالء املستهدف يتم استغراقها يف

  جمرد دقائق معدودة. يفعالنات والتوقيتات احملددة للعرض مع حتديد امليزانية الكلية للحملة عرض اإل

ية تكاليف التسويق عرب االنرتنت وخصوصاً عن طريق فيسبوك ال تقارن إطالقا بالتكاليف الضخمة حلمالت التسويق االعتياد  

عالنية املدفوعة على فيسبوك ملدة احلملة ككل يتم حتديد ميزانية احلمالت اإل، و حتقيق عائد أفضل على االستثماراتباإلضافة إىل 

للحمالت اجلارية على حساب نتائج األداء  يمن امليزانية وميكن تعديل ميزانية احلملة ومقدار اإلنفاق اليوم يومقدار اإلنفاق اليوم

  عائد على استثمارات التسويق عرب الفيسبوك.لتحقيق أفضل 

من عينة املتواجد جبامعة حممد البشري اإلبراهيمي هو الدراسات االقتصادية يف املناطق الصناعية والدور اجلديد للجامعة  خمربو 

جل زيادة فرصة تروجيه هلا مدير خيتص بنشر ومتابعة التفاعالت والتعليقات على الصفحة ألصفحة على الفيسبوك متتلك املخابر اليت 

فجاء عملنا هذا لتطبيق املفاهيم األكادميية على دراسة حالة املخرب والرتويج على االنرتنيت، وألجل حتسني احملتوى االلكرتوين، 

  الوصول إىل النتائج التالية: مت، حيث لصفحة املخرب

استهداف شرحية من املهتمني بالتعليم العايل، واإلدارة والصناعة،  الفئة من اجلمهور اليت مت حتديدها كان تلبية ملطلب رئيسة املخرب وهي - 

اليت توافق االهتمامات املذكورة   )audiences insightوالبحث والتطوير، واملنطقة كانت مصر، الفئة العمرية اليت كان يظهرها (

  ) سنة.60إىل  30كانت ما بني (

الغالف الرتوجيي اخلاص بأشغال امللتقى الوطين األول حول دور احلوكمة  رغم أن صفحة الواجهة التعريفية باملخرب تقتصر على - 

االقتصادية يف تطوير القطاع الصناعي باجلزائر، وشعار املخرب الذي يظهر يف أقصى اليسار من الغالف، إال أنه مت تسجيل بعض 

 أورو.  1,54تفاعل ، مبيزانية تقدر ب  39التفاعالت مع الصفحة 
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 340ملنشور تقرير أفاق االقتصاد العريب، كان عشوائيا دون دراسة مسبقة، إال أنه سجل تفاعال كبريا اجيابيا قدر برغم أن اختيار ا - 

 أورو 6,8تفاعال مقابل ميزانية قدرت ب

ئة ) سنة، وأن جنس الف34و 25بصفة عامة الفئة العمرية اليت كانت أكثر تفاعال مع احلملة التسويقية كانت فئة الشباب ما بني ( - 

 باملئة. 70املستهدفة ومن املهتمني بالصفحة أو املنشور كان من جنس الرجال بنسبة جتاوزت 

حصائيات وحتليالت األداء املتوفرة وسائل التسويق االعتيادية من خالل اإلب مقارنةلتسويق عرب االنرتنت يوفر ميزة تنافسية إن ا

تتضمن (عدد اجلمهور املتابع  يتاملتوفرة لكل صفحة والإحصائيات الفيسبوك  ومن أمههاي على خمتلف مواقع التواصل االجتماع

نسبة التفاعل اليومية مع حمتوى  –حملتوى الصفحة  يتابعني اليومعدد امل –عدد الزيارات اليومية للصفحة  –ينشاط التجار اللصفحة 

الفئات  –ة من خمتلف البلدان واملواقع اجلغرافية عدد مجهور الصفح –حجم النشاط ملختلف الفرتات الزمنية كل يوم  –الصفحة 

  العمرية جلمهور الصفحة).

سواء اانية أو  الفيسبوك على يشاط التجار النية لصفحة حصائيات لتحليل أداء احلمالت التسويقستخدام هذه اإلاميكن و 

د أفضل التوقيتات لنشر احملتوى ستهدفني، حتديامل ءعمالالعالنية املدفوعة بناءا على نسبة الوصول والتفاعل من قبل احلمالت اإل

، حتديد املواقع اجلغرافية والفئات العمرية األكثر نشاطًا ومتابعة للصفحة الستخدامها يف تطوير يشاط التجار النعالنات اخلاصة بإلاو 

  .إعداد احلمالت اإلعالنية القادمةاحلمالت التسويقية احلالية و 

  :التوصيات

 أمهية األكثر األمهية فأن الفيسبوك، عرب التسويقية احلملة أداء تقييم هو بدقة واألرقام اإلحصائيات إظهار من األمهية أن مبا
 تسجيله ميكننا ما وبالتايل السابقة، احلمالت يف املسجلة القوة طنقا على والرتكيز املقبلة التسويقية للحمالت التخطيط إعادة هي

 بكفاءة املقبلة إعالناا ولرتويج االلكرتوين، الفضاء على تواجدها لتحسني املخرب على املشرفة اهليئة ا تعمل أن ميكن كمالحظات
  :ذكره سيلي ما هي أكرب، وفعالية

 أن مبعىن الصفحة، واجهة على يكون أن جيب واجنازاته، واهتماماته باملخرب عرفي الذي املعريف واحملتوى للهوية بالنسبة -
 يظهر يكاد ال املخرب وشعار سابق وقت يف باجلامعة املنعقد االبتكار حول الدويل املؤمتر عن يتكلم غالف حتتوي احلالية املخرب صفحة

 فيه يتكلم وسريع قصري بفيديو الصفحة واجهة بتغيري الصفحة على مالقائ املدبر ننصح بالصفحة، العريضة والكتابات األلوان كثرة من
  .املستقبلية وآفاقه واجنازاته املخرب عن

 واخللفية األلوان يف النظر بإعادة املدير ننصح جذابة، غري بطريقة مكتوبني السعار عليها املكتوب واخللفية للشعار بالنسبة -
  .وخدماته املخرب طبيعة إىل توحي تكون أن البد اليت

 أعلى يف ورسالته وأهدافه باملخرب للتعريف بعناية خمتارة عبارات وضع يتم بأن نصح االلكرتوين، التعريفي للمحتوى بالنسبة -
  .وجد إن للمخرب االلكرتوين باملوقع أو اجلامعة مبوقع الصفحة يربط الكرتوين رابط مع الفيديو،

 الذي باحلساب احلسابات هذه وربط ان، واللنكد والتويرت، األنستغرام، على حساب للمخري بكون بأن املخرب مدير ننصح -
  .االجتماعي التواصل مواقع جل يف املخرب شعار تواجد لتعزيز وذلك الفيسبوك على

 ءاإلبقا القادمة اإلعالنية احلمالت يف ننصحه البلد، نفس استهداف يف املخرب مدبر رغب ما إذا املستهدفة، للفئة بالنسبة -
 ومشاركة تفاعل أكثر سيكونون ألم سنة،) 35 إىل 25( فئة من الشباب الرجال فئة استهداف ولكن االهتمامات نفس على

  .اموعات على لإلعالنات
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 مدى ودراسة منطقة كل حسب خمصصة إعالنية محالت وإعداد اجلزائر من مناطق استهداف املخرب مدير ننصح كما -
  .املخرب وهوية لشعار الكرتوين انتشار هناك بكون حىت أجنبية، دول الستهداف أخرى تسويقية محالت ادإعد مث الداخلي، التفاعل

 حول املعلومات من عدد أكرب مجع ألجل تكون القادمة االستهداف عملية تكون بأن املخرب مدير ننصح األخري ويف -
 إىل الفيسبوك من االلكرتوين التسويق طرق تنويع مث ومن رتوين،االلك كالعنوان حوهلم، معلومات نظام تصميم ألجل الصفحة متابعني

  .االلكرتوين الربيد
 الصعوبات بعض لنا كانت جديدة، كانت التطبيقية الدراسة إعداد وطريقة جديد كان املختار املوضوع أن مبا: االقرتاحات

  :اال ذا واملهتمني الدارسني على التالية املواضيع نقرتح لذلك املوضوع، معاجلة يف
  .للجامعة اجلديد والدور الصناعية املناطق يف االقتصادية الدراسات خمرب لفائدة املمولة لإلعالنات التخطيط -1
  .الفيسبوك بإعالنات وربطها األنستغرام على اإلعالن أمهية -2
  .العمالء على معلومات مجع يف الفيسبوك على اإلعالن أمهية  -3
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