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 مدخل
الظواهر املاااادروسااااااااااااااااة في علوم اإلعالم واالتصااااااااااااااااال ال شاااااااااااااااااط تعااااال        

اإلنسااااااني من أوساااااع م االته خاصاااااة وانه مرتبط بمختلف أوجه الحياة 

الظواهر   هاااااا    إزاء  للفرد ومشااااااااااااا اااااال إلدراكااااااه  وال قااااااافيااااااة  االجتماااااااعيااااااة 

واالحااداا ال ي يعيشاااااااااااااهااا من جهااة، وعالقتهااا بااالعلوم االخر  ال ي تحاادد  

 هر خاصة السياسية واالقتصادية منها.البيئة والسياق العام للظوا 

التعقياد والتشااااااااااااااباظ الا ي يصااااااااااااااحا  الظااهرة االتصاااااااااااااالياة باارتبااطهاا       

 وثيقا بالتقنية من جهة وبميدان العلوم االجتماعية واالنساااااااانية 
ً
ارتباطا

من جهاة أعط  لهاا خصاااااااااااااوصاااااااااااااياة في التاأثير على نمط الحيااة باال ساااااااااااااباة  

الاتاااااااأثايار   هااااااا ا  تارك  لالابااااااااحا ايان  لاففاراد واتاجاتاماعاااااااات،   
ً
مافاتاوحاااااااا اتاجاااااااال 

والدارساااااااااااين في تحديد اإلطار النظري واملفهومي لدراساااااااااااة ه   الظواهر  

رغم صااعوبتها خاصااة من ناحية اسااتقاللية الرض  وموضااوعية الباح ين 

في طرحهاا وهو ماا يادفع لوضاااااااااااااع أطر وادوات ومفااهيم جاديادة لادراساااااااااااااة 

 ه ا علم است ابة للتحديات املطروحة في كل مرة.

رغم من الصاااااااعوبات املشاااااااار إلاها فتن الدور ال ي تقوم به وساااااااائل بال     

اإلعالم واالتصااااااااااااااال داخاال اتجتمعااات في كاال اتجاااالت الحياااتيااة أد  إلى 

تطوير وعي متزايد بالظواهر وقضااااااايا واملشاااااااكل من خالل الرسااااااائل ال ي 

تبثها وساااااائل اإلعالم، وت لى ه ا الوعي في شااااا ل اهتمام سااااالطات الدول  

التصااااااااااال الجماهيري بفعل الدور الكبير ال ي تةديه من جهة بوسااااااااااائل ا 



ووساااااااااااااائال التواصااااااااااااال االجتمااعي بماا فرضاااااااااااااتاه من حقيقاة خااصاااااااااااااة على 

مساااااااااااااتو  ت وين الرأي العام، وهنا ظهرت الحاجة لجعل أبحاا االعالم 

 واالتصال ذات حدود بح ية بحيث ال تتداخل مع العلوم األخر .

ت فكرية بخصاو  حريات األفراد أعادت جائحة كورونا طرح اشا اال      

وتوظيف األنساااااااااااااق االتصااااااااااااالية اتاتلفة لتحقيق ه ا ال ر  خاصااااااااااااة 

فيماااا يتعلق بمواقع التواصااااااااااااااال االجتمااااعي ذات التاااأثير العاااالي من حياااث 

كمياة ونوعياة املعلوماة وتوجياه الراي العاام في إطاار معين يرياد  طر  ماا 

ملعلوماة وتوجاههاا في خااصااااااااااااااة في الادول العربياة ال ي تشاااااااااااااهاد تعتيم على ا 

 سياق معين تحت شعار الحفاظ على االمن اتجتمعي.

يساااااااااااعى ه ا االساااااااااااتكتاب ملعالجة تأثير جائحة كورونا على االتصاااااااااااال      

الرقمي داخل الدولة وكيفية تعاطي وسااااائل االتصااااال اتاتلفة وخاصااااة 

الرقمية منها مع الجائحة في دراسااااااااااة تقييمية سعد حوالي ساااااااااا تين من بدأ 

جااااائحاااااة وكاااا ا مقاااااارنااااة طريقاااااة االسااااااااااااات اااااابااااة بين أنمااااااط مختلفاااااة من ال

 داخااال الااادول العربياااة وكااا ا داخااال االتحااااد 
ً
اتجتمعاااات البشااااااااااااارياااة م ال

االوروبي وكااا ا في امري اااا الشاااااااااااااماااالياااة وفي أساااااااااااااياااا، ملعرفاااة انطباااا  الفرد 

وطريقة ادراكه لالزمة هل ير  أن االتصااااااال الرقمي كان عنصاااااارا مهما في 

، ومنه نساعى إلى االجابة عن ساليي-تحديد اطارها إي ابينشار املعلومة و 

توظيف االتصال الرقمي من طر  الدول في عملية تمرير املعلومة  مد  

 وبناء الوعي إزاء جائحة كورونا.
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بأداء    المرتبطة  واالشتراطات  اإلجراءات  ودعمت  ذلك  المصرية  اإلفتاء  دار  فعلت 
صلوات الجماعة وصالة الجمعة وصلوات األعياد داخل المساجد بالفتاوى الدينية، كما 
تعاملت بالفتوى أيضًا مع العديد من اإلشكاليات الدينية واالجتماعية التي بدأت تظهر 

ت معدالت  ارتفاع  مع مع  الشرعي  التعامل  إجراءات  مثل  مصر،  في  الفيروس  فشي 
األشخاص المتوفين بكورونا وتبرع المتعافين ببالزما الدم والدعاء في زمن الوباء وحكم  

 .الدين في تزوير الشهادات المتعلقة بخلو الفرد من الفيروس وغسر ذلك
وبالتوازي مع نشاط دار اإلفتاء في نشر الفتاوى المفسرة والمبررة لإلجراءات االحترازية   

واالشتراطات المتعلقة بأداء العبادات وتوضيح البعد الديني الحاكم للتعامل مع الوباء، 
تباينت تفاعالت المستخدمين لمحتوى الفتاوى ما بين مؤيد لهذه اإلجراءات وبين منتقد 

رحًا إجراء تطويرات معينة عليها، وذلك من خالل التعليق على التدوينات التي لها أو مقت
 تتناول الجائحة.

في هذا السياق يتبلور موضوع هذا البحث في التعرف على التناول الديني لجائحة   
كورونا كما تبلور عبر مجموعة الفتاوى التي تم تداولها على حساب دار االفتاء المصرية  

 بوك وعالقته بتبني المستخدمين لإلجراءات االحترازية.على موقع فيس 

 مشكلة البحث:

أحدث ظهور منصات التواصل االجتماعي نقلة نوعية في مسار العالقة بين التطورات   
التكنولوجية والعقل الديني، فقد أحدثت هذه المنصات انقالبًا حقيقيًا في مسارات وأساليب 

وأ الدينية،  والفتاوى  البشر ألول مرة هو مصطلح نشر األفكار  فرزت مصطلحًا عرفه 
. والموضوع الرئيسي للتدين  digital religionالتناول الرقمي للدين أو التدين الرقمي  

الرقمي هو البحث عن الكيفية التي يتفاعل بها المستخدمون مع المحتوى الذي تقدمه 
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 :Cantwell, 2015المؤسسات الدينية على منصات اإلعالم الجديد ومواقع االنترنت )
124 .) 

ذه وقد أدت جائحة كورونا إلى ارتفاع معدالت اعتماد دار اإلفتاء المصرية على ه  
من   التعبدية  األنشطة  إدارة  بأسلوب  وتوعيته  الجمهور  مع  للتفاعل  كوسيلة  المواقع 
الجائحة، وتقديم الفتاوى حول بعض المسائل الدينية المتعلقة بها. في المقابل ارتفعت 

ة، وكذلك معدالت حمعدالت استخدام الجمهور لحسابات المؤسسات الدينية خالل الجائ
عليقات التي قدمها على المحتوى.، وتبنى اتجاهات متباينة تفاعله معها من خالل الت

الجائ في زمن  التعبدية  األنشطة  إلدارة  المبررة  األطروحات  الشارحة ح إزاء  والفتاوى  ة 
 إلجراءات التعامل مع نواتج الفيروس.

البحث في اختبار العالقة بين األبعاد الموضوعية    في ضوء ذلك تتحدد مشكلة هذا  
موقع   على  االفتاء  دار  حساب  على  المطروحة  الفتاوى  محتوى  لتناول  والتعبيرية 

المصابين   مع  التعامل  وأحكام  التعبدية  األنشطة  لضوابط  وتبني    والضحايافيسبوك 
الثالث   للموجات  الذروة  أشهر  واألحكام، خالل  الضوابط  لهذه  لجائحة  المستخدمين 

 كورونا في مصر. 

 الدراسات السابقة:

الثابتة التي    تفرض العديد من األديان على أتباعها ضرورة التجمع ألداء العبادات 
، مثلت هذه التجمعات 2020ترتكز عليها، ومع تفشي فيروس كورونا بدءًا من مارس  

على  فرض  الذي  األمر  آخر،  إلى  شخص  من  الفيروس  ونقل  العدوى  لنشر  بؤرًا 
ط ألداء األنشطة التعبدية بشكل يضمن  المؤسسات الدينية ضرورة التدخل ووضع ضواب
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عدم انتشار الفيروس. وقد تناولت العديد من الدراسات األدوار التي قامت بها الحكومات 
 والمؤسسات الدينية في هذا السياق. 

"حدود استجابة الجمهور لضوابط األنشطة  اتخذ بعض الدراسات مسار البحث في    
( التي ركزت على أوضاع  Tan, et.al, 2020، و من نماذج ذلك دراسة )التعبدية"

مع تفشي جائحة كورونا، ونبهت إلى أن أغلب المتعبدين    األنشطة التعبدية في ماليزبا 
يتبنون األطروحة الدينية التي تقول "هللا هو الحافظ"، وترتيبًا على ذلك لم تجد ضرورة 

ارتفاع عدد في االلتزام باإلجراءات االحترازية خالل أداء األنشطة التعبدية، مما أدى  
إلى أكثر من ألف   2020ي فبراير  حالة ف  30حاالت اإلصابة بالفيروس من أقل من  

التي وضعها  باإلجراءات  إلى ماليزيا، بسبب عدم االلتزام  بعد شهر من دخوله  حالة 
المسئولون الدينيون والخاصة باالحتفاظ بمسافة متر تباعد بين المصلين، ولم يتمكن  

اك المصلون من االلتزام بذلك بسبب الزيادة السكانية، وقد خلصت الدراسة إلى أن هن
أدوارًا مهمة للمؤسسات الدينية في تشجيع المتعبدين على االلتزام باإلجراءات االحترازية  
التي تؤدي إلى تخفيف األزمة ومحاصرة الفيروس، ونبهت إلى ضرورة تعزيز الشراكة 

ودمج الدين والعقيدة في قنوات وموارد    بين أنظمة الرعاية الصحية والمؤسسات الدينية،
 اجهة جائحة كورونا وغيرها من األمراض المعدية في المستقبل. تعزيز الصحة لمو 

والعالقة بين التزاحم الحاصل في األنشطة التعبدية وانتشار األمراض المعدية مسألة   
ثابتة، فالتجمعات الدينية للصالة أو غيرها من العبادات عادة ما تضم عشرات اآلالف 

المعدية وانتشارها. على سبيل المثال في   من البشر، مما يمنح الفرصة النتقال األمراض 
، تفشي مرض الحصبة بين األطفال غير الملقحين، ممن حضروا تجمعًا 2005عام  

شخص في والية إنديانا بالواليات المتحدة األمريكية، حيث كانت حالة   500كنسيًا ضم  
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 Parkerعاًما غير محصنة وعادت لتوها من رومانيا )  17المؤشر فتاة تبلغ من العمر  
et al. ،2006.) 

"تأثير ظهور فيروس كورونا اتخذت بعض الدراسات منحى آخر، حيث ركزت على   
، مثل الدراسة االستقصائية التي أجراها )مركز بيو  على منسوب التدين لدى المتعبدين"

(، وكشفت أن األمريكيين تأثروا أكثر من غيرهم من  2020لألبحاث في صيف عام  
ن المتقدمة اقتصادًيا على مستوى الدور الذي لعبته الجائحة في األشخاص في البلدا

أن منسوب اإليمان    عتقدون ي(  ٪28زيز إيمانهم الديني، وخلصت الدراسة إلى أن )عت
الشخصي ارتفع بسبب الوباء، وتعتقد النسبة نفسها أن اإليمان الديني لألميركيين بشكل 

٪ فقط من البالغين البريطانيين أن إيمانهم بات 10عام قد تعزز، وفي بريطانيا أفاد  
. ٪ أن إيمان البريطانيين قد ازداد بشكل عام بسبب كورونا14أقوى نتيجة للوباء، ويعتقد  

وأكدت الدراسة أيضًا أن أغلب األفراد في البالد التي شملتها الدراسة ال يشعرون أن  
البالغين األمريكيين الذين  68اإليمان الديني تعزز بسبب الوباء، بما في ذلك   ٪ من 

 إيمانهم هو نفسه تقريًبا.  إن٪ يقولون 47و يقولون إن عقيدتهم لم تتغير كثيًرا  

 -( أثر جائحة كوفيد Kowalczyk, et.al 2020دراسة )وفي السياق نفسه تتبعت    
جراءات   19 على الدين واإليمان بطرق مختلفة، وذلك في إطار ما تم تطبيقه من قيود وا 

احترازية على األنشطة التعبدية، واتجاه بعض المتعبدين إلى مخالفة تحذيرات السلطات 
الديني المشاركة  الوجود في تجمعات، وارتباط  بنتائج صحية  بضرورة عدم  المنتظمة  ة 

عاطفية أفضل. واتجه الباحثون إلى فحص ما إذا كان التعرض لكورونا يعزز اإليمان. 
كانت األداة المستخدمة عبارة عن مسح للتحقق من القوة الروحانية في مواجهة جائحة 
فيروس كورونا. وخلصت الدراسة إلى ضرورة أن تهتم مؤسسات التنشئة الدينية بتربية  
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للفرد. الجا الصحية  الحالة  تحسين  في  المهم  لدوره  نظرًا  المتعبدين  لدى  الروحي  نب 
فالمعتقدات والممارسات الدينية تؤثر بشكل إيجابي في الجوانب الصحية المختلفة، مثل 
القدرة على التعامل مع المرض، والتعافي بعد االستشفاء، والسلوك الصحي اإليجابي 

 في المواقف المختلفة.

ياق حالة التوتر والقلق التي أوجدها فيروس كورونا لدى الكثيرين وتأثيراتها وفي س   
( استكشاف تأثير Rigoli, 2020على المعتقدات الدينية لدى الناس استهدفت دراسة )

على المعتقدات الدينية   حالة التوتر التي أوجدتها اإلجراءات االحترازية المتعلقة بكورونا
لدى مواطني المملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية، سواء من معتنقي األديان أو  
من غير المؤمنين باألديان، وقد خلصت الدراسة إلى أن األفراد األكثر تدينًا كانوا على 

تجاه الدين. ثقة أعلى في معتقداتهم الدينية بينما عبر غير المؤمنين عن شكوك متزايدة  
عالوة على ذلك، أدى القلق المتولد عن فيروس كورونا إلى تقوية المعتقدات الدينية لدى  
فيروس  يثيره  الذي  المتزايد  القلق  ارتبط  المؤمنين،  لغير  وبالنسبة  باألديان،  المؤمنين 
كورونا بزيادة الشك تجاه المعتقدات الدينية. تتوافق هذه المالحظات مع الفكرة القائلة 
بأن القلق الناجم عن التوتر يعزز دعم األيديولوجية التي تم تبنيها بالفعل قبل حصول 

 السبب الذي أدى إليه.  

"دور وسائل اإلعالم )التقليدي والجديد( وعلى مسار ثالث تعاملت بعض الدراسات مع    
كورونا" أزمة  التعامل مع  )سيد،  في  دراسة  بينها  من  بتحليل 2020،  اهتمت  التي   )

اهات الصحف الدينية نحو التعامل مع أزمة كورونا، وأجرى الباحث تحلياًل لمضمون  اتج
يوليو   وحتى  مارس  الفترة من  وعقيدتي خالل  األزهر  وقام  2020صحيفتي صوت   ،

بمسح كل الموضوعات المتلعقة بكورونا فيها. وثبت من الدراسة أن الصحيفتين اعتمدتا  
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ة كورونا، وحاولت طرح حلول جديدة لألزمة على أساليب متنوعة في التعامل مع أزم
ظهرت 54.5بنسبة   التي  المعالجات  أنماط  لألزمة  الدينية  المعالجة  وتصدرت   ،%

%، 17.9%، وركزتا على الجانبين الصحي والتوعوي بنسبة  37.8بالصحيفتين بنسبة  
رة واعتمد المحتوى على إقناع القارىء باالستماالت العاطفية في إقناع القارىء بخطو 

 %. 50.5األزمة بنسبة  

( حول شبكات التواصل االجتماعي وتنمية وعي المرأة 2020وتوصلت دراسة )السيد،    
بأزمة فيروس كورونا المستجد كمتغير في التخطيط لألزمة إلى أن من ضمن التأثيرات 
تقوية  نتجت عن أزمة كورونا  أنها  التواصل  لمواقع  المستخدمات  التي يرى  الوجدانية 

الديني لديهن، مما كان له أثر في تقليل حالة التوتر والقلق الناتجين عن متابعة   الوازع
 األرقام اليومية المتعلقة بحاالت اإلصابة والوفاة بالفيروس.

 تعليق على الدراسات السابقة:

اتخذت الدراسات ذات الصلة بالتناول الديني لجائحة كورونا ثالث مسارات أساسية،    
منها على حدود استجابة الجمهور لضوابط األنشطة التعبدية التي   ركز المسار األول

طبقتها المؤسسات الدينية، واهتم المسار الثاني بتحليل تأثير حالة القلق والتوتر التي 
وضع كورونا األفراد فيها على منسوب تدينهم، وعلى المسار الثالث تعاملت الدراسات 

 دي والجديد ألزمة كورونا. مع أساليب معالجة وسائل اإلعالم التقلي

وقد لوحظ محدودية الدراسات التي اهتمت بتتبع معدالت استجابة الجمهور للضوابط   
محتوى   يلعبه  الذي  والدور  الدينية،  المؤسسات  وضعتها  التي  االحترازية  واإلجراءات 
قناع الجمهور بها، وفي الوقت   الفتوى )التفسيري والتبريري( في دعم هذه االستجابة، وا 
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المؤسسات  لحسابات  المتنامي  الدور  إلى  المطلوبة  بالدرجة  الدراسات  تلتفت  لم  نفسه 
الدينية الرسمية كوسيلة ُيعتمد عليها في مخاطبة الجمهور بشكل أكثر تأثيرًا، يستفيد مما 
تتمتع به منصات التواصل االجتماعي من توفير مساحات للتفاعل بين المستخدمين  

 سميين.والمسئولين الدينيين الر 

ويسعى البحث الحالي إلى التعامل مع هذه الفجوة، حيث يتتبع الكيفية التي وظفت   
الحكومة  اتخذتها  التي  االحترازية  اإلجراءات  وتبرير  لتفسير  الفتاوى  اإلفتاء  دار  بها 
المصرية خالل الموجات المختلفة من جائحة كورونا، وعالقتها بتبني المستخدمين لها 

 التعبدية.  عند أداء األنشطة

 اإلطار النظري للدراسة.. مدخل التدين الرقمي:

أحدثت منصات التواصل االجتماعي انقالبًا حقيقيًا في مسارات التدين وعالقة األفراد   
العاديين بروافد تغذية وتشكيل العقل الديني من ناحية ومساحات تعاطيه مع مرتكزات 

 ومكونات الدين، بل وأنماط ممارسته للطقوس الدينية، من ناحية أخرى. 

لرقمي" انتقلت إلى العديد من األديان األخرى، بما ظاهرة "رقمنة الدين" أو "التدين ا  
فيها اإلسالم، والتي يرى أتباعها أن الوجود على فضاء االنترنت والتواصل االجتماعي 
مواقع  أصبحت  العام  المستوى  وعلى  مختلفة،  أهداف  تحقيق  أجل  من  ضرورة  بات 

بالنسبة للكثيرين، فمن  االنترنت ومنصات التواصل رافدًا مهما من روافد المعرفة الدينية  
خاللها يتزودون بمعلومات متنوعة تتعلق بمرتكزات وموضوعات الدين ويجدون إجابات 
جاهزة على العديد من األسئلة التي يقومون بطرحها، وأحيانًا ما يجد فيها البعض مساحة 

 ألداء بعض طقوس العبادة. 
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المرقم    "اإلسالم  مفهوم  تترجم  التي  الحسابات  تنوعت  فيسبوك وقد  منصة  على  ن" 
وتحاول أن توظف هذه المنصة لخدمة أهداف محددة تتصل بالوعظ والدعوة، من بينها  
صفحات عامة ال يقبع وراءها شخص أو جهة معلومة، وهناك حسابات أخرى تابعة 
لدعاة جدد أو دعاة سلفيين، وحسابات تابعة لبعض المؤسسات الدينية الرسمية، وتتقاسم  

رة تقديم خطاب ديني وعظي توعوي له سماته المحددة وأدواته وأهدافه هذه الحسابات فك
 .(2017)البقري،  المختلفة 

وقد أثيرت بعض المخاوف وأوجه الخشية على الدين من المعطيات التكنولوجية التي   
أبدى عدد من    -على سبيل المثال–في الغرب  أوجدتها تكنولوجيا التواصل االجتماعي.  

م من التطور في وسائل التواصل واالنترنت، فبالرغم من أنها قد أتاحت القساوسة تخوفاته
انتشاًرا كبيًرا لألديان يتجاوز الحدود الجغرافية وقيودها، وجمعت العديد من المنتمين إلى 
ديانة بعينها في روابط وشبكات واحدة، إال أنها قللت نسبة من يواظبون على الذهاب 

أن   النص إلى مدارس اآلحاد. وأكدوا  يقلل وقار وتأثير  الشاشة  تصفح اإلنجيل على 
وطرح بعض القساوسة تساؤاًل عن كيف يُحّصل البعض خبراته المقدس على األفراد،  

الدينية من خالل »جهاز«؟ ويرون أن الهواتف الذكية أوجدت جيال من المصلين غير 
تكمن وراء كل من  قادرين على االنخراط الكامل مع حالة التسامي والتأمل الهادئ التي  

 ( Worsley, 2019: 245)التقاليد الدينية 

وعلى هامش الرقمنة اإلسالمية طرحت العديد من اإلشكاليات التي تتقاطع مع فكرة    
تتعلق واحدة من  التوسع في توظيف منصات التواصل كأدوات للوعظ واإلرشاد الديني. 

 في معرفة ا مختزالً ا مبسطً ًً جل المواقع اإلسالمية تعلم المسلم إسالمهذه اإلشكاليات بأن  
ية )صالة، صوم( وفي معرفة المحرمات. إن االنترنت ينشر من  القيام بالطقوس العباد 
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ا يلخص اإلسالم في بعض اآليات القرآنية واألحاديث النبوية التي ا بسيطً اإلسالم متنً 
تشدد على ما ينبغي القيام به من طرف المسلم، وهو االختزال الذي يجعل هذا اإلسالم 

ينية المنتقاة من أجل تبسيطه. وهو  ا يقف عند ظاهر بعض النصوص الد ا أصوليً إسالمً 
تبسيط متعمد ألنه يمكن اإلسالم المبسط من االنتشار بسرعة ومن التغلغل بسرعة في 
صفوف أكثرية المسلمين الذين ال يتمتعون بالحصانة العلمية والفكرية، بل وبالحد األدنى 

 (2019الديالمي، من التعليم )

وفي الرد على هذا النقد يشير أحد الباحثين في سياق هذه االنتقادات أو التحفظات إلى  
أن كل أتباع الديانات المختلفة رفضوا في البداية المستحدثات التكنولوجية لكنها أصبحت 
جزءًا من أنماط تدينهم بعد رسوخها في البيئة المحيطة. فقد هاجموا المطبعة عند ظهورها  

وجعلوها أداة من أدوات النشاط والتفاعل الديني، واألمر نفسه ينطبق على ثم تقبلوها  
وسائل اإلعالم المختلفة حين أصبحت جزءًا من حياة البشر، وهو ما ينسحب أيضًا 

 (. Cantwell and Rashid, 2015: 12على منصات التواصل واإلعالم الجديد )

 أهداف البحث:

 ة: يسعى البحث إلى تحقيق األهداف التالي

وصف أبعاد التناول الموضوعي لفتاوى اإلجراءات االحترازية المتعلقة بجائحة  -1
 كورونا على حساب دار اإلفتاء على موقع فيسبوك. 

وصف األدوات التعبيرية المستخدمة في نقل محتوى فتاوى اإلجراءات االحترازية   -2
 المتعلقة بكورونا على حساب دار اإلفتاء على موقع فيسبوك.
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تحليل عالقة محتوى فتاوى كورونا على حساب دار اإلفتاء على فيسبوك بتبني   -3
 اإلجراءات االحترازية الخاصة بتنظيم األنشطة التعبدية. 

 بحث: فروض ال

 يسعى البحث إلى اختبار الفرضين التاليين:   

توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين نوع الفتوى واألدوات التعبيرية   -1
 المستخدمة في نقل محتواها إلى مستخدمي حساب دار اإلفتاء على فيسبوك.

توجد عالقة ارتباط دالة إحصائيًا بين اتجاه محتوى نحو طرح فتاوى   -2
اإلجراءات االحترازية واتجاه مستخدمي حساب دار اإلفتاء إلى نقد 

 اإلجراءات.
 اإلطار المنهجي للبحث: 

 نوع البحث ومنهجه: 

ينتمي البحث إلى نمط البحوث الوصفية، إذ يسعى إلى وصف التناول الديني لفتاوى     
اإلجراءات االحترازية لجائحة كورونا على حساب دار اإلفتاء على فيسبوك، ومستويات 

 تبني المستخدمين لها.  

ويوظف منهج المسح في مستواه المتعلق بمسح المضمون والذي يتمثل في األخبار    
وتفاعالت والتدو  اإلفتاء  دار  حساب  على  المطروح  األخرى  المحتوى  وأشكال  ينات 

شهدتها  التي  كورونا  لجائحة  الثالث  للموجات  الذورة  أشهر  معها خالل  المستخدمين 
 مصر.

جراءات بنائها األداة البحثية  :وا 
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الموضوعي     التناول  زوايا  استكشاف  في  المحتوى  تحليل  أداة  على  البحث  ويعتمد 
ي لفتاوى كورونا على حساب دار اإلفتاء وتفاعالت المستخدمين مع التفسيرات والتعبر 

والتبريرات التي قدمتها لإلجراءات االحترازية، كما تظهر في تعليقاتهم. وقد تم تصميم  
 استمارة التحليل بحيث تغطي فئاتها المحاور التالية: 

 اإلفتاء على فيسبوك. محور التناول الموضوعي لفتاوى كورونا على حساب دار   -1
 محور التناول التعبيري لفتاوى كورونا على حساب دار اإلفتاء.  -2
الديني المبرر والمفسر لإلجراءات   -3 محور تفاعالت المستخدمين مع المحتوى 

 االحترازية. 
وتم بناء فئات التحليل طبقًا للمحاور الثالث السابقة، ثم تحكيمها من جانب ثالثة من  

شكاليته، وتم  أساتذة اإلعالم، الخ  وا  البحث  التعبير عن أهداف  تبار مدى صدقها في 
اختبار معدل الثبات بمشاركة باحث آخر في تحليل مادة ثابتة من التدوينات، وبلغت 

 . 0.94قيمته  

 ومثلت الفكرة وحدة التحليل التي اعتمد عليها البحث. 

 عينة البحث: 

فيسبوك خالل     اإلفتاء على  دار  المنشورة على حساب  التدوينات  في  تمثلت عينة 
 أشهر الذروة التي اقترنت بموجات كورونا الثالث التي شهدتها مصر وهي: 

 )ذروة الموجة األولى(. 2020شهر مايو   -
 )ذروة الموجة الثانية(.  2021شهر يناير  -
 )ذروة الموجة الثالثة(.  2021شهر مايو   -
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وتعليقات   وتم    بكورونا،  الصلة  ذات  التدوينات  حصر  الثالث  األشهر  خالل 
تدوينة( وعدد   189المستخدمين عليها، وبلغ إجمالي عدد التدوينات التي تم تحليلها )

 تعليق(. 232التعليقات )

 نتائج البحث: 

 التناول الموضوعي لفتاوى كورونا على حساب دار اإلفتاء:  -أوالا 

قدم حساب دار اإلفتاء المصرية خالل أزمة كورونا إحدى الحاالت التطبيقية لمفهوم    
"اإلسالم المرقمن"، حيث سعى من خالل المحتوى الذي طرحه خالل الموجات المختلفة  
الدار  أدوار  مع طبيعة  يتسق  الجمهور على عدة مستويات  مع  التفاعل  إلى  لكورونا 

حكام الشرعية حول القضايا والموضوعات واألحداث التي المتمثلة في تقديم الفتاوى واأل
 تفاعلت على ساحة العالم االفتراضي والواقعي خالل الموجات المختلفة للجائحة. 

ويمكن القول بأن محتوى حساب دار اإلفتاء على فيسبوك ركز في المقام األول على    
زية التي فرضتها المؤسسات نشر وتدوين الفتاوى المبررة أو المفسرة لإلجراءات االحترا

ثم   الصالة،  عبادة  وتحديدًا  العبادات،  ألداء  وضعتها  التي  والضوابط  األخرى  الدينية 
والضحايا،  المصابين  مستوى  على  الفيروس  مع  بالتعامل  المتعلقة  العامة  الفتاوى 

 باإلضافة إلى مجموعة أخرى من الفتاوى العامة المتنوعة.  
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 189ن=  

 ( 1)شكل رقم 

 يوضح أنواع فتاوى كورونا داخل محتوى حساب دار اإلفتاء على فيسبوك

بالنظر إلى منحنى الفتاوى المتعلقة باإلجراءات االحترازية على حساب دار اإلفتاء    
على فيسبوك نالحظ سيطرة الفتاوى المفسرة والمبررة لضوابط أداء الصالة، مثل الفتوى  

  وفتوى حالة الشعور بالخوف من اإلصابة بالوباء،    بإجازة التغيب عن صالة الجمعة في
جازة الصالة لهم بالتيمم، ودون خلع الكمامة، أحكام طهارة األطباء المعالجين لكورونا ، وا 

جازة  والفتوى بأن أجر الصالة في البيت كأجر الصالة في المسجد في حالة الوباء، وا 
جازة صالة الجمعة بأقل  سقوط الجمعة والجماعة ومنع التجمعات في النوازل واألوبئة، وا 
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جازة التباعد بين المصلي  40من   ن في صالة الجماعة حماية متعبدًا بسبب كورونا، وا 
ألنفسهم من العدوى، وفتوى أن االعتراض على قرارات الجهات المسئولة بإلغاء تجمعات 
الساحات تحت  أو في  المسجد  أمام  الشعائر  إقامة  العبادة غير جائز شرعا، وتحريم 
وتحريم إطالق  ذلك،  المختصة من  الجهات  الفرائض مع تحذير  الحفاظ على  دعوى 

بالكحول   الشائعات ضد  التعقيم  جازة  وا  المسئولة،  المؤسسات  تتخذها  التي  اإلجراءات 
 وعدم تأثيره على الطهارة. 

نخلص مما سبق إلى تعلق أغلب الفتاوى المتداولة داخل محتوى حساب دار اإلفتاء    
الجماعة   أداء صالة  فتاوى  مسار  األول  مسارات:  ثالثة  على  توزعت  فيسبوك  على 

مت جميعها الغطاء الديني لإلجراءات االحترازية التي فرضتها وصالة الجمعة، وقد قد 
الحكومة المصرية، وترجمتها وزارة األوقاف في شكل مجموعة من الضوابط الخاصة 
بمنع التجمعات التعبدية داخل المساجد، والسماح بها طبقًا إلجراءات محددة تمثلت في 

ى المتعلقة بضرورة طاعة إجراءات التباعد وارتداء الكمامة وغير ذلك، ثم مسار الفتاو 
الحكومة وتحريم إطالق الشائعات ضد ما تتخذه من إجراءات، مما يتناغم مع بعض 
التعليقات التي تفاعلت مع فتاوى تعليق صالة الجماعة والجمع بالنقد وأحيانًا الرفض، 

د عن  من منظور أن الفريضة البد وأن تقام، وأن تالصق األقدام واألكتاف وزيادة العد 
مصليًا من شروط صحة صالة الجمعة، ثم يظهر مسار فتاوى الوضوء والطهارة،   40

 وكان أقل المسارات حضورًا داخل محتوى حساب دار اإلفتاء على فيسبوك. 
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 92ن=  

 ( 2شكل رقم )

 يوضح فتاوى اإلجراءات االحترازية داخل محتوى حساب دار اإلفتاء على فيسبوك 

تنوعت فتاوى المصابين والضحايا، واتخذت مسارين أساسيين تعلق أولهما بالضحايا،   
والثاني بالمصابين. وركزت فتاوى الضحايا على إجازة تغسيل الرجل لزوجته حال وفاتها 
بكورونا، والفتوى بأن الميت متأثرًا بكورونا شهيد، وتحريم التخلص من المتوفين بفيروس 

جازة تأجيل دفن    اإلذابة، وتحريم االمتناع عن دفن موتى كورونا،كورونا بالحرق أو ب وا 
المتوفى بكورونا لمدة معينة يموت فيها الفيروس، وجواز صالة الغائب على المتوفى 
فتاوى   وارتبطت  بكورونا.  المتوفين  من  مجموعة  على  الجنازة  جازة صالة  وا  بكورونا، 

تبرع المتوفين بكورونا ببالزما الدم  المصابين بعدد من الموضوعات التي تتصل بإجازة
لغيرهم من المصابين، وتحريم مخالطة المصاب بكورونا لغيره، وكذلك تحريم إخفائه 
لإلصابة حال وقوعها، وعدم إجازة فكرة إنكار أن كورونا مجرد مرض وال ينتقل بالعدوى، 

جازة وأن المرض من هللا، وعدم جواز تهرب المصاب بكورونا من الحجر الصحي،   وا 
 التداوي من اإلصابة وأن ذلك ال يتناقض مع التوكل على هللا. 
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والمالحظ أن مسار فتاوى الوفيات تركز على منظومة اإلجراءات الشرعية المتعلقة    
بتغسيل وتكفين ودفن المتوفى بكورونا، وأغلب هذه الفتاوى جاءت كاستجابة لحالة الذعر 

نتيج الكثيرين  أصاب  الذي  العام  البعض والقلق  تفضيل  درجة  إلى  العدوى،  انتشار  ة 
من   خوفًا  بالفيروس  المتوفى  بدفن  الخاصة  اإلجراءات  في  المشاركة  عن  االبتعاد 
اإلصابة، وتتناقض هذه النتيجة مع ما أشارت إليه نتائج بعض الدراسات السابقة من  

الحالة   أن حالة الذعر والقلق تؤدي إلى تقوية العامل الديني، فعلى العكس قللت هذه
الظروف  في  تدفعهم  كانت  والتي  الديني  الوجه  ذات  والتقاليد  العادات  بعض  قوة  من 
العادية إلى مد يد التعاون في وقائع والوفاة. في المقابل عكست فتاوى اإلصابات وجود  
إنكاره   وأحيانًا  بالفيروس،  اإلصابة  اإلعالن عن  من  الجمهور  لدى  الخوف  من  حالة 

كفير  إليه  النظر  منه  ورفض  التداوي  البعض  يرفض  كمرض،  بل  بالعدوى  ينتقل  وس 
والتوكل على هللا في الشفاء، وهي أفكار تعكس حالة االرتباك على مستوى العقل الديني 

 الشعبي.

 
 78ن= 

 (3شكل رقم )
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 يوضح فتاوى ضحايا ومصابي كورونا داخل محتوى حساب دار اإلفتاء على فيسبوك

وعلى مستوى الفتاوى العامة فقد ظهرت بنسبة محدودة عند مقارنتها بفتاوى اإلجراءات  
االحترازية أو فتاوى المتوفين والمصابين، وقد تركزت بالقدر األكبر في "فتاوى الدعاء"، 
وقد أباحت الدعاء بظهر الغيب للمصابين والمتوفين، كما أباحت الدعاء للمصابين غير 

االجتماع في المساجد للدعاء للمصابين، ألن في التجمع ضرر ناتج  المسلمين، وحرمت  
عن زيادة احتمالية اإلصابة بالعدوى، وحرمت أيضًا التجمع فيما يصفه البعض بمسيرات 
الدعاء. ثم برزت "فتاوى التزوير"، وتعلقت بتحريم تزوير شهادات اإلصابة بكورونا، أو  

بعدها   ويظهر  اللقاح،  تلقي  شهادات  كورونا، تزوير  ضد  بالتطعيم  المتعلقة  الفتاوى 
من   الوقاية  سبل  بالتماس  مطالب  المسلم  ألن  الفاكسين  تلقي  إجازة  فتوى  فظهرت 

 األمراض، وجواز تلقي اللقاح أثناء الصيام. 

نخلص مما سبق إلى قفز بعض السلوكيات المتناقضة مع التدين خالل أزمة كورونا، 
تي ظهرت على حساب دار اإلفتاء، مثل تزوير انعكست على نوعية الفتاوى العامة ال

شهادات اإلصابة أو التطعيم، والتمييز بين المسلمين وغير المسلمين في الدعاء بالشفاء، 
ثم التردد في الحصول على الفاكسين، خوفًا من أن يكون في ذلك تناقض مع مفهوم 

 التوكل على هللا، رغم أن الدين يأمر باألخذ من األسباب. 
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 19ن= 

 ( 4شكل رقم )

 يوضح الفتاوى العامة المتصلة بكورونا داخل محتوى حساب دار اإلفتاء على فيسبوك 

 التناول التعبيري لفتاوى كورونا على حساب دار اإلفتاء: -ثانياا 

وّظف حساب دار اإلفتاء على فيسبوك عددًا من األدوات التعبيرية في نقل محتوى    
هذه  تنوعت  وقد  كورونا،  لفيروس  المختلفة  الموضوعية  األبعاد  تناولت  التي  الفتاوى 
المفرغة على صور،  اللفظية  والتدوينات  التقليدية،  اللفظية  التدوينات  لتشمل  األدوات 

 تي يصحبها صور. والفيديوهات، والتدوينات ال
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 189ن=  

 ( 5شكل رقم )

 يوضح األدوات التعبيرية المستخدمة في نقل محتوى فتاوى كورونا 

سيطرت التدوينات اللفظية المفرغة على خلفيات صورية كأداة تعبيرية تستخدم في نقل   
محتوى الفتاوى على حساب دار اإلفتاء، وثد صحبت العديد من أنواع المحتوى، مثل 
الجماعة وصلوات  في صالة  اتباعها  الواجب  االحترازية  باإلجراءات  المتعلقة  الفتاوى 

 اتخاذها في المساجد. الجمع، والتدابير التي يجب 

يأتي بعد ذلك الفيديوهات كوسيط تعبيري لنقل المحتوى، وقد ظهرت في سياق أنواع  
على  الحصول  وفتاوى  كورونا،  موتى  دفن  إجراءات  فتاوى  مثل  الفتاوى،  من  مختلفة 
الفاكسين، وفتاوى تزوير شهادات اإلصابة بالفيروس أو شهادات الحصول على اللقاح، 

ان كان يتم المزاوجة بين التدوين اللفظي للفتوى والفيديوهات بوضع وفي بعض األحي
تيلك توك أو موقع تليجرام، مما يؤشر إلى وجود  لفيديو خاص بها على موقع  لينك 
اهتمام خاص لدى أدمن حساب دار االفتاء بتوظيف أدوات التعبير البصري في نقل 
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التواصل منصات  بين  التشابك  من  واالستفادة  هذا    المحتوى،  خدمة  في  االجتماعي 
 الهدف. 

أما التدوينات اللفظية فكانت أقل استخدامًا، وصحبت في األغلب األدعية، وتفاعالت   
المستخدمين مع محتوى التدوينات، ويأتي بعدها التدوينات اللفظية المصحوبة بصور، 

 وتستخدم في حدود ضيقة، في بعض الجوانب التوعوية.  

لى وجود اتجاه عام داخل دار اإلفتاء لتوظيف أدوات التعبير وتشير هذه النتيجة إ   
اتجاه  وهو  االجتماعي،  التواصل  منصات  مستخدمي  إلى  المحتوى  نقل  في  البصري 
يتسق مع طبيعة التحول في أساليب تقديم المحتوى على االنترنت والذي أصبح يميل 

 . إلى ترجيح أساليب التعبير البصري على اللفظي بالدرجة األكبر

 عالقة محتوى فتاوى كورونا بتبني المستخدمين لإلجراءات االحترازية: -ثالثاا 

تباينت أنماط تفاعل مستخدمي حساب دار اإلفتاء على فيسبوك مع المحتوى المتعلق  
بفتاوى كورونا، وبرز في هذا السياق نمط التفاعل بالدعاء لضحايا ومصابي كورونا  

ط التفاعل بالدعاء العام للذات أو للمصريين أو للبشر بالرحمة أو بالشفاء العاجل، ثم نم
جميعًا، خصوصًا عند ظهور الفتاوى المتعلقة بالضحايا والمصابين، وفي بعض األحوال 
الفتاوى المتعلقة باإلجراءات االحترازية، ويأتي بعد ذلك نمط التفاعل اإليجابي من خالل 

ال ثم  االحترازية،  أهمية اإلجراءات  تتعلق التأكيد على  فتوى  بطلب  االستفساري  تفاعل 
بعض  على  السلبي  التعليق  خالل  من  النقدي  التفاعل  ثم  االحترازية،  باإلجراءات 

 اإلجراءات االحترازية، ثم التفاعل التحفظي باقتراح تخفيف بعض اإلجراءات.
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 )إجمالي عدد التعليقات( 232ن=  

 ( 6شكل رقم )

اإلفتاء على فيسبوك مع محتوى فتاوى  يوضح أنماط تفاعل مستخدمي حساب دار 
 كورونا 

الواضح أن نمط التفاعل الساكن غلب على عالقة مستخدمي حساب دار اإلفتاء    
ووفيات  لمرضى  الدعاء  المستخدمين  تعليقات  على  فسيطر  كورونا،  فتاوى  بمحتوى 
على  التأمين  أو  كورونا،  موضوع  تخصيص  دون  عامة  بصورة  الدعاء  أو  كورونا، 

ة. فالدعاء ال يعبر عن رأي أو موقف قدر ما يعبر عن نوع من التعاطف أو  األدعي
التدرع بالسماء من أجل إنزال رحماتها على المبتلين بالفيروس، أو بغيره، وهو أيضًا 
تعبير محايد عن االنفعال بمحتوى، بغض النظر عن وقوع هذا المحتوى على حساب 
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ة لمؤسسات دينية على مواقع التواصل، أو دار اإلفتاء أو غيرها من الحسابات التابع
 أية حسابات أخرى. 

ظهر نمط "التفاعل المتحرك" بالدرجة األكبر في التعليقات التي توجهت بشكل مباشر    
إلى اإلجراءات االحترازية، وفي هذا السياق غلب االتجاه اإليجابي على ردود أفعال 

األك  النسبة  أكدت  إذ  اإلفتاء،  دار  اإلجراءات مستخدمي حساب  أهمية  على  منهم  بر 
االحترازية وضرورة االلتزام بها، وعبرت عن قناعتها بالفتاوى المفسرة والمبررة لها، بل 
فيما  الصالة، سواء  أثناء  باإلجراءات  الملتزمين  تلوم غير  كانت  األحيان  وفي بعض 

 يتعلق بالتباعد أو ارتداء القمامة.

لمتحرك "طلب فتوى"، إذ كانت بعض التعليقات وبرز أيضًا من ضمن أشكال التفاعل ا   
الفتوى فيها، وأحيانًا ما كانت  عبارة عن طرح أسئلة حول موضوعات يطلب المعلق 
تتعلق األسئلة بكورونا وبعض الموضوعات ذات الصلة بها ومطلوب الفتوى فيها، وفي 

األدمن  أحيان كانت أسئلة حول موضوعات عامة غير ذات صلة بكورونا. والمالحظ أن  
المسئول عن الصفحة، لم يكن يهتم في أغلب األحوال باإلجابة عن أسئلة الفتوى، في 
ممارسة ال تتسق مع طبيعة الحالة التواصلية عبر المنصات االجتماعية التي تعتمد 
التفاعلي من اتجاهين، وليس االتصال من اتجاه واحد، والذي  على نموذج االتصال 

 من إلى المستخدمين. يأخذ شكاًل رأسيًا من األد 

وتعلق نقد اإلجراءات االحترازية الذي يمثل أعلى درجات "التفاعل المتحرك" في أغلب   
األحوال بالتدوينات التي تمتاز بنوع من العمومية ويغلب عليها أيضًا سمة "السلطوية" 
ية مثل التوعية بمخاطر الشائعات، أما المقترحات المتعلقة بتخفيف اإلجراءات االحتراز 
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فقد تعلقت في أغلبها بالمرأة وحقها في أداء صالة الجماعة في المسجد، حيث امتنعت 
بعض المساجد عن فتح مصليات السيدات، بعد السماح للرجال بارتياد المساجد، طبقًا  

 إلجراءات احترازية محددة.

 اختبار فرض الدراسة األول: 

ى واألدوات التعبيرية المستخدمة توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين نوع الفتو 
 في نقل محتواها إلى مستخدمي حساب دار اإلفتاء على فيسبوك 

". وأثبت التحليل 2تم اختبار عالقة االرتباط بين هذين المتغيرين باستخدام معامل "كا

الفرض، حيث بلغت قيمة كا  بينهما )  2اإلحصائي صحة هذا  ( عند درجة 7العالقة 

(. وتميزت العالقة بضعفها، إذ بلغ معامل التوافق 0.03وية )( وبمستوى معن4حرية )

 (. 0.17بينهما )

ويرتبط التدوين على الصور بفتاوى اإلجراءات االحترازية في األساس وبفتاوى الضحايا    

وفي  االحترازية  اإلجراءات  فتاوى  نقل  في  الفيديوهات  تستخدم  حين  في  والمصابين، 

التدوين اللفظي البحت، فيرتبط أكثر بفتاوى الضحايا    الفتاوى العامة بدرجة أكبر، أما

والمصابين، يأتي بعد ذلك فتاوى اإلجراءات االحترازية، أما التدوين اللفظي المصحوب 

 بصور فيظهر مع فتاوى اإلجراءات االحترازية باألساس يليه فتاوى الضحايا والمصابين. 
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 ( 1جدول رقم )

 واألدوات التعبيرية المستخدمة في نقل المحتوى يوضح العالقة بين الفتاوى 

فتاوى   الفتاوى 

إجراءات 

 احترازية 

فتاوى  

ضحايا  

 ومصابين 

فتاوى  

 عامة 

 المجموع

 األدوات التعبيرية 

 103 2 49 52 تدوين على صور 

 38 10 8 20 فيدوهات 

 29 5 15 9 تدوين لفظي 

 19 2 6 11 تدوين لفظي بصور 

 189 19 78 92 المجموع

 

 اختبار فرض الدراسة الثاني:

اإلجراءات  فتاوى  طرح  نحو  محتوى  اهتمام  بين  إحصائيًا  دالة  ارتباط  عالقة  توجد 
 االحترازية واتجاه مستخدمي حساب دار اإلفتاء إلى نقد اإلجراءات.
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( بمستوى  0.36وقد تم قياس معامل ارتباط بيرسون بين هذين المتغيرين، وبلغت قيمته ) 
( ما يعني ثبوت الفرض القائل بوجود عالقة بين ظهور فتاوى اإلجراءات 0.02معنوية ) 

االحترازية ودفع المستخدمين إلى نقد التبريرات التي تقدمها دار اإلفتاء لهذه اإلجراءات، 
 ويرتبط ذلك بالفتاوى التي تحرم الشائعات بشكل أساسي. 

"ترويج الشائعات وا عادة نشر األخبار فقد ركزت أكثر من تدوينة على التأكيد على أن  
دون تثبت، إثم شرعي ومرض اجتماعي، يترتب عليه مفاسد فردية واجتماعية ويسهم  
في إشاعة الفتنة، فعلى اإلنسان أن يبادر باالمتناع عنه ألن الكلمة أمانة تحملها اإلنسان  

التي ظهرت على عاتقه". ومثل هذه التدوينات عادة ما كانت ترتبط ببعض الشائعات  
التجول وتعطيل  إلى آخر على هامش جائحة كورونا، مثل شائعات حظر  من حين 
الدراسة وغير ذلك، باإلضافة إلى الشائعات األخرى العامة التي كانت تتحدث عن نشأة 
الفيروس وطرق الوقاية منه وتأثيرات اللقاحات وغير ذلك من محتوى كان يروج عبر 

 ل المراحل المختلفة لجائحة كورونا. منصات التواصل االجتماعي خال

وكثيرًا ما انصرف النقد في مثل هذه األحوال إلى تناول األحداث العامة على هامش 
فتاوى اإلجراءات االحترازية، من ذلك ما طرح في بعض التعليقات من أن السبب في  

استدل   رواج الشائعات يتعلق بتراجع الشفافية فيما تعلنه الحكومة من معلومات، مثلما
بعضهم بعدم دقة األرقام الرسمية المعلنة عن عدد المصابين والمتوفين بكورونا، وأن 
التعتيم هو السبب في انتشار الشائعات، وقول الحقيقة يخمد الشائعات في مهدها. كما 

 تناولت بعض التعليقات مدى التزام دار اإلفتاء نفسها بأمانة الفتوى والعمل بحقها.
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 خاتمة البحث: 

ل مثلت "الفتوى" الزاوية األساسية لتناول أزمة كورونا على حساب دار اإلفتاء، وتمثّ   
دور الفتوى في هذا السياق في تقديم التفسيرات والتبريرات الدينية لإلجراءات التي اتخذتها  

على فتح وارتياد المساجد التي وضعتها  ضوابط  والالمؤسسات الدينية الرسمية األخرى  
والصالة بها، ويعني ذلك أن دار اإلفتاء أدت خالل الموجات المختلفة لجائحة كورونا 

 دورًا تكامليًا كجزء من المؤسسة الدينية العامة التي تحركها الدولة. 

ركزت فتاوى دار اإلفتاء بالدرجة األكبر على تقديم الغطاء الديني لإلجراءات االحترازية   
والضوابط التي وضعتها وزارة األوقاف ألداء الصالة في المساجد، والتأكيد على أن فقه 
النوازل يبيح األخذ بهذه اإلجراءات، كما بدت أيضًا شديدة التمسك بتقديم الغطاء الديني 

اعة ولي األمر" وذلك في الفتاوى التي أكدت فيها على ضرورة امتثال الجميع لمبدأ "ط
لإلجراءات التي اتخذتها الحكومة، وهو ما يؤكد على أن الوظيفتين التفسيرية والتبريرية  
مثلتا الوظيفتين األساسيتين لحساب دار اإلفتاء على فيسبوك، ويتناغم هذا التوجه مع 

ال اإلسالم  مفهوم  يؤكده  أن  ما  من  العالم   أبرزمرقمن  داخل  الديني  الخطاب  وظائف 
 االفتراضي تتمثل في الوعظ والتوعية. 

وجاءت الفتاوى المتعلقة بالمتوفين أو المصابين بكورونا كاستجابة لبعض األحداث   
التي شهدها المجتمع المصري خالل موجات كورونا، وتعلق بعضها بالمتوفين مثل: 

بتغسي  المرتبطة  المتوفين  المشكالت  دفن  األفراد  بعض  ورفض  المتوفين،  وتكفين  ل 
الذين كانوا يميلون إلى عدم   بالمصابين  المقابر، وتعلق بعضها اآلخر  بالفيروس في 
االعتراف بإصابتهم بالفيروس أو إخفاء اإلصابة به واالندماج مع اآلخرين، والهروب 
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الفتاوى على هذا    من الحجر الصحي، مما كان يؤدي إلى نشر العدوى. كما عالجت 
المستوى واحدة من األفكار االجتماعية التي قابل بها بعض األفراد الفيروس، والمتمثلة 

، ورفضت إجراءات الوقاية، من  "المرض من هللا" من منظور أنفي إنكار فكرة العدوى 
والمصابين   المتوفين  فتاوى  أن  ذلك  ويعني  الحافظ.  فهو  باهلل"  "التدرع  على - منطلق 

ث ااستجابت بدرجة أكبر لحاجات ومشكالت وأحد   -اوى اإلجراءات االحترازية عكس فت 
 اجتماعية شغلت المصريين خالل موجات الجائحة. 

وتنطبق النتيجة السابقة على الفتاوى العامة التي تنوعت ما بين إباحة الدعاء الفردي   
ال تعاطي  باحة  وا  التزوير،  وتحريم  تجمعات،  على  القائم  الدعاء  وقد  وتحريم  فاكسين، 

جاءت في مجملها أيضًا كاستجابة لبعض األفكار والسلوكيات االجتماعية السلبية التي  
 انتشرت عبر الفضاءين االفتراضي والعام، خالل جائحة كورونا. 

ويميل حساب دار اإلفتاء على فيسبوك إلى توظيف الوسائط البصرية في نقل محتوى    
ك من خالل توظيف الصور كخلفية للمحتوى، الفتاوى داخل الفضاء االفتراضي، وذل

وتوظيف الفيديوهات، ومصاحبة الصور للتدوينات اللفظية، ويتسق هذا التوجه مع الحالة 
التعبيرية السائدة على مواقع التواصل ومواقع شبكة االنترنت األخرى والتي تعتمد بالدرجة 

الوسيط التعبيري األنسب   األكبر على أدوات التعبير البصري. ومن المعلوم أن استخدام
للنافذة المعلوماتية يجعل المحتوى المتداول عليها أكثر تأثيرًا في المستخدمين. وقد أثبت 
التعبيرية   واألدوات  الفتوى  نوع  بين  إحصائية  داللة  ذات  ارتباط  وجود عالقة  التحليل 

يؤكد   المستخدمة في نقل محتواها إلى مستخدمي حساب دار اإلفتاء على فيسبوك، مما
 على أهمية الوسائط البصرية كأداة لنقل محتوى الفتاوى. 
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السكوني،     الطابع  فتاوى كورونا  المستخدمين مع محتوى  تفاعالت  وقد غلب على 
حيث مالت النسبة األكبر منهم إلى الدعاء للمتوفين أو المصابين، أو الدعاء العام، أو  

فاعل المتحرك" على النسبة األقل من  التأمين على األدعية، في المقابل غلب طابع "الت
المستخدمين، واتخذ هذا التفاعل في األغلب شكاًل إيجابيًا، يؤكد على ضرورة اإلجراءات 
االحترازية وأهميتها وواجب الجميع في االلتزام بها، واتجهت نسبة قليلة من المستخدمين  

صًا مع الفتاوى التي إلى التفاعل النقدي القائم على رفض اإلجراءات االحترازية، خصو 
كان يغلب عليها الطابع السلطوي والتي كانت تحث المستخدمين على طاعة اإلجراءات 
التي تفرضها الحكومة، وأهمية االستماع لها وعدم االلتفات إلى الشائعات التي أحيانًا  

 ما تروج على مواقع التواصل.

ق لدى مستخدمي حساب ويعني ما سبق أن "المدخل السلطوي" في طرح الفتاوى يخل  
دار اإلفتاء على فيسبوك ردود أفعال ناقدة وأحيانًا رافضة للمحتوى، في المقابل يبدو  
"المدخل الجماهيري" كمدخل أكثر قدرة على توليد استجابات إيجابية لدى المستخدمين، 
اجتماعية  لمواقف  تصحيحًا  أو  وأحداث،  لحاجات  استجابة  الفتاوى  طرح  يتم  عندما 

أو إجابة على أسئلة دينية عامة. وقد أثبت التحليل صحة الفرض الذي يذهب خاطئة، 
إلى وجود عالقة ارتباط دالة إحصائيًا بين اتجاه محتوى نحو طرح فتاوى اإلجراءات 

وتتحقق هذه العالقة االحترازية واتجاه مستخدمي حساب دار اإلفتاء إلى نقد اإلجراءات.  
 الشائعات بشكل أساسي. الفتاوى التي تحرممع  بشكل أساسي
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Abstract الملخص 

 
 

  الحمالت اإلعالمية عبر منصات التواصل االجتماعي ودورها  في
قراءة  -( 19التوعية الصحية للوقاية من مخاطر فيروس كورونا )كوفيد
 - وصفية لحمالت إعالمية عبر موقع الفيسبوك

Media campaigns via social media platforms and their role in 

health awareness to prevent the dangers of the Corona virus 

(Covid 19) - A descriptive reading of media campaigns on 

Facebook- 

 * 1معالوي حورية .أ

 * 2بوهالي حفيظة  . أ

 1-2 جامعة الجزائر3

  
 

 

  

تحاول الدراسة التعرف على أهمية الحمالت اإلعالمية عبر     
منصات التواصل االجتماعي ومساهمتها في التوعية الصحية 
منظور  الدراسة  هذه  تطرح  حيث  كورونا،  فيروس  بخصوص 
التوعية الصحية عبر شبكات التواصل االجتماعي، خاصة في  

 نسان. ظل انتشار األوبئة واألمراض التي تؤثر وتهدد حياة اإل 
والتربوية   االتصالية  األنشطة  من  اإلعالمية  والحمالت 

معلومات   تقديم  في  كبيرة  مساهمة  تساهم  التي  واإلعالمية 
سليمة وصحيحة للمستخدمين، بهدف حماية أنفسهم وغيرهم 
صحية   سالمة  لتحقيق  وذلك  كورونا،  فيروس  مخاطر  من 
يتماشى   ما  وفق  واالتجاهات  السلوكات  وتعديل  عمومية، 

 هداف وأبعاد الحملة. وأ
: التوعية الصحية، الحمالت اإلعالمية، منصات الكلمات الدالة

 التواصل االجتماعي، فيروس كورونا.

 

The study attempts to identify the 

importance of media campaigns through 

social media platforms and their 

contribution to health awareness regarding 

the Corona virus. It makes a significant 

contribution to providing sound and correct 

information to users to protect themselves 

and others from the dangers of the Corona 

virus, in order to achieve public health 

safety, and to modify behaviors and trends 

in line with the campaign’s dimensions. 

Keywords: Health Awareness, Media 

Campaigns, Social Media Platforms, Corona 

Virus. 
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 مقدمة:

شهههههولت لوا العال  ع س حل جهههههوار جا،حة كورونا، ه ا الفيروس الاجير ال   اجتا    
، بعل أن ظور الفيروس أوا مرة في 2020العال  وااترق كل الحلول مع مج ع جههههههههههنة  

بملينة ووهان الصهينية التي اعتبرت ه   اخايرة بررة انتشهار    2019شهور ليجهمبر عا   
 ه ا الوبار.

ويعتبر فيروس كورونا من أاجر اخوب،ة التي عرفتوا البشههههههههههرلة، فو   الجا،حة جع ت  
مكانياتوا، نتيجة انعكاجهههههههههات ه    اللوا القوية تجهههههههههت   لوا بالره  من موتوا وعظمتوا واا
الجا،حة وتلاعياتوا ع س المجاا االمتصهههههههههههههال  والمالي واالجتماعي والصهههههههههههههحي وحتس  

ا ا فته من أضههههرار أنوكت كاهل اللوا ، وأصههههبحت النفجههههي، فكانت نتا،جوا وايمة لم
حياة اإلنجههان وبقا،ه في ظل ه   الجا،حة ع س المحن نتيجة تصههاعل أعلال المصههابين  
والوفيات، ومل زال بشهههههههههههههكل م تظ لالنتبا  في ظل ت ز  ه ا الوضهههههههههههههع اجهههههههههههههتالا  كبير  
لمنصهههههههههات التواصهههههههههل االجتماعي، وزالت معه ف،ات واجهههههههههعة من مجهههههههههتو  ي اخابار  

المع ومات وأصههههههبحت تجبيقات التواصههههههل االجتماعي في كنير من اخحيان بليال عن  و 
شهاشهات الت فزلون والراليو وهيرها من وجها،ل اإلعال  المح ية والعالمية ، لما تقلمه من  
شهههههباعات العليل من المجهههههتالمين. حي   محتوى رممي يجهههههاه  في تحقيي احتياجات واا

ي وجهههها،ل التواصههههل االجتماعي الناشههههجين  تقلر أحل  اإلحصههههارات أن علل مجههههتالم
م يارات شهها ، أ  ما يقارن نصههظ جههكان    3.8بنحو    2020حوا العال  حتس عا   

العال ، وبعل انتشهههار فيروس كورونا زال ه ا العلل  لس حوالي اخربعة م يارات شههها ، 
ون  وفي زمن كورونا ألت وجها،  التواصهل االجتماعي لورا  نقا يا ل  نير من ال ين يعان 

فموامع التواصههههههههههههل  (  03، ص 2021) طارق عبود،   العزلة االا فترة الحجر الصههههههههههههحي
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االجتماعي أصهههههبحت أحل أبرز الفواعل الر،يجهههههية في أزمة كورونا، حي  كانت وجهههههي ة 
أجههههاجههههية ل جوات الحكومية والمنظمات اللولية لنشههههر المع ومات والتع يمات الصههههحية،  

ع ومات حوا الفيروس ال   ال يزاا يتجههههههه   وأيضههههههها وجهههههههي ة للفرال ل حصهههههههوا ع س الم
بهالممو  حتس انن. وفي الجههههههههههههههيهاق جههههههههههههههاهمهت العهليهل من الحمالت اإلعالميهة عبر  
منصههات التواصههل االجتماعي بشههكل م فت لالنتبا  االا تفشههي جا،حة كورونا بالعليل 
من المحتويات الرممية  ات البعل الصهحي والتوعو  والتحجهيجهي ، ولنلرذ ه ا المجهعس 

 جار المجههههههاهمة المجتمعية والفرلية بتزولل المجتمع بمات ظ المع ومات والرجهههههها،ل  في
التوعية الالزمة لمكافحة ه ا الفيروس وتوضههههههيت ل مجههههههتالمين أجههههههبان اإلصههههههابة بو ا 

 الفيروس وجرق انتقاله وكيفية الوماية منو .
 اإلشكالية :

في الصههههههههههههههين،    بمهلينهة وههان  2019مع ظوور فيروس كورونها االا شههههههههههههههور نوفمبر  
وانتشهههههههههههههار  في كل أرجار العال  أع نت منظمة الصهههههههههههههحة العالمية  لن المر  بجا،حة  
كورونا، ولا ت العليل من لوا العال  في  هالق كامل وحظر صهههههههحي من  شهههههههور في 

، االا هه   الفترة شههههههههههههههك هت موامع التواصههههههههههههههل االجتمهاعي من أه  الوجهههههههههههههها،هل  2020
عهلوى وجرق العالذ، كمها كهانهت ألاة المجههههههههههههههتاهلمهة ل تعرس ع س الفيروس وأجههههههههههههههبهان ال

ل تعبير عن الرأ  تجههها  هههه ا الوبهههار وتجههها  مجوولات الحكومهههات المح يهههة والعهههالميهههة  
 ل تصل  لو   الجا،حة العالمية.

وفي ه ا االتجا  تجهعس ه   اللراجهة  لس تجه ي  الضهور ع س اللور ال   يمكن أن تقو   
تماعي عبر شهههههبكة اإلنترنت نحو  به الحمالت اإلعالمية عبر منصهههههات التواصهههههل االج

جا،حة كورونا، في ظل االتجا  المتزايل ل جموور نحو اجههههههتالا  ه   الموامع كمصههههههلر  
ل مع ومات واخابار الجهههههيما االا اخزمات وانتشهههههار اخمرا  و اخوب،ة، وجهههههعي ه   
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الوجهها،ل  لس توظيظ يليات في تحقيي ونشههر مفوو  التوعية الصههحية، ااصههة في ظل 
المااجر والمااوس الناتجة عن ه ا الوبار ، مع اجهههههههههههتمرار ال  فة العالجية   اجهههههههههههتمرار

وارتفاع حصههههههههههههي ة أعلال ضههههههههههههحايا ه ا الوبار ، حي  ارتفع اهتما  مجههههههههههههرولي الوي،ات  
الصهههحية  بالجزا،ر باجهههتالا  وجههها،ل ت نولوجيا الرممية أننار اخزمة الصهههحية ع س نحو  

كما اتجوت معظ  المرجهههجهههات اإلعالمية  لس يفوق اجهههتالا  وجههها،ل اإلعال  التق يلية،  
االعتمال ع س وجهههههها،ل التواصههههههل االجتماعي لب  المع ومات بشههههههكل مباشههههههر وجههههههرلع، 
ااصههههة مع ملرة ه   المنصههههات في تقلي  المع ومات بجههههرعة وجههههوولة فا،قة، و لن مع 
ر  ارتفاع معلالت اجهههههتالا  الجموور لوا. فقل باتت الت نولوجيا الرممية تجهههههعس  لس تميي 

جرق اجههههههتقباا البشههههههر ل مع ومات وتباللوا والحوار بشهههههه نوا، ما يجههههههو  بلور  في تميير  
ليناميات التواصهههل بين المرجهههل والمجهههتقبل بصهههورة ج رلة وعميقة، كما أا ت شهههبكات 
التواصههههههل االجتماعي تزلل من وتيرة جههههههرعة تلفي المع ومات وفي الومت  اته ، صههههههار  

صهههههههحية شهههههههي جرلقو  بصهههههههعوبة واإلبحار في عال   لزاما ع س نام ي رجههههههها،ل التوعية ال
،ص 2010سوووووسان سوووواجس،كريس ماكيتاير و خرون، )اإلعال  المتشههههههظي ع س نحو متزايل  

04.) 
كما جههههههههاهمت ه   الت نولوجيا  جههههههههواما لن ينقجع حاليا أو مجههههههههتقبال في  حلا  تحوا 
ي  عميي في ألوار مرجهههجهههات الرعاية الصهههحية والمجهههتو  ين وصهههانعي الجهههياجهههات، ح

توفر ه   انليات الرممية فرصهههههههههة ها، ة أما  اخفرال لنشهههههههههر وتبالا المع ومات والحوار 
بشههه نوا ، ولو   التقنيات المتجورة ينار  يجابية يجهههتم وا المعنيين والقا،مين ع س شهههرون  
الصهههههحة ب يصهههههاا رجههههها،ل ل توعية الصهههههحية ع س نجاق واجهههههع وبجهههههرعة رهيبة ، و لن  

بهههه بعههههال     بتوظيظ الحمالت اإلعالميههههة ت عههههن لورا هههههامهههها في توعيههههة الجموور  التي 
المشهههكالت الصهههحية التي يعاني منوا المجتمع من االا ما تبنه من مع ومات وحقا،ي  
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عن المر  وكيفية الوماية من مااجر  ، وتلال حمالت التجههههههههولي االجتماعي عموما  
(Social Marketing Compain)،  ضهههههههمن  جار الحمالت اإلعالمية بشهههههههكل عا 

ومهل اهت  العهليهل من الع مهار والبهاحنين بهالحمالت اإلعالميهة، نظرا  لفعهاليتوها في تعهليهل  
) فؤادة عبد    اتجاهات الجموور وتزولل  بالمع ومات التي تجههههههههاعله  ع س تجولر حياتو 

  (.53، ص 2011المنعم البكري،
ي مدى إلى أوانجالما مما جههههههههبي يمكن تحليل الجههههههههراا الجوهر   ع س النحو التالي : 

تسووووواهم الحمالت اإلعالمية عبر منصوووووات التواصووووول االجتماعي بالجسائر في نشووووور  
 ( ؟ 19التوعية الصحية للوقاية من مخاطر فيروس كورونا )كوفيد

 تجتولس اللراجة اإلجابة ع س التجارالت التالية : تساؤالت الدراسة :
ما ملى اهتما  منصههههات التواصههههل االجتماعي بالتوعية الصههههحية  من مااجر  ✓

 انتشار فيروس كورونا ؟ 
فيمها تتمنهل أهميهة التوعيهة الصههههههههههههههحيهة حيهاا فيروس كورونها عبر المنصههههههههههههههات   ✓

 التواصل االجتماعي ؟ 
ما أهلاس الحمالت اإلعالمية  عبر منصههات التواصههل االجتماعي باصههو    ✓

 فيروس كورونا ؟التوعية الصحية من مااجر 
ماهي اخجههههالين المجههههتالمة في الحمالت اإلعالمية عبر منصههههات التواصههههل  ✓

 االجتماعي ل توعية من مااجر فيروس كورونا ؟ 
ماهو مضههههههمون رجهههههها،ل التوعية الصههههههحية التي تضههههههمنتوا الحمالت اإلعالمية   ✓

 عبر منصات التواصل االجتماعي بش ن فيروس كورونا ؟ 
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منهههاعيهههة المعتمهههلة في الحمالت اإلعالميهههة عبر  مههها جبيعهههة اإلجههههههههههههههتمهههاالت اإل ✓
 منصات التواصل االجتماعي ل توعية من مااجر فيروس كورونا ؟

 تجعس اللراجة لتحقيي جم ة من اخهلاس ن كر منوا::   أهداف الدراسة
اجههههههت شههههههاس أهمية منصههههههات التواصههههههل انجتماعي ك لية رممية لنشههههههر وتنمية   ✓

 فيروس كورونا .التوعية الصحية، وتعزلز الوماية من 
تولس اللراجههههههههههههة  لس ت صههههههههههههيل مفوو  التوعية الصههههههههههههحية من االا الحمالت  ✓

 اإلعالمية عبر المنصات التواصل االجتماعي حياا فيروس كورونا 
التعرس ع س اللور ال   ترليه الحمالت اإلعالمية في نشهههههر الوعي الصهههههحي  ✓

تولس باصههو  جا،حة كورونا من االا تميير وتعليل جهه ون الجموور المجهه
. 
تحليل نوعية الرجهها،ل التوعية الصههحية التي تضههمنوا الحمالت اإلعالمية عبر   ✓

 المنصات التواصل االجتماعي باصو  فيروس كورونا.
تحهليهل جبيعهة اإلجههههههههههههههتمهاالت اإلمنهاعيهة المعتمهلة في الحمالت اإلعالميهة عبر    ✓

منصهههههههههههههات التواصهههههههههههههل االجتماعي ل توعية من مااجر فيروس كورونا وكيفية  
 الوماية منوا؟
 :تتج ي أهمية اللراجة في ماي ي  أهمية الدراسة:  

باعتبار  شهههههههههههههرلكا فاعال يجهههههههههههههاه  بقلر كبير في عم ية    يتميز اإلعال   الرممي •
تشههههههكل الوعي المجتمعي والصههههههحي،  ولتضههههههت حر  المرجههههههجههههههات والوي،ات 
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الجههتالا  ه   المنصههات من أجل المشههاركة في الوعي الصههحي مع االجههتفالة  
 من  مكانيات التفاع ية في التواصل مع المجتالمين.

 س موضههههههوع جا،حة كورونا عبر  تجههههههتمل اللراجههههههة أهميتوا ك لن كونوا تركز ع •
شبكات التواصل االجتماعي ، حي  يعتبر ه ا الموضوع من المواضيع الوامة 
والجههالة التي أاهه ت حيزا كبيرا من اهتمهها  البههاحنين واخ ههاليميين في مات ظ 

 المجاالت .
تشههكل شههبكات التواصههل االجتماعي يلية ناجعة وفعالة لنشههر التوعية الصههحية،   •

في  البرامج الصههههههههههحية والتنقيفية ااصههههههههههة بالنجههههههههههبة للجوزة وفضههههههههههار رممي لتن
 الحكومية ومرججات الرعاية الصحة وك ا المرججات اإلعالمية .

تتجرق اللراجة ل يفية توظيظ منصات التواصل االجتماعي ااصة "الفايجبون   •
" لحمالت اإلعالميهة االا جها،حهة كورونها كمها يجر  رريهة مجههههههههههههههتقب يهة ل يفيهة  

اإلعالمية المتعللة في الحمالت اإلعالمية حتس ت ون فاع ة  توظيظ الوجهها،   
 ومرنرة .

تجهههههو  ه   المقاربة في تح يل حمالت  عالمية عبر المنصهههههات الرممية لتوعية   •
 (19المجتالمين من مااجر فيروس كورونا ) كوفيل 

 المنهج المستخدم في الدراسة :  
اخ نر مقلرة   (Qualitativeتجههههتال  اللراجههههة الحالية منوج البحو  النوعية ) ال يفية  

ع س جهههههبر أهوار المشهههههكالت والوصهههههوا  لس ج ورها والحصهههههوا ع س المع ومات ال    
يتع ر الحصهههههههههوا ع يوا من االا الجرق ال مية، وتجهههههههههتال  ه   البحو  لزلالة فومنا 
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س يرار مات فة ، ل حصههوا ع س مع ومات خ  ظاهرة أو مشههك ة من أجل الحصههوا ع 
معمقة من الصههههههههههعن التعبير عنوا بجرلقة  حصهههههههههها،ية . ومل جههههههههههاعلنا ه ا المنوج في 
اإلجالع ع س مات ظ الترا مات المعرفية، ونا،ي، لراجات، التي تناولت متمير التوعية  
الصههههههههههههحية، و متمير جا،حة كورونا و وك ا متمير الحمالت اإلعالمية عبر الفضههههههههههههار  

 لرممي ، وهيرها من اخلبيات البحنية التي جاهمت في  نرار ه   اللراجة .  ا
 الدراسات السابقة:

حمالت التوعية   ( بعنوان :2018دراسوووة الباحثتان: نفيسوووة نايلي، سووولمى سووواعد )
التوعية المرورية عبر  -االلكترونية من خالل شبكات التواصل االجتماعي في الجسائر

 -الفايسبوك أنموذجا
تولس اللراجهههههههههة  لس الوموس ع س ملى مجهههههههههاهمة شهههههههههبكات التواصهههههههههل االجتماعي في 
يجهال الح وا والجههههههههههههههبهل ال في هة بهالتق يهل من   التحجههههههههههههههيس بماهاجر حوال  الجرمهات، واا

أجل الاروذ بجم ة من التوصهههههههههههههيات وانليات إلشهههههههههههههران ه   الوجههههههههههههها،    حجموا، من
اإلعالميهة،  وتفعيهل لورها في مجهابوهة الظهاهرة، و لن من االا لراجههههههههههههههة تح ي يهة ع س  
عينة من صهههفحات الفايجهههبون باجهههتالا  ألاة تح يل المحتوى،  ضهههافة  لس معرفة ملى 

لن باجهتالا  ألاة المالحظة اجهتجابة الجموور لحمالت التوعية عبر ت ن الصهفحات، و  
 بالمشاركة.

( بعنوان: دور شوبكة  2020دراسوة الباحثان: عمر بن عيشوو ، حسوان بوسورسوو  )
( دراسووووووة  19الفايسووووووبوك في تعسيس التوعية الصووووووحية حول فيروس كورونا )كوفيد  

ميدانية لعينة من مسووووووتخدمي الفايسووووووبوك صووووووفحة أخبار فيروس كورونا والتوعية  
 الصحية نموذجا.
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لفت اللراجههة  لس ال شههظ عن ملى مجههاهمة شههبكة الفايجههبون وما لو   االجههتالامات  ه
من لع  وتعزلز التوعية الصهههههحية في المجتمع الجزا،ر . وتحليل اللور ال   ت عبه في 
ب ورة وتحقيي ونشهر التوعية الصهحية ،  ومن أجل ااتبار فرضهيات اللراجهة، ت  اعتمال  

ي ألاتي المالحظة بالمشاركة، واالجتبيان االل تروني  المنوج الوصفي التح ي ي مع تجبي
ع س عينة مصلية عبر اجتجالع أرار المجتالمين ل مجتمع االفتراضي متتبعي صفحة  

مفرلة، وأجهههههههفرت اللراجهههههههة   220(، ت ونت العينة من 19أابار فيروس كورونا )كوفيل  
التوعية الصهههههحية  ع س علة نتا،ج أهموا: ترل  شهههههبكة الفايجهههههبون لورا فعاال في تعزلز

الجهههههههه يمة، وأن أه  المواضههههههههيع التي تقلموا هي زلالة الوعي ، والتواصههههههههل مع الجوات 
 الجبية، الفح  اللور  المبكر.

( بعنوان: دور مواقع التواصووووول االجتماعي  2018دراسوووووة الباحث عبد النور هامل )
 . في تعسيس الوعي الصحي لدى الشبا 
موامع التواصههههل االجتماعي، وبصههههفة ااصههههة   تولس اللراجههههة  لس تجهههه ي  الضههههور ع س

وأجهههههههههاجهههههههههية مومع الفايجهههههههههبون، وتحليل اللور ال   ي عبه لب ورة وتحقيي ونشهههههههههر الوعي 
الصههههحي، انجالما من جرق وأنماس االجههههتالا  للى الشههههبان ، ومعرفة مجههههتوى الوعي 
الصههههحي للى الشههههبان والتعرس ع س ملى اجههههتفالة المتصههههفحين ع س موامع التواصههههل 

اعي من المع ومات الصهههههههههههحية، وأايرا مياس لرجة النقة ومجهههههههههههتوى مصهههههههههههلامية االجتم
المع ومات الصهههههههههههههحية التي تجر  في موامع التواصهههههههههههههل االجتماعي. وانجالما من ه   
الفكرة ف ن الباح  اتبع المنوج الوصهههههفي نظرا لجبيعة الموضهههههوع وهلس اللراجهههههة ال   

حقيي الوعي الصههههههههههههههحي لهلى يتمنهل في معرفهة لور موامع التواصههههههههههههههل االجتمهاعي في ت
 الشبان. 
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(  بعنوان :مواقع التواصوووووول 2020دراسووووووة الباحثان : ميلود مراد، فوسية صووووووادقي )
 .االجتماعي والتوعية من مخاطر انتشار فيروس كورونا في الجسائر

تولس ه   اللراجههههة  لس معرفة كيظ تجههههاه  وجهههها،ل التواصههههل االجتماعي في التوعية   
كورونا من االا  نارة الاوس والو ع ولما ا تجههههههههتمل ه   من مااجر انتشههههههههار فيروس 

الموامع لنشهههههر المع ومات ال ا بة واإلشهههههاعات أننار الجا،حة، ومن يجهههههتفيل من حمالت 
التوعيههة أننههار فيروس كورونها في الجزا،ر، وكيظ يمكن لوجههههههههههههههها،هل اإلعال  العرلقههة أن 

خزمة الوبا،ية.وتوصهه ت  تجههترجع هيبتوا من وجهها،ل التواصههل االجتماعي بعل تلاعيات ا
اللراجههههة في اخاير  لس أن وجهههها،ل التواصههههل االجتماعي هي جههههال   و حلين، جانن  
ايجابي يتع ي بتوضهههههههههيت الحقا،ي وجعل الفرل ع س اجالع لا،  بالمجهههههههههتحلنات الظرفية 
حوا الوبار من مصهههههههههالر رجهههههههههمية، وجانن أار جههههههههه بي تمنل في نشهههههههههرها ل شههههههههها،عات  

كهانهت توهلس منوها أجراس عهليهلة ل توولهل والحصههههههههههههههوا ع س   والمع ومهات الاهاج،هة والتي
 ا بر علل من المتابعين.

  التعقي  على الدراسات السابقة:
أه ن اللراجههههههههات المعتملة مشههههههههابوة للراجههههههههتنا الحالية، حي  تشههههههههترن معوا في متمير  
أجهههههاجهههههي أال وهو التوعية الصهههههحية ، كما تتفي معوا في التركيز ع س حمالت التوعية  

نية من االا موامع التواصههههههههل االجتماعي ، كما ت  االجههههههههتفالة من اللراجههههههههات االل ترو 
الجههههههههههههههابقهة في تحهليهل اإلجرارات المنوجيهة من نوع الهلراجههههههههههههههة ، المنوج وألوات البحه ، 
 ضههههافة  لس االجههههتفالة منوا في كيفية صههههياهة تجههههارالت اللراجههههة بشههههكل جيل، وه ا ما 

 لمناجبة لو ا البح .مكننا من تحليل الاجوات المنوجية الع مية ا
 مفاهيم ومصطلحات الدراسة:

 منصات التواصل االجتماعي : 
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 :  (social networkتعرس منصهههههات أو شهههههبكات التواصهههههل االجتماعي باإلنج يزلة )
ب نوا موامع الولن التي تتيت للشهههاا  ال ين يتشهههاركون االهتمامات نفجهههوا االجتماع  
معا، ومشههههههههههاركة المع ومات والصههههههههههور، والفيليوهات ، كما يقو  عمل الشههههههههههبكات ع س  

)رات  اجهههههههتالا  برامج التواصهههههههل االجتماعي خهرا  اجتماعية أو تجارلة أو ك يوما. 
 (32، ص 2018خليل ،

نصههههات التواصههههل االجتماعي في لراجههههتنا موامع التواصههههل االجتماعي   جرا،يا نقصههههل بم
منوا الفايجهبون ع س الاصهو  ، ه ا الفضهار التي اجهتقجن علل ها،ل من المتابعين  

 والمجتالمين ااصة في ظل جا،حة كورونا.
  ا  من الجو  وهو االجههههههههههههههت،صههههههههههههههاا، وجاحتو  الجههههههههههههههنة جوحا وجياحة الجوائحوة ل وة :

اجههههههت صهههههه ت أموالو ، وجههههههنة جا،حة أ  جلبة، والجا،حة: الشههههههلة والنازلة العظيمة التي 
والجا،حة اصههههههجالحا لوا ( 356، ص1993ابن منظور،   )تجتا  الماا من جههههههنة أو فتنة  

تعرلفات عليلة منوا أنوا ماال يجههتجاع لفعه ، وفي الجا،حة مصههيبة عامة ال يجههتجاع  
يل وحر وبرل شليلين وجرال يمجي انفاق وي  ل الزرع لفعوا من يفة جماوية كمجر شل 

تحههل  عنههلمهها  ( Pandemic)والجهها،حههة     (10، ص  2020) عبود الكريم أحمود قنودوس،    .
) خلف  ينتشههههر الوبار ع س علة ب لان أو مارات وعالة مايصههههان علل كبير من الجههههكان

 (07، ص 2020العقلة ، 
 :  فيروس كورونا

فيروجههههههات كورونا هي فصههههههي ة كبيرة من الفيروجههههههات التي مل تجههههههبن المر  ل حيوان 
واإلنجههههههان ،ومن المعروس أن عللا من فيروجههههههات كورونا تجههههههبن للى البشههههههر حاالت  
علوى الجواز التنفجههي التي تتراو  حلتوا من نزالت البرل الشهها،عة  لس اخمرا  اخشههل 

ية، والمتالزمة التنفجههههههية الحالة الوايمة  واامة، منل متالزمة الشههههههرق اخوجهههههه  التنفجهههههه
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(  19)الجهههارس( ويجهههبن فيروس كورونا المكتشهههظ مرارا مر  فيروس كورونا )كوفيل 
وهو مر  معل ل  يكن هنان أ  ع   بوجول ه ا الفيروس، وه ا المر  المجهههههههههتجلين  

ية ) منظمة الصووووحة العالم. لس بعل ا تشههههههافه في ملينة يوهان الصههههههينية في كانون اخوا 
  (4، ص 2020،

: هي عم يهة تزولهل اخفرال أو المجتمعهات بهالابرات الالزمهة بوهلس التوعيوة الصوووووووووحيوة
) الت نير في مع وماتو  اتجاهاتو  وجهههههه وكو  فيما يتع ي ب مور الصههههههحة نحو اخفضههههههل 

وتعرس التوعية الصهههحية ب نوا : مجموعة من اخنشهههجة   (،24، 2017محمد فاضوول علي، 
التع يمية المنظ  والمصهههممة لتجهههويل ااتيار الفرل ل جههه ون المتال،  مع الصهههحة، ولركل 
ه ا التعرلظ ع س بع  الجههههههمات التي يجن أن تتصههههههظ بوا التوعية الصههههههحية، وه   

 الجمات هي:

 أنوا نشاس منظ  )وله صفة االجتمرارلة والليمومة(  •
 وا نشاس هالس ) له هاية وظيفية يمكن مياجوا ( أن •
تجهههههعس لتوضهههههيت جوانن جههههه وكية يمكن للفرال تبنيوا بجهههههوولة.  وامع الصهههههحة  •

وتحه يره  من ماهاجر اخوب،هة واخمرا  المحهلمهة بهاإلنجههههههههههههههان، من أجهل تربيهة  
ف،ات المجتمع ع س القي  الصههحية والوما،ية المنبنقة من عقيلة المجتمع ونقافته  

  (48، ص2011مة السهراء محمد أحمد، .) فاط
نقصهل بالتوعية الصهحية  جرا،يا :  لن المحتوى الرممي ال   يتضهمن مع ومات صهحية  
رشههههالات وتوجيوات عبر منصههههات التواصههههل االجتماعي ، ويكون في شههههكل حمالت  واا

  عالمية صحية ل توعية بمااجر انتشار فيروس كورونا.
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 :  اإلطار المعرفي للدراسة
 مدخل عام للتوعية الصحية وأهميتها  -أوال 
 مفهوم التوعية الصحية :-1-1

تعرس التوعية الصههحية ب نوا " مجموع اخنشههجة التواصهه ية واإلعالمية والتربوية الوالفة 
 لس ا ي وعي صحي إلجالع الناس ع س وامع الصحة، وتح رلو  من مااجر اخوب،ة  

ة المجتمع ع س القي  الصهههههههههههحية، والوما،ية واخمرا  المحلمة باإلنجهههههههههههان من أجل تربي
المنبنقة من عقيلة المجتمع ونقافته، وتعرس ب نوا العم ية التي تجههههههههههههههتولس تع ي  الناس 
عالات صهحية جه يمة، وجه ون صهحي جليل، ومجهاعلتو  ع س نب  اخفكار واالتجاهات  
الصهههههههحية الااج،ة واجهههههههتبلالوا بجههههههه ون صهههههههحي جههههههه ي  باجهههههههتالا  وجههههههها،ل االتصهههههههاا  

 ( 163، ص 2019.) رؤوف أحمد حسين ،اهيرلةالجم

 تبرز أهمية التوعية الصحية في ماي ي : أهمية التوعية الصحية :-2-1
 تجاه  عم ية التوعية في تمير ج ون اخفرال واتجاهاتو  ومفاهيمو ، وعالاتو . ✓
تتعر  المجتمعات لعم ية تميير مجتمر، و تظور حقا،ي جليلة وت مس أارى   ✓

 لههن تبرز أهميههة التوعيههة في نقههل الحقهها،ي الجههليههلة حتس يع    كههانههت مهها،مههة ، لهه
 اخفرال ه   التميرات .

هير أن الفرق بين    تعتبر التوعيهة عم يهة مت هام هة لعم يهة التربيهة ونقهل النقهافهة ، ✓
التربيهة والتوعيهة هو أن التربيهة شهههههههههههههههام هة لجميع النواحي ، فيمها تتركز التوعيهة  

 ع س جانن واحل من الج ون .
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تمكن الفرل في التمتع بنظرة ع ميههة صههههههههههههههحيحههة تجهههههههههههههههاعههل  في تمير الظههاهرة   ✓
الصههههههحية، وتجع ه يحقي في أجههههههبان المر  وكيفية معالجته وأجههههههبان الوماية 

 منه .
يل معرفي يجهههتفيل منوا اإلنجهههان من االا توظيفه لوا ومت الحاجة تشهههكل رصههه ✓

لوا في اتاا  القرارات الصههحية المناجههبة لوا عنلما يتعر  لمشههكالت صههحية  
 ( 102، ص 2015.) حليمة حبحو  ،

 أهداف التوعية الصحية :-3-1
توجيه المع ومات الصهههههههههههههحية المجهههههههههههههتولفة أو الصهههههههههههههالمة لحماية المجتمع من   ✓

 مشكالت الصحية .اخمرا  وال
 تعليل اخنماس الج وكية هير الصحيحة  ✓
 تشجيع أفرال المجتمع لتبني الج ون الصحي الج ي . ✓
البشوور عثمان األمين ، خالد عبد  مرتضووىالقضههار ع س العالات الصههحية الجههي،ة )  ✓

 (559، ص 2020الحفيظ محمد حمد ، 

نشههر المفاهي  والمعارس الصههحية الجهه يمة في المجتمع، وبالتالي مجههاعلة اخفرال ✓
 في تحليل مشا  و  الصحية واحتياجاتو  .

مجهاعلة الناس ع س حل مشها  و  الصهحية من االا اجهتالا   مكانياتو ، وبنار  ✓
االتجاهات الصههههههحية الجههههههوية ، من االا الجهههههه ون الصههههههحي الجهههههه ي ، وتميير  

 .( 167، ص 2019رؤوف أحمد حسين ،الااجئ  لس ج ون صحي صحيت. )

 الحمالت اإلعالمية اإللكترونية ، قراءة في المفهوم والخصائص :  -ثانيا
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 الحمالت اإلعالمية :  -1-2
من النشهههاجات االتصهههالية المومة،  (  Media Campagnتعل الحمالت اإلعالمية )
ب نوا جوول اتصالية ومتية تجتنل    (DENID MCQUIL)حي  يعرفوا لينس ما ولل  

 لس جهههه ون مرجههههجههههتي أو جمعي يكون متوافقا مع المعايير والقي  الجهههها،لة بولس توجيه  
، ص   2014) علي كنعوان،  وتهلعيهه وتحفيز الجموور نحو أههلاس مقبولهة اجتمهاعيها  

الحم ة اإلعالمية ب نوا جهه جهه ة من  (Jasper Bragtجاجههبر براجت  ) ومل عرس  (12
اإلعالمية المتصهههههه ة والموظفة بمقاييس محللة، لتحقيي أهلاس بعينوا معتملة الرجهههههها،ل 

في  لن ع س وجها،ل  عالمية متعللة، والتركيز ع س اجهتالا  تقنيات متجورة وضهرورلة 
لتتبع مجههههههارات الحم ة اإلعالمية، مع ضههههههرورة أن تتجههههههي رجهههههها،ل الحم ة مع الوجهههههها،ل  

وصهههههههههوا  لس الجموور المجهههههههههتولس و تحقيي  اإلعالمية التي تقو  بنق وا و لن بولس ال
 Draim Day andراين ل  ومرانهها منرو  ل أ بر مههلر من التهه نير، كمهها عرس كههل من  

Martha Monroe    الحمالت اإلعالمية ب نوا موضهههههههههههوعات ماججة ومتنوعة ، ولت ،
اإلعالمية المصهههههممة   تصهههههميموا بشهههههكل متقن، وتقو  ع س مجموعة من اإلجهههههتراتجيات 

حلا  ت نيرات   بلمة فنية ، لتحقيي أهلاس معينة، كزلالة الوعي ، أو لتميير الجههههههههه ون واا
 (303، 2013)حنان أحمد سليم ، معينة بعينوا للى الجموور، االا فترة زمنية 

 مفهوم الحمالت اإلعالمية اإللكترونية :-2-2
ترنت وتزايل علل مجهههتالميه ع س  ظور مصهههج ت الحمالت اإلل ترونية بعل انتشهههار اإلن

مجهههههههتوى العال ، ومل اعتملت معظ  المرجهههههههجهههههههات والمنظمات المات فة الحكومية وهير  
الحكومية ع س شهههههههههههههبكات التواصهههههههههههههل االجتماعي والموامع اإلل ترونية لعر  حماالتوا  
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اإلعالميهة ع س ااتالس واصهههههههههههههها،  وأههلاس ووظها،ظ الحمالت، والتي أج ي ع يوها  
) حنان نظرا العتمالها ع س كافة أجهههههههههالين و تقنيات اإلعال  الجليل   حمالت  ل ترونية
 ن الحمالت اإلل ترونيههة أو مها يجههههههههههههههمس في بع    (  303، ص  2013أحمود سوووووووووليم ،  

" هي جههه جهههة من اخنشهههجة المتواصههه ة يقو  بوا مجموعة من    النشوواا الرقمياخحيان " 
أفرال من االا اإلنترنت، وتجههههتال  فيوا ألوات اإلعال  الجليل من أجل  حلا  الت نير  
في الرأ  العا  بش ن مضية معينة وهي تعل عمال فرليا أو شبه فرل  يتحوا  لس عمل 

لنقافي والجهههههياجهههههي لاال  جماعي تجوعي منظ  يجهههههتولس  حلا  التميير االجتماعي وا
المجتمع عن جرلي اجههههههتالا  الفضههههههار اإلل تروني كوجههههههي  لحج  التفاعالت أو المزذ 

 ( 31، ص 2019) لحول سارة، بينه و بين فعاليتوا ع س أر  الوامع .
: تتميز الحمالت اإلل ترونية    خصووائص الحمالت اإلعالمية اإللكترونية-3-2

لحم ة وأهلافوا المنشههههولة وفقا إلجار زمني بعلة اصهههها،  ن كر منوا وضههههو  رجههههالة ا
 محلل .
مكانية مشهههههههههههههاركة  • التفاع ية ، احتوار الحم ة ع س العناصهههههههههههههر التفاع ية معوا واا

، ص   2018) محمود مصوووووووووطفى رفعوت،  الجموور ل محتوى والتفههاعههل معههه  
167 ) 

أن ت ون الحم هة اإلعالميهة  ات رجههههههههههههههالهة واضههههههههههههههحهة تمس احتيهاجهات، واهتمهامهات   •
 تولس.الجموور المج

تتضهههههههههههههمن عبارات موجزة و موية ومرنرة ل ي تحقي الت نير ع س الجموور بلال من   •
 العبارات الفضفاضة التي تشعر الجموور بالم ل فينصرس عنوا .
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محللة ب هلاس واضههههههههههحة، وفترة زمنية معينة، لوا شههههههههههعار ، يوضههههههههههع ع س المومع  •
 الاا  بالحم ة .

 بة في انتشارها .تتوافي مع معايير المجتمع و  ال جتواجه صعو  •
تعتمل ع س هيكل تنظيمي مكون من فرلي عمل  و ابرة ، ولوا مجهههروليات محللة  •

و منظمة، ت ون مج،ولة عن تجور مجار الحم ة بلار من تصميموا والتاجي  لوا 
 ، مرورا ببنوا ع س الموامع و المنتليات والملونات و انتوار برفعوا ع س اإلنترنت 

تعتمل ع س توظيظ كافة الوجهها،  اإلعالمية المتعللة، لتحقيي التواصههل و التفاعل   •
 ( 304،  2013) حنان أحمد سليم،مع الجموور 

الفرلي الفني أو فرلي الجرافيكس والتصهههههههههههههههامي  من أه  عوامههل النجهها  ، فتحولههل  •
 ال  مات  لس رجو  و تصامي  معبرة هو جر نجا  الحمالت .

ات والقوا،  البرللية من أجل نشهههههههههر موضهههههههههوع و فكرة الحم ة و االجهههههههههتعانة بالمنتلي •
 أنشجتوا و بياناتوا.

 اجتالا  برلل  ل تروني اا  و موحل ل حم ة من أجل التواصل من االله . •
 التواصل مع جوات  عالمية معروفة من أجل  براز الحم ة  عالميا و  شوارها . •
ة و جبيعتوها و الجوهات ترجمهة الحم هة  لس لمهات أارى يكون حجهههههههههههههههن نوع الحم ه •

 الموجوة لو   
 علال تصهههههههههامي  لعا،ية تنجهههههههههان مع مجاالت اإلنترنت منل الموامع و المنتليات و  •

) عادل عبد الصوادق   الملونات بحي  ت ون ه   التصهامي  ب شهكاا و أحجا  متنوعة
   .( 05و ص 2013،
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 صحيةمنصات التواصل االجتماعي بعد استراتيجي لنشر التوعية ال -ثالثا
 مدخل مفاهيمي لشبكات التواصل االجتماعي   1-3

 : Facebook الفايسبوك
أع ن عمالق التواصهههل االجتماعي فيجهههبون عن توفير مجهههاحة   2019مارس    04في 

مجانية لمنظمة الصههههههههحة العالمية في جههههههههبيل المجههههههههاعلة في مكافحة فيروس كورونا ، 
عن الشههههههركة ، ف نوا تجههههههعس لضههههههمان عل  تضهههههه يل    "رويترس"وبحجههههههن ما نق ته وكالة 

،  بيرغموارك سوكر المجههههههههههههههتاهلمين بشههههههههههههههان الفيروس وماهاجر  وكيفيهة الرل ع يهه . ومهاا 
الر،يس التنفي   لشركة فيجبون في منشور له:"  ننا نمنت منظمة الصحة العالمية ا بر 
علل ممكن من اإلعالنات المجانية التي تحتاجوا، من اجل االجهههتجابة لفيروس كورونا  
، مع لع  عيني أار ". وأضاس:"  ن المجتالمين ال ين يبحنون عن المشاركات ع س  

جههههههيشههههههاهلون انن ناف ة منبنقة توجوو   لس منظمة الصههههههحة  الفيروس ع س )فيجههههههبون(  
 العالمية أو هي،ة الصحة المح ية، ل حصوا ع س احل  المع ومات ".

 :Twiter تويتر

، أع نت شهههركة تولتر عن ت نيظ جوولها بكل أمجهههاموا اللاا ية 2019مارس   05في 
والاارجية لبنار الشههههههرا ات وحماية المحالنات العامة ولع  اخشههههههاا  ع س تولتر في 
زالهة التمرلهلات التي تحمهل مع ومهات مم وجهة ، و لهن   العنور ع س مع ومهات مونومهة ، واا

نتشهههههههههههههار فيروس كورونا . كما مررت  زالة تمرللات في  جار الجوول العالمية الحتوار ا
ع س منصههتوا، تحمل رفضهها لتوجيوات الجهه جات الصههحية العالمية "، أو تحمل وصههظ 
العالجات هير الفعالة أو الضهههارة، أو  نكار الحقا،ي الع مية،  ضهههافة  لس انتحاا هوية  
ي مجههههروا حكومي أو صههههحي، ونشههههر مع ومات ااج،ة حوا تشههههاي  كورونا . وأج 

تولتر المة البح  المتاصههه  في فيروس كورونا من التصهههنيظ الرجهههمي ل فيروس ، 
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لضههههههههههمان حصههههههههههوا اخشههههههههههاا  ع س مع ومات مونومة عن الفيروس وظوور محتوى  
 (.167، ص2020.) رياض حمدو  ،صحيت ولميي في ج يعة نتا،ج البح  

 :  Wats appواتسا 

التواصههل من اجل اللرلشههة بالعال ،  تواجه واتجههان التي تعل واحلة من أشههور منصههات  
وتم  وا أيضها فايجهبون، صهعوبة في وضهع حل النتشهار الشها،عات باصهو  "كورونا". 
( لتعاون مع منظمة الصههههههحة العالمية أج ي التجبيي ال   يجههههههتالمه أ نر من م يار   
شهههههههههههها  اجوة  لتحلي  المع ومات عن فيروس كورونا المجههههههههههههتجل و لن في محاولة 

 المين في العنور ع س مع ومات لميقة عن ه ا الفيروس.لمجاعلة المجت
ع س تجبيي واتجان   +(29813989714) واصصت منظمة الصحة العالمية الرم 

رشهههههههههههههههاله  بهالاجوات التي يجهن فع وها عنهل اإلصهههههههههههههههابهة بهالمر   لتوعيهة المواجنين واا
جرارات الوماية ل حل منه. وتعمل الالمة بشكل لرلشة مباشرة بين المجتال  و  منظمة  واا

الصههحة العالمية ، التي تتولس اإلجابة الفورلة عن جهه جهه ة اخجهه، ة المعلة مجههبقا، والتي 
تشهمل منال علل حاالت اإلصهابة بالمر  عالميا، ونصها،ت حوا كيفية حماية نفجهن ، 

  لس جانن اإلجابة عن اخج، ة المت ررة التي يمكنن تلاولوا بجوولة. 
 :Instgram انست رام 

عن ومظ انتشههههههههههههههههار المع ومهههات الاهههاج،هههة حوا   2020مووارس    14في    أع ن المومع
الفيروس التهاجي المجههههههههههههههتجهل " كورونها"، واله   يظور من االا ته نيرات الوامع المعزز  
ع س منصهههههههتوا. و كرت المنصهههههههة المم وكة   لفايجهههههههبون أنوا اتا ت بع  اإلجرارات 

عل في توفير بيانات  لمنع انتشهار اخابار المزلفة حوا تفشهي فيروس كورونا كما جهتجها
الحكومة المح ية حوا كورونا ، بحي  يكون ب مكان المجهتالمين الوصهوا بجهوولة  لس 
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المع ومات الرجههمية. وأنوا تجههعس إليقاس انتشههار المع ومات الااج،ة حوا وبار كورونا  
 ع س منصتوا، والتي 

عتوا ، تظور من االا ت نيرات الوامع المعزز، حي  كتبت الشهههههههههههركة في تحلي  مجمو 
:"  نوا مل أزالت ت نيرات الوامع المعزز المنشهههههههورة بالفعل، وجهههههههترف  أ  ج بات مع قة 

  لت نيرات تلعي أنوا تتنب  بالفيروس أو تشاصه أو تعالجه.

 :Snap chat سنا بشات

 ن هيكل منصههههههاته يحميه من انتشههههههار المع ومات الااج،ة،    تاتفي وظا،ظ التجبيي  
جههههاعة. وال يحتو  المومع ع س موجز أابار عا  ب مكان أ  شهههها  نشههههر  ،   24بعل 

 ال أن اخفرال ال يمكنو  مشهاركة مع ومات ااج،ة مع جوات اتصهالو  ع س جهنا بشهات  
ات جهههوى علل صهههمير من اخشهههاا ،  ال ، ل ن من المحتمل أال يشهههاهل ه   المنشهههور 

في حاا ت  نشهههر الفيليوهات بموامع أارى. واجهههتال  ه ا التجبيي بشهههكل نجهههبي االا 
  ه   الجا،حة..

 : Tik Tokتيك توك

 صهههههههههههههههلار  شههههههههههههههعههار المجههههههههههههههتاههلمين عنههلمهها يبحنون عن عالمههة    تيوك توكبههلا تجبيي  
المجههههههتالمين ع س البح  في التجبيي ، ويشههههههجع التنبيه  Coronavirus التصههههههنيظ  

عن" مصهههههههالر مونومة" منل منظمة الصهههههههحة العالمية، ل حصهههههههوا ع س مع ومات لميقة 
واجهههتال  ه ا التجبيي بشهههكل نجهههبي  .  واإلبالغ عن محتوى مل ينتون  رشهههالات المجتمع

 (.215، ص2020)نادية بن ورقلة، أننار الجا،حة منل تجبيي الجنابشات 

 : استخدام مواقع التواصل االجتماعي خالل جائحة كورونا-2-3
ظور فيروس جهههههرلع االنتشهههههار في الصهههههين، ن  ما لب  أن انتقل    2019مع نواية عا   

 لس العال  ك ه ليصههههههههههههبت جا،حة القرن الحال  والعشههههههههههههرلن، وجا،حة موامع التواصههههههههههههل 
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ل نير من   االجتماعي أيضهههههههههههها، وب لن أصههههههههههههبحت موامع التواصههههههههههههل االجتماعي الم ج 
المجهههههههههتالمين ل تعبير عن يراره  ومشهههههههههاعره  واتجاهاتو  تجا  ه   الجا،حة ،ول  يكن  
التعبير عن المشههههههههههههههاعر هو الهلور الوحيهل لموامع التواصههههههههههههههل االجتمهاعي أننهار جها،حهة  

 كورونا، بل كان لوا عليل من اخلوار الر،يجية ت  تحليلها فيما ي ي :

  Virtual Consulting:  االستشارة اإلفتراضية
من االا موامع التواصهههههههل االجتماعي، لج  العليل من المجهههههههتالمين ال ين يعانون من  

(أو هير  من اخمرا  ل بح  عن االجههههههههههههتشههههههههههههارة الجبية عبر  19فيروس كورونا)كوفيل 
موامع التواصهل االجتماعي ، بل لج  بعضهو   لس االجهتعانة بانارلن من المجهتالمين  

توفير أما ن بالرعاية الصهههحية بالمجهههتشهههفيات، وأ لت  حلى لراجهههات   لتوفير ألوية، أو
التي أجرلهت ع س اخجبهار أننهار الجها،حهة أنو  كهانوا يقهلمون هه   االجههههههههههههههتشهههههههههههههههارة عبر  

 الفيجبون أو الواتجن. 
 Dissemination of Knowledge :نشر المعلومات

ألت موامع التواصههل االجتماعي لورا ها،ال في نشههر المع ومات بين المجههتالمين حوا 
اخعرا  ، وجرق الومهايهة واإلجرارات اإلحترازلهة ، وعهلل المصههههههههههههههابين، وعهلل الوفيهات 
وجوول الحكومات، وهيرها وانتشههههرت فيليوهات ونصههههو  تحاوا نشههههر المع ومات عن  

  لن المر .
 Collaboration: التعاون  

لت  حلى اللراجهههههات الجبية لور وجههههها،ل التواصهههههل االجتماعي أننار جا،حة كورونا  حل 
في الهلع  النفجههههههههههههههي ليارلن، اله   مهل يهلفع  لس تميير الجهههههههههههههه ون في أومهات اخزمهات 
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الصههحية،  ضههافة  لس تحقيي الصههحة النفجههية، حي  كانت موامع التواصههل االجتماعي  
اعي،  ما لمرضههههس كورونا أو ممن يعانون  وجههههي ة لتقلي  اللع  النفجههههي والتعاون االجتم

 (.1282، ص2021) ريهام سامي،  من الاوس والتوتر بجبن الجا،حة
وسوائل التواصول االجتماعي جسء من منظومة رقمية تسواهم في نشور التوعية    -3-3

 الصحية:
جاهمت الت نولوجيا الرممية في زلالة ملرات التواصل وتبالا المع ومات بين المرججات 
الصههههحية والجموور، ما يعزز الفعل التوعو  من االا  نشههههار المحتوى ونشههههر التوعية  
والتنقيظ الصههحي عبر لمج عناصههر الوجهها،  المتعللة في اإلجههتراتيجية العامة ل توعية  

ومات في اتصههههههاا متعلل االتجاهات بين المرجههههههجههههههات الصههههههحية، وتعزلز جههههههرلان المع 
الصهههحية والجموور،    أصهههبحت الجهههياجهههات التوعية الصهههحية الحلينة تعتمل ع س لمج 
المنصهههههات اإلل ترونية مع بعضهههههوا البع  ما يجهههههول ل منظمات الصهههههحية  لارة الموال 

مية،  والرجهها،ل والصههور والصههوت والفيليو وك لن التفاعل مع مجههتالمي المنصههات الرم
ومجههههههههههههاعلتو  في الحصههههههههههههوا ع س المع ومات المج وبة في أشههههههههههههكاا مات فة، كما أن 
اجههههتالا  القنوات اإلعالمية ، والشههههبكات االجتماعية يا ي فرصههههة كبيرة لتجههههويل تلفي 
المع ومات الصحية، وزلالة وعي الجموور بمات ظ اخمرا  واخوب،ة من االا تجرلع  

ومل احت ت شههههبكات التواصههههل   (504، ص 2020،) عيشوووة علة جههههرعة تبالا المع ومات  
االجتمهاعي مجههههههههههههههاحهة كبيرة في التوعيهة الصههههههههههههههحيهة بمر  كورونها من االا حمالت 
التجولي االجتماعي التي أج قتوا جوات متعللة، مرججات وأفرال وأجبار ماتصين من  
االا اجهههههتحلا  صهههههفحات ع س شهههههبكات التواصهههههل االجتماعي لزلالة الوعي حوا كل 

س كورونها، ومهل مها  العهليهل من اخجبهار بمحهاربهة اخابهار ال ها بهة والمم وجهة  جوانهن فيرو 
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حوا مر  كورونا ع س صهههههههههفحاتو  عبر شهههههههههبكت التواصهههههههههل االجتماعي بالموازاة مع 
نشهاجو  في العيالات والمجهتشهفيات لنشهر التوعية الصهحية بجبيعة المر  واجورته و 

كما باتت المنظمات   (42، ص 2021،  ) خولة ركروك، ياسوووووومين جبايلةكيفية الوماية منه  
الصههههحية المعاصههههرة تجههههتال  شههههبكات التواصههههل االجتماعي في اجههههتراتيجياتوا التوعوية  
الحلينة حياا مضايا الصحة العامة والتنقيظ، فقل أجومت شبكات التواصل االجتماعي  
في زلالة ملرات التواصهههل وتبالا المع ومات بين المرجهههجهههات الصهههحية والجموور، مما 
يعزز الفعل التوعو ، من االا  نشهار المحتوى ونشهر التوعية والنقيظ الصهحي ، عبر  
لمج عناصههههههر الوجهههههها،  المتعللة في شههههههبكات التواصههههههل االجتماعي في اإلجههههههتراتيجية  
العامة التوعوية، وتعزلز لافعية جهههههههههههرلان المع ومات في اتجاهين أو االتصهههههههههههاا متعلل 

ور، وه ا يتج ن االعتراس بقوة شهههههبكات االتجاهات بين المرجهههههجهههههات الصهههههحية والجمو
التواصهههل االجتماعي، ولورها ال بير في برامج التوعية الصهههحية والوصهههوا  لس شهههرا،ت  
واجهههههههعة من جوة وال  فة ال بيرة ل رعاية الصهههههههحية التي تجهههههههتلعي تفعيل الجن الوما،ي 

.)  اع يةعبر اجتالا  الحمالت التوعية لشبكات التواصل االجتماعي اخمل ك فة وأ نر ف
ومل توصهههههه ت العليل من اللراجههههههات التي هلفت   ،( 217، ص 2017خالد فيصوووول الفرم ، 

 لس التعرس ع س فهههاع يهههة اجههههههههههههههتراتيجيهههات الحم هههة اإلعالميهههة عبر موامع التواصههههههههههههههههل 
االجتماعي، أن موامع التواصهههههههههل االجتماعي تجهههههههههاعل ع س ت ني  أومات الفراغ بجرلقة  

تعليل ج ون المجتالمين، كما تجاه  ه   الموامع   يجابية ، ما من ش نه أن يجاه  في 
في عم ية التنشهههههه،ة التي يمر بوا هرالر المجههههههتالمون و لن من جميع النواحي: جههههههوار 
النفجههههههههية واالجتماعي والروحية والجهههههههه وكية والعق ية، فتعل مصههههههههلرا موما من مصههههههههالر 

تجهههههههههاعل ع س   التوجيه و التنقيظ في أ  مجتمع واجهههههههههتالاموا يزلل من تع   الفرل، كما
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معالجة مشههههههههها ل أفرال المجتمع و مجهههههههههاعلتو  في التم ن ع يوا وفو  اخمور المحيجة  
 (  10-9، ص ص 2020لقرع أمينة ، بوعمامة العربي ، بو ، ) 

 
الحمالت اإلعالمية اإللكترونية ومسوواهمتها في نشوور التوعية الصووحية للوقاية   -رابعا

 مخاطر فيروس كورونا 
التواصههل االجتماعي أحل أبرز الفواعل في التوعية والتحجههيس  أصههبحت اليو  منصههات  
، وه ا بعل  جرارات الحجر المنزلي أو حظر -19كوفيد   -بفيروس كورونا المجههههههتجل 

التجواا التي فرضههههههههههههههتوها العهليهل من الهلوا والحكومهات حوا العهال ، فه صههههههههههههههبحهت هه   
المنصهات المتنفس الوحيل للفرال والشهعون من أجل التواصهل والتنفيس والتجه ية ، وأه   
شههههههير هو الحصههههههوا ع س اإلرشههههههالات الصههههههحية وجرق الوماية الصههههههحيحة عن جرلي 

ت التوعية االل ترونية عبر ه   المنصهههههههات االجتماعية ولعل من أبرز منصهههههههات  حمال
التواصهههههههههههههل االجتماعي التي لعبت لورا كبيرا في التوعية والتحجهههههههههههههيس بفيروس كورونا  

 ماي ي:
 إلى يومنا هذا: 2020تطور الوضعية الوبائية في الجسائر منذ مارس -1-4

فيفري   27جالي الجنجهههههههههية في ظورت أوا  صهههههههههابة في الجزا،ر عنل وصهههههههههوا رجل اي
، وبهههلأت عهههلل 2020مووارس    02، ، ن  ظورت  صهههههههههههههههههابتين جهههليهههلتين في  2020

، وجههههج ت إصووابة  716اإلصههههابات ترتفع  لس أن وصهههه ت في أواار شههههور مارس  لس 
مصههههههههههان، كما تزايلت علل   37، كما جههههههههههج ت وزارة الصههههههههههحة شههههههههههفار حالة وفاة  44

حالة   4006لعلل اإلجمالي  لس اإلصهههههابات بفيروس كورونا في شهههههور أفرلل ليصهههههل ا
، ومل ارتفعت علل الحاالت التي حالة  450 لس   الوفيات، فيما ب غ علل  جمالي  مؤكدة

حالة شههههههههفار، ومل وصههههههههل علل الحاالت تحت العالذ  لس   1702تمان ت ل شههههههههفار  لس 
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حالة محتم ة    4091حالة مركلة حجههههههههههن التح يل المابر  و  2714وتشههههههههههمل   6805
مرلضهها حاليا في العناية المركزة ،   23عة والجههكانير، فيما يتواجل  حجههن التح يل باخشهه

الوفيات ، فيما ب غ  جمالي  حالة  9394وصهل علل اإلصهابات المركلة   مايوفي شهور 
حالة، ب غ علل الحاالت التي   5549وعلل الحاالت التي تمان ت ل شههههههههههههههفار وفاة    638

وبقيت   حالة.   17753 اجههههتفالت من العالذ حجههههن البروتوكوا الصههههحي المعموا به
، وارتفع إصوابة  13907حي  وصهه ت  لس  جوانعلل اإلصههابات في ارتفاع في شههور 

، ومل ارتفعت علل الحاالت التي تمان ت ل شههههههفار  لس 1210 لس   الوفيات جمالي علل 
فقل ب مت علل   2020أوت   22حالة شهههفار.وحجهههن أار اإلحصههها،يات ليو     20537

، بينما ب مت وفاة  1424، ووصل علل الوفيات  لس إصابة  41068الحاالت المركلة 
وبقيت الوضهههعية  (. 28، ص2020.)سووماح سووهايلية،حالة    28874حاالت الشهههفار 

حالة في شهور   2017حي  جهج ت    2021الوبا،ية في الجزا،ر ع س نفس الحالة جهنة  
 صههههابة    242حالة و  131 صههههابة في شههههور فيفر ، أما مارس فجههههج نا    132جانفي و

حالة في شهههههور جوان،   397و  188رلل ، أما شهههههور ملرت اإلصهههههابات ن في شهههههور اف
ال   وصهههههه نا فيه  لس ال روة جويلية  بينما ارتفعت اإلصههههههابات بجههههههرعة فا،قة في شههههههور 

 صههههههههابة ن  بلأت في االنافا  في شههههههههور أوت أين جههههههههج نا    1521وملرت ين ان ن 
 (.2021،) وكالة األنباء الجسائرية صابة في شور جبتمبر 161 صابة ن   506
 نماذج للحمالت اإلعالمية االلكترونية محلية خالل جائحة  كورونا   -3-4

نحاوا في ه ا الجزر من اللراجههههههة رصههههههل مجموعة من الحمالت اإلعالمية اإلل ترونية  
بهالجزا،ر عبر موامع الفيجههههههههههههههبون، هه   الحمالت اإلعالميهة التي رافقهت جوول الوي،هات  
والمرججات الحكومية، وك ا المجتمع الملني والجزا،ر كميرها من الب لان العال  ما تزاا 

 لس يومنها هه ا ، هه ا   2020المجههههههههههههههتجهل منه  مهارس   تحهت وجه ة اجر فيروس كورونها
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الوبار حصههههل ومازاا يحصههههل العليل من اخروا  واإلصههههابات. مع ارتفاع علل  الوفيات 
واإلصابات واض  ه   اخوضاع أج ي جزا،رلون من شبان وأجبار وجمعيات المجتمع  
الملني ووجهههههههههها،ل اإلعال  المح ية حم ة  عالمية ضههههههههههامة عبر منصههههههههههات التواصههههههههههل 
االجتماعي تلعو  لس التزا  المواجنين بيوتو  وتجبيي الحجر الصحي  جواعية باعتبار   
الوجههي ة الوحيلة لمنع تفشههي  انتشههار فيروس كورونا في البالل ،  واشههية عل  الجههيجرة  

وانتشهههههرت عبر منصهههههات التواصهههههل ع يه كما حل  في ايجاليا وهيرها من لوا العال .  
لوجات الجزا،رلين، لتصهههههههههل  لس ا بر علل منو ، من  بمات ظ   هاشووووووتاقاتاالجتماعي  

- في -الوودار" و #ري -في-داركم" و #ابقي-في-البيووت" #اقعوود-في  -# اقعوودبينوههها  
- عائلتك -روحك-في-يحمينا". كما انتشور هاشوتاق أخر بعنوان #خمم-وعيكم-داركم

 دارك".-في–#اقعد -وبالدك
لتواصههههل االجتماعي في حي  أصههههبحت ه   الواشههههتامات اخ نر تلاوال عبر منصههههات ا

في ظرس امل من نالنة أيا . وجههنجههتعر  أه  الواشههتامات    ترندالجزا،ر ، ووصههل  لس 
 المتلاولة عبر منصات التواصل االجتماعي كاختي:
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حووووموووولوووووة  
فوي  ابوقوي 

دارك  
نموذجوووووا:  
هاشوووووتاق  
الشوووووووبا   
 الجسائري 

من جهههانهههن  
أجه هي  أاهر 
مههجههمههوعهههههههة  
مهههههههههههههههههههههههههههههههههههن 

اخجبار الجزا،رلين في 
علل من مجههههههتشههههههفيات 
حهههههمههههه هههههههة   الهههههجهههههزا،هههههر  
لمجههههاعلتو  في تجنن  
انتشهههههههههههههههههار الوبهههار من 
االا لعوة المواجنين  
البقهههههار   الجزا،رلين  لس 
في منههازلو . ونشههههههههههههههر 
أجبار صههههههور لو  وه  
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"سووواعدونا، ابقوا في مناسلكم، يحم ون الفتات بال متين العربية والفرنجههههية ، كتن ع يوا  
 دوا في دياركم على خاطرنا". شكرا" وأخرى " قعدنا في السبيطارات على خاطركم، اقع

وعرفت الحم ة نجاحا ورواجا كبيرا ع س مجهههههههههتوى موامع التواصهههههههههل االجتماعي بعل أن 
ح ر العليل من الماتصهههين باجورة التواون في التعامل مع ه ا الوبار، ولعت الحم ة 
جميع المواجنين  لس تفال  الاروذ ع س مجههههتوى اخحيار واخجههههواق واخما ن العمومية 

والبقار في المنزا ، بلا الاروذ  لس الشههههههههوارع  ال ل ضههههههههرورة القصههههههههوى و لن بولس ، 
 تجولي الفيروس والتق ي  من علل اإلصابات والوفيات .

كمههها جهههالبهههت بع  الجمعيهههات المح يهههة بمجههههههههههههههههاهمهههة الجزا،رلين في تجبيي الحجر    
البالل كارنة صههههحية،  الصههههحي، باعتبار  الوجههههي ة الوحيلة المتوفرة التي ب مكانوا تجنين  

لزا  الجزا،رلين بهالحجر   وعهل  انتظهار صهههههههههههههههلور مرار رجههههههههههههههمي بفر  حظر التجوا واا
 الصحي في بيوتو .

  -في   -بهاشوووووووتاق # ابقيوأج قت جمعية حماية المجهههههههههههتو ن الجزا،رلة حم ة أيضههههههههههها  
وشههههللت الجمعية ع س انه "لجههههالمة ال دار"    -كورونا  -من -عايلتك -تحمي   -الدار

 لمكو  في البيوت واجن".الجميع فان ا
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رشاد المستهلك ومحيطه   حملة إعالمية من إعداد المنظمة الجسائرية لحماية وا 
 قراءة سيميولوجية  للملصق اإلعالمي:
ابقى في دارك ...تحمي عوايلتوك من كورونوا تعتمهل الحم هة اإلعالميهة تحهت شههههههههههههههعهار"  

 ال ودار"
عهههههه ههههههس 
م صههي 

 عالمي ، ونجههههل أن فيوهههها لعوى ل مواجنين  لس المكو  في بيوتو  تنفيهههه ا إلجرارات 
تجبيي الحجر الصهههههههحي المنزلي ال   فرضهههههههته الحكومة الجزا،رلة، ومل جار الم صهههههههي  
رشال  المجتو ن ومحيجه،  حي  نجل  ن  اإلعالمي برعاية المنظمة الجزا،رلة لحماية واا

  مصهههههههلرها  في أع س الم صهههههههي، وما يالح  ع س الشهههههههعار   اجههههههه  القا،   بالحم ة أو
(Slogan)   تصهميمه في وجه  الم صهي ع س مجهاحة كبيرة لج ن انتبا  المت قي ، حي
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أنه جار مجهههههه  ع س جز،يين، الجزر اخوا كتن بال وجة العامية اللارجة وبال ون اخحمر 
، أما الجزر الناني فكتن بال مة الفصهههههههههحس وبال ون اخاضهههههههههر. ومل جار تصهههههههههمي  ه ا 
الم صهي با فية اضهرار ع س أجراس الم صهي وبيضهار في الوجه  التي لوا لاللة ع س  

مل، ، ولتوجههههههههههه  ه   المجهههههههههههاحة البيضهههههههههههار عا، ة  ج ن االنتبا  كما لوا لاللة ع س اخ
مت ونة من اخن واخ  والجلة وجفل رضههههههههيع في وجههههههههجو  لاال المنزا ومالمت الفر  
والجههههعالة بالية ع س وجوهو ، وه ا يوحي ب ن القا،  بالحم ة يج ن من المواجنين عل   
بة   فجهههههههههال تجمع العا،الت تحت جهههههههههقظ واحل وتحولل فرحت  وجهههههههههعالتو   لس حزن وك 

بجههههههههبن نقل العلوى لو .أما في أجههههههههفل الم صههههههههي من جوة اليمين فنالح  وجول الرم  
ال   اصههصههته وزارة الصههحة الجزا،رلة لالجههتفجههار عن كل ما يا    3311االاضههر

الجمعية الجزا،رلة لحماية    »  « Logoفيروس كورونا ويقاب ه من جوة اليجههههههههههههار رمز
رشال المجتو ن ومحيجه   « Apoce »واا

 اجات:االستنت 
جهههههههاهمت منصهههههههات التواصهههههههل االجتماعي في  عجار موضهههههههوع جا،حة كورونا   ✓

 أهمية ومجاحة كبيرة مقارنة بالمواضيع والقضايا اخارى بالجزا،ر.
لمنصههههههات التواصههههههل االجتماعي لور فعاا في التنقيظ والتوعية الصههههههحية في  ✓

 الجزا،ر أننار جا،حة  كورونا.
جهههها،ل اإلعال  التق يلية أننار جا،حة  هيمنة وجهههها،ل االتصههههاا االل ترونية بلا و  ✓

 كورونا في الجزا،ر.
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أصههههبحت منصههههات التواصههههل االجتماعي ااصههههة الفايجههههبون، تولتر وانجههههتمرا    ✓
مصهههههههلرا وحيلا ل مع ومات واخابار الصهههههههحية وتلاولوا ع س نجاق واجهههههههع بين  

 الجزا،رلين.
زا،ر   لعبت منصههههات التواصههههل االجتماعي لورا موما في تعب،ة الرأ  العا  الج ✓

 وتوجيوه في ظل جا،حة كورونا.
تعهل الحمالت اإلعالميهة اهاصههههههههههههههة في البي،هة الرمميهة يليهة مومهة في توصههههههههههههههيل   ✓

 لمع ومات وتوجيه الرأ  العا  الجيما االا انتشار اخمرا  واخوب،ة.
 اإلقتراحات والتوصيات:

واالل ترونية من أجل ضرورة تفعيل الحمالت اإلعالمية بشتس أنواعوا التق يلية   •
 التوعية والتحجيس بمات ظ اخمرا  واخوب،ة.

 علال المصههههههههههههههممين والعام ين ع س الحمالت اإلعالمية االل ترونية  علالا فنيا  •
 بههلاعيهها لت ون القههلرة ال ههام ههة وال ههافيههة إلمنههاع النههاس في تميير أو تعههليههل يو 

  ضافة ج وكيات حجنة ع س نم  حياتو .
،ل من الحمالت اإلعالمية عبر منصات التواصل االجتماعي  مراجعة ال   الوا •

التي ال تاضهع ل رمابة أو التلميي، لتفال  اإلشهاعات ال ا بة واخابار المزلفة، 
الن تلاعيات فيروس كورونا بالعال  عامة والجزا،ر ااصة يشكل احل الرهانات  

 .المومة للنظمة الجياجية

 خاتمة:
في اخاير يمكننههها القوا أن جميع لوا العهههال  ع س هرار الجزا،ر عولهههت كنيرا ع س  
الحمالت االل ترونية عبر منصههات التواصههل االجتماعي إليصههاا المحتوى ال   تقلمه  
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لجموور أوجهههههههههع، ااصهههههههههة فيما يتع ي ب ابار فيروس كورونا وعلل اإلصهههههههههابات وكيفية  
ه   المنصهههات ل وصهههوا  لس المع ومة  االنتشهههار، كون أه ن اخشهههاا  يعتملون ع س

بمات ظ جوانبوا.وال يمكن  نكار لور منصههههههههههات التواصههههههههههل االجتماعي أننار انتشههههههههههار  
فيروس كورونها في التنقيظ والتوعيهة،وتصههههههههههههههحيت اخاجهار، وتوجيهه الرأ  العها ، فبعهل 
 جا،حة كورونا تبين أن وجها،ل االتصهاا االل ترونية مل اجهتعالت نوعا من الويمنة التي
فرضهتوا وجها،ل اإلعال  التق يلية، وأصهبت الفايجهبون، تولتر، انجهتمرا  وواتجهان مصهلرا 

 بليال ل مع ومات الوبا،ية وتلاولوا ع س نجاق واجع.
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Aujourd’hui en Algérie le mot 

« transition » est à la mode, il ne 

fait plus peur aux citoyens mais 

encore moins aux décideurs, 

seulement, il est loin d’être dans 

un mode de modèle de société en 

changement. Néanmoins, la 

réalité impose un risque énorme 

de compromettre nos acquis 

économiques et sociaux à limiter 

des perspectives de bien être des 

générations futures. 

 

Today in Algeria the word 

“transition” is fashionable, it no 

longer frightens citizens but even less 

so decision-makers, only it is far from 

being in a mode of changing society 

model. Nevertheless, the reality 

imposes an enormous risk of 

compromising our economic and 

social gains and limiting the prospects 

for the well-being of future 

generations. 
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Introduction 

Aujourd’hui en Algérie le mot « transition » est à la mode, il ne fait plus 

peur aux citoyens mais encore moins aux décideurs, seulement, il est loin 

d’être dans un mode de modèle de société en changement. Néanmoins, la 

réalité impose un risque énorme de compromettre nos acquis économiques et 

sociaux à limiter des perspectives de bien être des générations futures. 

Cette transition ne peut être évoquer sans remonter le fil de l’histoire de 

notre contexte socio-économique et de la nature des problèmes confrontés 

dans notre environnement.  

Tout d’abord on ne peut parler de ce contexte social en Algérie sans lier 

le travail social aux précurseurs du contexte socio-économique qui étaient à 

l’origine de la création des services des centres sociaux en Algérie sans  

évoquer les années cinquante ou s’est tissée la trame de leur histoire dans ce 

milieu : des Algériens qui revendiquaient leurs droits de citoyen, pour 

récupérer leur identité culturelle et des droits économiques ,et aussi des 

européens vivants en Algérie avec la grande peur  du changement et de tout 

perdre.  

Pour l’heure actuelle, il est très important d’évoquer dans cette 

transition quelques problèmes environnementaux en rapport à la substance 

majeure de l’étendue de certains défis et enjeux que la société algérienne a 

atteint, et a un niveau de gravité préoccupante, et dont l’approche socio-

politique soulève deux axes de questionnements : 

-Quelle place occupe le travail social et quel rôle pour l’animation 

socioculturelle à jouer dans la transition sociale ?  

-Quelle méthode d’approche pour réfléchir la participation citoyenne en 

rapport au politique et face aux enjeux environnementaux ? 

La démarche de cette étude et de réfléchir sur les méthodes de transition 

pour projeter une action citoyenne réelle dans son contexte socio-économique 



Le travail social en Algérie : Quelle transition ?         Pr.Dr. Aicha Boukrissa/ 

Dr. Amal Bedrine 

 2022 فريلث والدراسات االجتماعية واإلنسانية            أالمركز الدولي لألبحا

70 

 

 

 

 

et politique qui s’interroger sur le choix des modes de transition dont 

l’objectif vise : 

- Une stratégie nationale innovante et efficace pour le travail social 

- Une vision claire qui encadre une gestion du travail social dans ces 

trois dimensions sociales, économiques et culturelles pour être dans un mode 

de développement durable rigoureux et efficace. 

À cet effet, il s’agira de reconsidérer les savoirs indispensables pour 

rapprocher les citoyens les uns aux autres pour les aider à comprendre et 

assumer leurs actions à être dans un mouvement participatif et saisir les 

enjeux. (Gorz, 1992).Un contexte socioculturel tout à fait nouveau , dans 

lequel s’inscrit aujourd’hui la société algérienne avec des valeurs et des 

finalités de l’implication des personnes dans l’émancipation individuelle et 

de l’autonomie collective où l’animation peut  accompagner les mouvements 

citoyens depuis le 22 février 2019 . 

Comme la situation est beaucoup plus complexe la question à poser 

est : 

l’Algérie est –elle - prise dans la trappe de la « transition 

permanente» ? 

La réponse n’étant pas simple à cause de la conjonction d’acteurs et 

d’intérêts, certains ont formulé l’hypothèse selon laquelle un projet probable 

peut se définir comme une alternative pour un modèle économique et 

politique qui peu démarquer le changement social en Algérie mais dans un 

découpage de certaines notions de l’environnement et de culture dans des 

conditions, où les valeurs culturelles et sociales des Algériens tiennent à 

égalité de la transition. Rappelons que la génération au pouvoir en faveur d’un 

scénario de changement est partie après les années noires sur l’ouverture 

économique qui a beaucoup plus contribué à créer une nouvelle bourgeoisie 

qu’à faire avancer le travail social. 
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Cependant, nous proposons des solutions fondées sur des valeurs qui 

pourront aider à faire défis et incarner la voie d’une alternative réellement 

crédible. Il est à signaler que le travail social et la situation des services 

sociaux sont alarmantes dans notre pays est appellent à cet effort. à réfléchir 

autour des conditions de la transition de manière objective pour être dans un 

certain nombre d’éléments porteurs d’une dynamique de changement à 

prendre en considération pour embarquer la société algérienne dans une 

dynamique sociale originale pour une  « transition  » qui se présente  comme 

un processus d’orientation fonctionnelle qualifiée souvent de « nouvelle  »  et 

qui permet de positionner et décliner un mode de vie différent plus 

particulièrement à celui d’avant  à savoir son effet sur l’aménagement du 

territoire. 

Le but pour la nouvelle Algérie est de mettre en place une nouvelle 

politique sociale rigoureuse avec un nouveau dispositif de gestion pour mieux 

gérer ce qui est ingérable aujourd’hui dans l’action sociale pour éviter 

beaucoup d’effets indésirables .Il faut savoir que l’action sociale en société, 

ne  constitue pas un sens du véritable  « Trancher le nœud gordien » pour les 

décideurs en politique ,et si elle l’était depuis peu dans le contexte populaire 

sans doute les sacrifices étaient plus forts dans le budget social de l’état pour 

acheter la paix sociale entre subventions  et financements  qui ont continué   

jusqu’à ,ces quelques dernières années . 

En final ,l’ensemble des citoyens algériens sont  appelés à jouer 

d’autres rôles pour libérer cette politique génératrice coincée dans une 

bureaucratie et une corruption qui empêche et affaiblie le relai des fonctions 

du travail social et culturel  actuelles pour un encadrement de l’ensemble des 

services sociaux sur la base des affinités et du contrat social mobilisateur des 

savoirs selon les niveaux et dans les fonctions des métiers spécialisés sur le 

territoire. 
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La société Algérienne a besoin de mettre en évidence une meilleure 

connaissance susceptible de constituer un modèle de transition par rapport à 

l’existant interprété pour éclairer les représentations sociales des 

changements souhaités, et des acceptabilités du réel historique et des 

projections réalisables. 

Dans ce contexte, une nouvelle politique est mise en place en Algérie 

pour promouvoir le travail social et assurer la participation du secteur privé 

dans développement de la société. Une nouvelle politique qui a pour objectif 

de trouver un nouveau mode de financement des activités sociales basé sur 

l’investissement et la réalisation de chiffre d’affaire pour assurer une 

continuité dans le temps et un développement durable. Cette politique se 

présente comme une solution à une problématique réale qui est l’absence 

d’espace d’échange et lieux socioculturels dans les villes Algérienne en plain 

mutation.  

Dans cet article nous nous intéressons à la question de la nature dans 

les grandes villes à travers les fermes pédagogiques et leurs rôles dans la 

transition écologique et l’éducation de la nouvelle génération sur les principes 

de l’échange et l’importance du développement environnemental.   

  Il est à noter que les politiques publiques actuelles ne prennent en 

charge que très peu le besoin d’espace naturel pour le bienêtre de la 

population. Face à ce manque cruel d’espace vert et d’éloignement continuel 

de la vie agricole et de la nature, la parution des fermes pédagogiques en ville 

se présente comme une solution à une problématique pour le bien-être des 

citadins et urbains. 

Dans ce contexte réglementaire, la première ferme pédagogique a vu le 

jour en Octobre 2016, suite à l’initiative d’un jeune agriculteur Algérien de 

Djamel CHEIB .  

Cette ferme se situe à la commune de Zéralda à l’ouest de la capitale 

Alger et s’étale sur une superficie de huit hectares, elle vise un public jeune, 

et ce fixe l’objective, d’apprendre aux enfants le contact avec la nature et la 

découverte de l’espace animale et les produits naturels.  

La deuxième ferme pédagogique en Algérie a vu le jour en 2019, elle 

se trouve à la commune de sidi moussa -Alger- est porte le nom de la maison 
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à la prairie. Une exploitation de 15 hectares et une retenue d'eau. La principale 

activité de cette ferme pédagogique est l'arboriculture, elle est ouverte aux 

générations futures écoliers, collégiens, lycéens et étudiants 

Cet article explore certains aspects de la relation que les enfants 

établissent avec les espaces extérieurs de leur ville d’habitation. Elle rend 

compte de l’évolution entre 6 et 11 ans de la connaissance et de la 

fréquentation que les enfants ont avec les principaux espaces extérieurs que 

leur offre les fermes pédagogiques. 

Cette article s’intéresse en particulier aux ateliers et activités organisés 

par la ferme pédagogique de Zéralda , Alger.  

  

Problématique :  

La gestion de l’espace public et la création de nouvel espaces dans les 

lieux urbains s’inscrit dans le rapport de la ville à sa centralité, son histoire, à 

son patrimoine et son avenir.  

Les fermes pédagogiques sont une nouvelle tendance en Algérie mais 

prennent beaucoup d’ampleurs et son plus en plus connues et développées. 

Suite à l’ouverture de la première ferme pédagogique à Zéralda en 2016, une 

deuxième a été ouverte à Sidi Moussa en 2019, et d’autre projet sont en cours 

de réalisation à Alger.  

Ces fermes pédagogiques répondent à deux préoccupations majeurs : 

d’une part ; le besoin de présence de la nature en ville et d’autre part 

représente un lieu de partage et d’éducation. 

Dans ce cas, le questionnement principal autour duquel s’articule notre 

article est le suivant :  

Quels sont les aspects de la relation que les enfants établissent avec 

la ferme pédagogique de Zéralda, à Alger ? 

 

Question secondaire :  

Cet article répond aux questions suivantes :  

- Comment cette opération pilote a été reçu par les collectivités locales, 

opérateurs publics, les partenaires privés, les familles et les enfants - le 

sujet de notre article -  ?   
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- Quelle est la relation que les enfants établissent avec les fermes 

pédagogiques ?  

- Quelle est la stratégie qu’adoptent les autorités Algérienne pour 

promouvoir les fermes pédagogiques et garantir leur développement dans 

la future? 

 

Objectifs :  

L’objectif de cet article est de s’interroger sur les aspects de la relation 

que les enfants établissent avec les fermes pédagogiques en Algérie. Et de 

présenter les stratégies mise en place par les autorités Algérienne à l’encontre 

de ces projets  

 

Méthodologie:  

Deux outils pédagogiques ont été mis en pratique,  

La première consiste à décrire le contexte d’apparition de ce concept, 

en étudiant son histoire et ses formes en Algérie.  

La seconde partie est pratique ; traite le cas de la ferme pédagogique de 

Zéralda. 

1. Approche thématique :  

 

1.1. Aperçu historique des fermes pédagogiques  

Les fermes pédagogiques sont des espaces naturels, représente une 

importance culturelle dans la société et un espaces publics d’échange et 

d’éducation.  Un espace ou sont élevés des animaux et sont cultivés des 

végétaux et accueillant dans le cadre scolaire ou extra-scolaire des visiteurs 

dans un but pédagogique.  

 

1.2. Typologie des fermes pédagogiques 

En Algérie, il n’existe pas d’agrément ou une réglementation qui stipule 

la typologie des fermes pédagogiques, la distinction des fermes se fait selon 

leurs objectifs premiers et leurs revenus. Dans l’ensemble il existe trois types 

de ferme pédagogique ;   
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- Les fermes d’animation 

Ce sont des structures avec peu ou pas de production agricole 

commercialisée. Elles sont créées pour accueillir un large public.  Ces 

structures disposent d’une grande diversité d’espèces animales domestique 

pédagogique. Souvent, ces fermes pédagogiques se trouvent dans les villes et 

dans la proximité des quartiers d’habitation, elles jouent un rôle social de 

proximité et créent le lien entre la ville et la campagne.  

 

- Les exploitations agricoles ouvertes au public  

Elles gardent leur fonction première de production agriculture et ouvre 

leurs espaces pour accueillir le grand public dans le cadre scolaire ou 

extrascolaire.  

Elles permettent à l’enfant et à l’adulte de découvrir les animaux, les 

métiers de la terre et les productions à l’échelle du consommateur ce qui 

permettait aux acteurs ruraux de diversifier leurs activités, participant ainsi à 

la multifonctionnalité de l’agriculture.   

 

- Les fermes pédagogiques mixtes 

C’est des fermes qui réalisent des parts du chiffre d’affaire liées à 

l’accueil pédagogique et à la production agricole entre  40% et 60%, les 

structures sont appelées fermes pédagogiques mixtes. Les exploitations 

agricoles ont développé l’accueil en proposant un hébergement dans un cadre 

de campagne et restauration bio.    

 

 

1.3. Contexte juridique de la réalisation d’une ferme pédagogique en 

Algérie  

En Algérie, l’apparition des fermes pédagogiques a été faite dans le 

cadre des PPP Partenariats Public/Privé, un mode de financement par lequel 

une autorité publique fait appel à des prestataires privés pour financer et gérer 

un équipement assurant ou contribuant au service public. Le mécanisme de 

partenariat Public/Privé (PPP), permet la réalisation et la gestion des 

structures publiques, à travers les financements du secteur privé, en 

contrepartie les revenus d'exploitation reviennent au service privé.  
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Il n’existait pas de lois régissant ce type de partenariat jusqu’ à fin Août 

2018, Donc le seul code disponible pour ce PPP était celui de la Loi de finance 

complémentaire de 2009 concernant les investissements directs étrangers 

(IDE) obligeant ces derniers à être associés avec des partenaires locaux 

résidents, c’est-à-dire, que le partenaire local détient une majorité de 51% du 

capital contre 49% du capital pour le partenaire étranger.  Le partenariat 

public-privé (ppp) a été officiellement adopté grâce à la loi organique n°18-

15 du 2 septembre 2018 relative aux lois de finances publiée au Journal 

officiel qui le dit « L’Etat peut recourir à un financement, total ou partiel, 

d’opérations d’investissement public, dans un cadre contractuel ou de 

partenariat avec une personne morale de droit public ou privé, dans le respect, 

notamment, du cadre de dépenses à moyen terme et des programmes retenus 

du secteur concerné. » 

Dans le cadre du débat du projet de loi de finances (PLF-2021), le 

ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane a annoncé, que son 

département ministériel œuvrait actuellement à l'élaboration d'un projet de loi 

réglementant le partenariat entre les secteurs public et privé, comme un des 

moyens de financement des projets infrastructurels. 

 

2. Cas d’étude : La ferme pédagogique de Zéralda 

 

Cette partie est consacrée à la présentation et l’analyse de la ferme 

pédagogique de Zéralda, Notre choix est basé sur plusieurs raisons :  

- Historiquement : c’est la première ferme pédagogique en Algérie 

- Géographiquement : c’est une ferme de proximité  

- Contenu pédagogique : La ferme propose un programme éducatif 

pour les enfants   

 

2.1. Présentation de la ferme pédagogique de Zéralda 

 

✓ Situation:  

La ferme de Zéralda, est située à l’ouest de la capitale Alger, elle 

s’étalée sur une superficie de 8 hectares, elle fait partie d’une grande étendue 

de terrain vague.  
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De façon plus précise, les coordonnées géographiques du centre de site 

sont relevées au moyen d’un GPS, sont  

Latitude nord : 36°.69 ’69.92    

Longitude Est :  2°.81’ 27.30 

FIGURE 1: EXTRAIT D’UNE VUE SATELLITAIRE DE LA LOCALISATION 

DE LA FERME PEDAGOGIQUE DE ZERALDA 

 

Source :Google Maps 

 

✓ Accessibilité :  

 

La ferme pédagogique de Zeralda est traversée par la route 

nationale côtière N11. Elle relie Alger à Oran en longeant la mer 

méditerranée. C'est une route alternative à la N4.ce qui rend la ferme très 

accessible. 

  

✓ Capacité d’accueil :  

La ferme est construite avec des matériaux de recyclage d’anciennes 

palettes et d’ancien objets, c’est une ferme 100% agrologique et autonome du 

point de vue source énergétique l’électricité est issue à 100% du 

photovoltaïque avec une capacité d’accueil de 250 personnes. 

2.2. Organisation fonctionnelle :  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_d%27Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_d%27Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oran
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_4_(Alg%C3%A9rie)
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✓ Identification des usagers  

La ferme pédagogique accueils un public varié en visite libre ou en 

groupe lors des visites guidées organisées par la ferme, participation aux 

ateliers et pendant les évènements dans le cadre de la collaboration avec des 

organismes sociaux.  

S’ajoute aux visiteurs le personnel travailleur à la ferme qui assure une 

gestion quotidienne administrative et agricole  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visiteurs 

Usagers 

Personnels 

Un biologiste 

Un vétérinaire 

Corps éducatif  

Corps administratif  

Agriculteurs 

Jardiniers 

Agents de sécurité 

Agents d’entretien 

Les visiteurs 

individuels familial et 

touristique 

Les lycéens 

Les collégiens 

Les maternelles 

Public en difficulté 

sociale 

Les participants aux 

ateliers  

FIGURE 2: IDENTIFICATION DES USAGERS DE LA FERME 
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Le personnel :  

Il s’agit de toutes les personnes qui travaillent à la ferme, pour faire 

fonctionner le quotidien de la ferme et assurer le service  aux visiteur.  

  Les visiteurs :  

Il s’agit du public extérieur qui se rende à la ferme pour visiter les lieux 

ou participer aux activités. L’objectif des classifications hiérarchiques du 

public de la ferme est de regrouper les visiteurs en classes homogènes 

relativement à leurs réponses.   

Les maternelles :  

C’est les enfants entre 3 et 5 ans, et ils sont les plus nombreux à 

fréquenter les fermes pédagogiques. Les enfants à cette tranche d’age sont 

très curieux de leurs environnements et aiment tester et jouer avec les 

matériaux à leurs dispositions. Les enfants à cette tranche d’âge apprennent 

par voie orale et par les activités proposés car ils ne savent pas encore écrire 

et lire.  

Les élèves du primaire : 

C’est les enfants entre 6 et 11 ans 

Les collégiens :  

Les élèves de collège représentent la tranche d’âge entre 12 et 15 ans  

Les lycéens :  

Les lycéens représentent la tranche d’âge entre 16 et 18 ans. Ils 

s’intéressent très peu à la ferme pédagogique. Ils représentent la catégorie là 

moins élevée en matière de fréquentation de la ferme. Et cela dû à la 

concentration des élèves sur la préparation du baccalauréat BAC, un examen 

décisif qui influence l’orientation professionnelle du candidat, s’ajoute à cela 

que à cette âge les lycéens pratiquent des activités extra-sportives ou 

culturelles selon leurs intérêts et ne se laissent pas influencés par les autres.  

Donc les lycéens qui fréquentent la ferme pédagogique le font par choix et 

non pas par une simple curiosité.  

Le financement de ces sorties sont financées par les parents dans les 

écoles publiques et par le budget dédié aux activités et sortie dans les écoles 

privées.    
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Le public individuel, familial et touristique :  

C’est le public qu’il soit familial de proximité ou touristique de passage, 

ce type de public recherche un moment de détente  et un cadre naturel, ils 

s’intéressent aux visites libres comme aux visites guidées mais s’intéressent 

très peu aux animations proposées par la ferme.  

Le public en difficulté social :  

Les personnes en difficultés sociales sont accueillies dans le cadre de la 

collaboration socio-éducatif, les collectivités locales s’occupent des enfants 

et adolescents et les orientent vers la ferme pédagogique comme moyen de 

divertissement et d’insertion à la vie sociale.  

✓ Organigramme organisationnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 3:  ORGANIGRAMME ORGANISATIONNEL DE LA FERME 
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Accueil et gestion :  

 

L’accueil représente un espace ouvert au grand public, c’est le lieu où 

se fait le premier contact entre l’extérieur et l’intérieur ; de ce fait il doit être 

un lieu d’orientation et d’information et d’exposition de tous les activités de 

la ferme sous forme d’affiche, photo, projection vidéo … 

Cet espace n’est pas accessible à l’entrée de la ferme et n’est pas visible 

facilement, car l’accueil est placé à l’intérieur de la ferme et dans le même 

immeuble dédié à l’administration ce qui n’est pas recommandé.  
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 Education et production 

En partenariat avec l’association Torba, la ferme pédagogique propose 

des parcelles de 20 m² pour des particuliers intéressés par l’agriculture 

biologique. la récolter des produits locaux naturels sont destinés à la 

consommation personnelle ou à la vente lors du marché hebdomadaire 

organisé par la ferme pédagogique de Zéralda.      

 

Commerce 

La ferme organise chaque vendredi le marché de la ferme pour la vente 

des récoltes et les produits bio. S’ajoute au marché hebdomadaire 

l’organisation d’événement :  Journée nationale sur la vulgarisation agricole, 

marché de Yennayer et marché du printemps. 

Activité 

La ferme organise des ateliers d’apprentissage dans différents 

domaines : tels que l’atelier confiture, pain, initiation à l’équitation, jardinage, 

fromage, toilettage des animaux, de récupération, transformation agro-

alimentaire et des ateliers artistiques.  

S’ajoute à ça les formations pour le renforcement des capacités des 

producteurs des plantes aromatiques, médicinales et des huiles essentielles. 

D’autres pour la fabrication du savon et du cosmétique.  
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L’analyse de donnés 

Elle est divisée en trois partie:  

1. La ferme pédagogique de zeralda 

comme opération pilote. 

2. La relation qu’établissent les 

enfants avec la ferme pédagogique 

3. La stratégie qu’adoptent les 

autorités Algérienne pour 

promouvoir les fermes 

pédagogiques et garantir leur 

développement dans la future 

 

Concl

usion  
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Résultat de la recherche ;  

- La ferme pédagogique de Zéralda est une opération pilote en Algérie, 

elle a été reçu par les collectivités locales et opérateurs publics comme une 

solution un une problématique réale qui est l’absence de la nature dans les 

villes et l’éloignement de la vie agricole de la population urbaine. Les 

partenaires privés se sont engagés dans une action socio-économique pour 

participer à un nouveau modèle économique dans le cadre du PPP partenariat 

Public, Privé. Pour les familles et les enfants participer aux visites guidés, 

ateliers et formations est une nouvelle forme d’divertissement et une 

opportunité d’échange.  

-   Les enfants établissent une relation d’enseignement et 

d’apprentissage avec les fermes pédagogiques. Le ateliers mis en place leurs 

permettent d’acquérir des nouvelles connaissances à travers la pratique et 

d’expérimenter de nouvelles chose.  

- Les autorités Algérienne adoptent une stratégie de sensibilisation à 

l’importance de l’ouverture de ces fermes pédagogiques dans différentes 

Wilaya et encourage leurs mutations à travers la révision constante de la 

réglementation en leurs faveurs pour faciliter l’accès aux financements et 

garantir leurs développements dans la future. La promotion et la 

communication sur les activités proposées relèvent de la responsabilité du 

partenaire privée, chaque ferme a mis en place un processus de 

communication qui lui garantit une visibilité et une image de marque unique.  
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Conclusion :  

Au vu de notre recherche, l’apparussions des fermes pédagogiques en 

Algérie est structuré par le décret exécutif n°08-02 du 2 janvier 2008 fixant 

les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement des 

établissements d’aide par le travail. Ce décret a été modifié et complété par le 

décret exécutif N°09-228 du 29 juin 2009. Six établissements de fermes 

pédagogiques ont été cités  - la ferme pédagogique d’Alger-Est, d’Alger-Sud, 

de Biskra,  de Mascara,  d’illizi, et de Bouira. Ces fermes pédagogiques sont 

crés par des associations et sont des établissements de droit privé assumant 

une mission de service public. Ells sont financées par les subventions alouées 

par état, les contributions eventuelles des collectivités locales,    les 

contributions des organisms publics et privés , les dons et legs, et les 

différents ressources liées à l’activité de l’établissement.  

Les fermes pédagogiques ont pour objective le développement de 

l’agriculture biologique mais qui ne doit plus être uniquement considéré sous 

l’angle de la diffusion d’un mode de production particulier mais comme un 

mode de production parmi d’autres, dans lequel les agriculteurs peuvent 

trouver de nouveaux itinéraires techniques moins consommateurs en intrants 

de synthèse, plus économiques et plus respectueux de l’environnement.  

En ce qui concerne les activités et ateliers proposés par les fermes 

pédagogiques peuvent être utilisé pour valoriser l’échange socio-culturel, et 

promouvoir le travail social en Algérie. En outre, ces activités sont une source 

d’inspiration pour les visiteurs, aide à l’éducation d’une nouvelle génération 

sur les principes de l’échange et l’importance du développement 

environnemental.   

Ainsi, les fermes pédagogiques ne sont que des exemples concrets et 

joue un role real dans le positionnement des lieux socioculturels comme 

espaces potentiels de renouvellement de l’action sociale et écologique. Ce 

constat est particulièrement intéressant car il ouvre un pan de recherche visant 

à comprendre le rôle que peuvent jouer les acteurs sociaux dans les processus 

de transitions vers des formes plus respectueux de la différence et l’échange.   



Le travail social en Algérie : Quelle transition ?         Pr.Dr. Aicha Boukrissa/ 

Dr. Amal Bedrine 
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دور مواقع التواصل االجتماعي في التوعية الّصحّية في ظل جائحة  
 كورونا، دراسة مسحية لعينة من األسر الجزائرية

The role of social networking sites in health awareness in light of 

the Corona pandemic, a survey study of a sample of Algerian 

families 
 

 *1 د. اسمهان مريبعي

 3جامعة الجزائر  1

  
 

 

  

البحثية حول موضوع دور مواقع   الورقة  تدور هذه 
االجتماعيـ ـ الفايسبوك نموذًجاـ ـ في التوعية  التواصل  

خالل   من  وذلك  كورونا،  جائحة  ظل  في  الّصحّية 
أصبحت   الجزائرية،  األسر  من  لعينة  مسحية  دراسة 
مواقع التواصل االجتماعي أحد أبرز الفواعل في إدارة  
هذا   وتزايد  المستجد  كورونا  فيروس  انتشار  أزمة 

ا الصحي  الحجر  إجراءات  بعد  الذي  الدور  لمنزلي 
اتخذتها الحكومة الجزائرية على غرار ما حدث في كل  
لألفراد،   الرئيسي  المتنفس  فأصبحت  العالم،  أنحاء 
ليس فقط كوسيلة للتواصل وتنفيس الهموم، بل أيضا  
فأصبحت   الّصحّية،  المعلومة  على  للحصول  وسيلة 
بذلك أهم الوسائل التي تعتمدها المنظمات الّصحّية  

ا المستوى  الثقافة  على  لنشر  المحلي  أو  لعالمي 
 والتوعية الّصحّية.

التوعية  االجتماعي،  التواصل  مواقع  المفتاحية:  الكلمات 
 ونار الّصحّية ، جائحة كو 

This research paper revolves around 

the topic of the role of social 

networking sites - Facebook as a 

model - in health awareness in light of 

the Corona pandemic, through a 

survey study of a sample of Algerian 

families. The home quarantine 

measures taken by the Algerian 

government, similar to what happened 

all over the world, have become the 

main outlet for individuals, not only 

as a means of communication and 

venting concerns, but also as a means 

of obtaining health information, thus 

becoming the most important means 

adopted by health organizations at the 

global or local level. To spread culture 

and health awareness. 

Keywords: social networking sites, 

health awareness, corona pandemic 
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 مقــدمة:

لقد أحدثت مواقع التواصلللللت اعيتمورة ثوئل  وي ع لة رولص اعتصلللللوعت ال وص   

اختالف أنوارهو بشللللذت مب ت ا ف ادلئاد واليموروت والمت،لللل،للللوت   لقد انتشللللئت ر    

لمو تت،للص بم مف مم تات الروئ ع والترور  ع والتحد د وتددد الو،للويك  مذونع ابلا ميوع  

مذف الرئد مف الولوج لدولص التئاضللللة  ذمو أضللللحت مواقع التواصللللت اعيتمورة رومال  

و،لللللللللللللل لع لة نقلت المد وملوت لة شللللللللللللللت   مهملو لة التثق   والتوي لم والتور لع وأدال أ،لللللللللللللل

ح ل ع التة تهلدف  ل  تح،لللللللللللللل    ادلئاد  الميلوعت  بملو لة بللا ميلوت التور لع الصلللللللللللللل 

ح  ع ال،لل  مع   بولم،للتول ع نحو صللحتهص وصللحع م ئ ص مف خالت نشللئ المد وموت الصلل 

ذمو أنهو تول د لدى ألئاد الميتمع الئمبع لة اع،تطالع واكتشوف المت د حوت المواض ع 

ح ع خوصع لة لتئل ادتموت.ال  ص 

لة يم ع أنحوء الدولص   19وتتامنو مع ترشللللللللة ل ئو  ذوئونو الم،للللللللتيد ذول د  

وا رالنم يويحع رولم ع  لمو خ رتم مف أتموت ر   يم ع الم،لللللللللتو وت  أر نت المن مع  

ع بصف الحت لمحوصللللللللللللئل الوبوء  و تطا ر التبورد اعيتمورة والحيئ  ح  الدولم ع ل صلللللللللللل 

ح ع  ذمو لئضللللللللللللت الدد د مف الد وت ائوتوذوعت  المنتلة وا دخب اتداا ئ الوقو ع الصلللللللللللل 

صللللح  ع صللللوئمع اهدف الحد  مف انتشللللوئ الر ئو  البد ع  تات  حصللللد  عف ادئوا  

 وم و خوصلللللللع مع  هوئ ال،لللللللالعت اليد دل ذول،لللللللاللع الن ي ئ ع والائ طون ع والهند ع  

مت ا اإلمذون وت المود ع والبشلللللئ ع لموايهع التة أحدثت أتمع خونقع لة الدوت التة ع ت
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مف أتملع صللللللللللللللح  لع وبللا   2021مثلت  لبا ادتملوت  لقلد رلونلت اليتايئ لة صللللللللللللللويرلع  

بونتشللللللللللللللوئ المويع الثولثع لر ئو  ذوئونو الم،للللللللللللللتيد والمتمثت لة المتحوئ دلتو  ح   

شلللللهدت الم،لللللتشلللللر وت اليتايئ ع وضلللللدو ذوئث و ب،لللللا  نق  ادوذ،لللللي ف المخصللللل  

  ادمئ الللبد أدى  ل  ائترللوع ذا ئ لة رللدد الول للوت  وتحولللت  19 للد  لمئضلللللللللللللل  ذول

مواقع التواصللللت اعيتمورة  ل  منصللللع  ويم رائ و أ ولة المئضلللل  ط بوت الم،للللوردل 

ل حصوت ر    با المودل الح و ع  ومنصع دخبوئ الول وت التة ذونت تنتت ذولصورقع  

 ر   م،تخدمة  با المواقع.

الحلويع ات الضللللللللللللللئوئل نحو تو    و،للللللللللللللويت اإلرالص   أموص  با الواقع  ائتت  

ح  ع لموايهع اليويحع والتصث ئ لة مد وموت  وقنوات اعتصلوت لنشلئ الثقولع والتور ع الصل 

ع الدومع   ح  ع نحو ادلضت حرو و ر   صح  ادلئاد وادخب بوتيو وتهص و، وذ وتهص الص 

مورة ور   ئأ،للهو لو ،للاوا  ولة  ت اعنتشللوئ الوا،للع ع،للتخداص مواقع التواصللت اعيت

ا ف مخت   شللللللئايت وليوت الميتمع اليتايئد  ،للللللدت مخت   اليهوت الئ،للللللم ع وم ئ  

الئ،للللللم ع ر   مئائ مو  حد  لة ذت دوت الدولص التويم نحو  با الو،للللللويك ل وصللللللوت 

ح  ع وذ ر ع التدومت مع ادتمع   ل  أكائ ردد ممذف مف ادلئاد اهدف نشئ التور ع الص 

 قص ادوضوع.لترودد ترو

وانطالقو ممو ،ار بذئا نحووت مف خالت  با الوئقع البحث ع التدئف ر   دوئ  

ح ع لة  ت يويحع   مواقع التواصللللللللللت اعيتمورة لو ،للللللللللاوا نموبيو لة التور ع الصلللللللللل 
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ذوئونو وبلا مف خالت دئا،لللللللللللللع م،لللللللللللللح ع ر   ر نع مف اد،لللللللللللللئ اليتايئ ع بوليتايئ  

 الدوصمع. 

 : أهداف الدراسة

لهو التدئف ت،للللد   ب   ا الدئا،للللع ل وصللللوت  ل  تحق ر ميمورع مف اد داف أو 

و لة نشلللللللئ وتدت ت التور ع   ر   دوئ شلللللللبذوت التواصلللللللت اعيتمورة لو ،لللللللاوا نموبيع

ح  ع لة  ت يويحع ذوئونو  ذمو تهدف  با الد ئا،لللللللللللع  ل  التدئف ر   رودات  الصللللللللللل 

لمتوبدع أخبوئ ذوئونو    وأنموط ا،لللللللتخداص اد،لللللللئ اليتايئ ع لمواقع التواصلللللللت اعيتمورة

وذ   ،لللو مت  با ادخ ئل لة التصث ئ ر   م،لللتخدم هو لة اليتايئ لة ميوت التور ع  

 الصح حع.

 : أهميــة الّدراسة

تكمت أ م ع موضللللللوع الدئا،للللللع مف أ م ع الموضللللللوع لة حد  باتم  ح    دتائ   

ورع بمتال ئاتم الثال   لهة تدئ   و ئل مف أ ص ال وا ئ اإلرالم ع   مف مواضللللل ع ال،للللل 

المدوصللئل  لشللبذوت التواصللت اعيتمورة أو مو  دئف بوإلرالص اعيتمورة اليد د مف  

الميللوعت المدئل للع المتم تل ذوننللو تد ص لة رصللللللللللللللئ التكنولوي للو  ذمللو تكمف أ م للع  

ح  ع مف خالت شلبذوت التواصلت اعيتمورة ر   ئأ،لهو  الدئا،لع مف أ م ع التور ع الصل 

ح ع وتور ع م،لللللتخدم هو مف مخوطئ شلللللبذع لو ،لللللاوا ودوئ و ل ة نشلللللئ الئ،لللللولع الصللللل 

ل ئو  ذوئونو الم،لللللللتيد خوصلللللللع مع مو صلللللللوح  ادتمع مف شلللللللويدوت وأخبوئ ذوببع 
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وتشللللللللللللللو لللم الحقلللوير  ادمئ اللللبد تاد مف حلللدل التوتئ وحلللوعت الخوف واللللبرئ رنلللد  

ت اعتصلوت  المواطن ف  ذمو تي ت أ م ع الدئا،لع لة  ائات رالقع اد،لئل اليتايئ ع اتقن و

ح  ع لمدئلع دوئ اعتصللللللللللوت الئقمة لة انوء   اإللكتئونة ل مو  تد ر بولمواضلللللللللل ع الصلللللللللل 

حة لة لتئل أتمع ذول د   .19الورة الص 

 :منهج الدراسة وأدوات البحث

 دتائ المنهج الد مة المئشلللد والدل ت البد  قود البوح   ل  نتويج موضلللور ع    

ليمع المد وملوت وتح   هلو ر   نحو دق ر وموثو   لهو الطئ قلع التة  تخلب لو البلوحل   

وبملو أف  لبا اللد ئا،للللللللللللللع تتط ل  النتوت  ل  الم لداف مف أيلت تقصللللللللللللللة أئاء المبحوث ف  

والمتمث  ف لة ألئاد اد،للللللئل اليتايئ ع حوت ال و ئل المدئو،للللللع والمتمث ع لة دوئ مواقع 

ح ع لة  ت يويحع ذوئونو   لقد ارتمدنو ر    التواصلللللللللت اعيتمورة لة التور ع الصللللللللل 

المنهج الم،للللللللللللللحة اللبد  دتائ مف أكثئ المنلو ج البحث لع ا،للللللللللللللتخلداملعو لة اللدئا،للللللللللللللوت 

اإلرالم ع وخوصللللللللع لة الدئا،للللللللوت والبحو  الوصللللللللر ع  والبد  دئ ف ر   أنم الطئ  

واإليئاءات واددوات التة ت،للتخدص لدئا،للع ال و ئل أو الموضللوع دئا،للع وصللر ع تكشلل   

دل واعتيوا  أد أف الوصللل  رمو ل م مف خصلللوي  ومتال ئ  ات ورالقوت مف ح   الشللل 

 تضللللمف تح  ت ان ع الموضللللوع وتوضلللل ت الدالقع ا ف مذونوتم ووصلللل  أبدودا المخت رع  

 .(368  صرحع 2018)الرالحة   ذمو  ة لة الواقع.
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ول وصلللللوت  ل  يمع الا ونوت والمد وموت مف واقع ر نع الدئا،لللللع ارتمدنو ر     

أ،لئل  مف حة اف رمئ  بولقبع    20أدال اع،لتموئل اع،لتا ون ع  ح   قمنو اتوت دهو ر    

 مرئدل. 80ألئاد لة اد،ئل الواحدل  لذوف الميموع  4بوليتايئ الدوصمع  بمددت 

 : لنظري للدراسةالمحور األول: المدخل المفاهيمي وا

  : ـــ مواقع التواصل االجتماعي واستخداماتها في التوعية الّصحّية 1

تدئف و،لويت التواصلت اعيتمورة أو ذمو ت،لم  شلبذوت التواصلت اعيتمورة   

أو مواقع التواصللت اعيتمورة والمتمث ع بددد مف اع،للتخداموت والمموئ،للوت المدوصللئل  

رف مصللللط حوت تشلللل ئ  ل  ا،للللتخداص تكنولوي وت    المهمع رائ شللللبذع اإلنتئنت  ربوئل

شللللبذع ادنتئنت رائ الحو،للللو  والهوت  المحموت  لتشللللال ت وا،للللتثموئ اعتصللللوعت لة 

حوائ ترور ة  مف خالت ميمورع مف التطا قوت المئتبطع بشللللللبذع الو   والتة ت،للللللتند  

دص   ل  أ،للللل  لذئ ع وتكنولوي ع  ت،لللللمت ادنشلللللوء وتبودت المحتوى البد  نتيم الم،لللللتخ

وبدبوئات أوضللللللللللت  ة و،للللللللللويت وو،للللللللللويك ترورت وا رالص ايتمور ع وقد تمث ت اددخوت  

تال  ئات ذا ئل ووا،للللللللللللدع لالتصللللللللللللوعت ا ف المن موت والميتمدوت وادلئاد  مف خالت 

 . (304  صرحع 2015)قند  ية, رومئ  ائا  ص   تقن وت اعتصوت الم،تخدمع

ئ  با المصط ت لة نهو ع الت،د نوت وبدا ع ادلر ع الثون ع  و ش ئ  ل  وقد  ه 

ت لا المواقع ر   شللللللللللللللبذلع ادنتئنت والتة ت هئ مع مو  دئف بولي لت الثلونة ل شللللللللللللللبذع  

و و  ت ت    web-2   2أو و للل     2أو ذملللو  دئف الللدنتئنلللت    webالدنذاوت لللع الو للل   
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ا تموموت مشلللللتئذع أو ح،للللل    التواصلللللت ا ف ادلئاد لة ا يع ميتمع التئاضلللللة تيمدهص

طا دع وأ داف شلبذوت انتموت ص  و تص بلا رف طئ ر خدموت مواقع التواصلت المبوشلئل  

ذدئ،للللللللللوت الئ،للللللللللويت أو اعطالع ر   الم روت الشللللللللللخصلللللللللل ع ل خئ ف ومدئلع أخبوئ ص  

 ومد وموت رنهص والتة  ت حونو و ل خئ ف.

ان،لللتالئاص   وت و     ومف أشلللهئ شلللبذوت التواصلللت اعيتمورة: لو ،لللاوا تو تئ  

   2015)قنلد  ية, رلومئ  ائا  ص    ...  لخ ومف أ ص خصلللللللللللللللوي   لبا المواقع ملو   ة

 :(299-298الصرحوت 

 للل أنهو شبذوت رولم ع متوحع ل يم ع. 1 

للللللللللللللللللللل تتمف وتمذف قوارد ومنصوت ترور  ع ر   شبذع ادنتئنت رولم و  مف    2 

 ت مشوئذع الم،تخدم ف لة التد  ر ر   المحتوى.خال

لللللللللللللللللللللللللللللل رم ت ر   تحو ت الم،تخدص لهو مف مت ر ل مد ومع ذمو لة و،ويت   3 

 اإلرالص التق  د ع  ل  منتج ل مد وموت ومشوئا ل هو.

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  مذف أف تتص اعتصوعت رف طئ ر الحو،و  بمو لة بلا أيهتل   4 

    لضال رف اعتصوت رائ الهوات  البذ ع.الحوا،   المحمولع واد روف وع  تو 

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل تمتوت ب،ئرع تبودت المد وموت مدتتل بوت،وع نطو  نشئ مثت ت ا   5 

 المد وموت.

 للل يمدت ا ف الن  المذتو  والمقطع المئية. 6 
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للللللللللللللللللللل ت،مت ل م،تخدم ف الدثوئ ر   أشخو  لهص مصولت مشتئذع و يتمع    7 

أصللدقوء أو  ذونوا تبويف رائ شللبذع المد وموت الدولم ع النو  الب ف  مذف أف  صللبحوا  

 ادنتئنت.

ون ئا لهبا الخصللللوي  التة تمتوت اهو مواقع التواصللللت اعيتمورة  أصللللبحت  

ح  ع المدوصللللللللئل   ح ع الحد ثع تدتمد ر  هو  لولمن موت الصلللللللل  ،لللللللل و،للللللللوت التور ع الصلللللللل 

ع الد ح  ح ة  ت،لللتخدمهو لة ا،لللتئات ي وتهو التور ع ح وت قضلللو و  الصللل  ومع والتثق   الصللل 

ح  ع واليمهوئ لتحق ر الترورت   لة اتصللللللللوت متددد اعتيو وت ا ف المت،لللللللل،للللللللوت الصلللللللل 

المط و  وتو،لللللللللللللل ع نطلللو  الرئ  التورو لللع  وتحق ر اد لللداف التورو لللع ل من ملللوت  

ح  ع  ممو  تط   مف   ح  ع تو    الخصلللوي  الترور  ع ل منصلللوت الصللل  المت،للل،لللوت الصللل 

ح  ع  اإللكتئون ع وترد ت ائ  والوصللللللوت  ل  ردد أكائ مف الم،للللللتخدم ف    امج التور ع الصلللللل 

ح  ع الوقوي ع ر   شلللللبذع ادنتئنت وتدت ت الائامج الصللللل 
)الدتص, خولد اف ل صلللللت  موئ    

ح  ع   ب أصللللللللبحت مواقع   (218  صللللللللرحع  2017 خوصللللللللع  لة لتئات ادتموت الصلللللللل 

أائت الروارت لة  دائل أتمع انتشللللوئ ل ئو  ذوئونو الم،للللتيد التواصللللت اعيتمورة أحد  

وتتا د  با الدوئ بصوئل ذا ئل بدد  يئاءات الحيئ المنتلة التة اتخبتهو الحذوموت لة 

الدد د مف دوت الدولص  لصصللبحت المتنر  الئي ،للة لدلئاد  ل   لقك ذو،لل  ع ل تواصللت 

 د وموت.وتنر   الهموص  ات أ ضو ذو،  ع ل حصوت ر   الم
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 Facebook:  فايسبوك
م موقع  لكتئونة ميللللونة رائ ادنتئنللللت خللللو    لللللو ،للللللللللللللاوا ر   أنلللل   دئ ف 

 تمذف الم،لتخدص مف خاللم التواصلت والترورت مع ادصلدقوء بولتواصلت اعيتمورة  ح   
 ب  ،للمت  با الموقع ل م،للتخدم ف ادنشللوء    والدوي ع والتمالء أو أد م،للتخدص  خئ ل موقع  

م روت شللللللللخصلللللللل ع تحمت مف خاللهو الصللللللللوئ ومقوطع الر د و وتشللللللللوئا رائ الموقع   
ئ،للوت الئ،للويت وا،للتقبولهو بوإلضللولع  ل  التحد  رمو  رد م الم،للتخدص  وم ئ و الدد د   وا 

 .محمد;( )مئواف, مف الخدموت ادخئى التة  ولئ و  با الموقع
و يمع الكث ئوف بصف شلللللبذع الر ،لللللاوا  ة أكائ مواقع الشلللللبذوت اعيتمور ع    

ر    للد مللوئا تذئب ئج  ح ف ذللوف طللولبللو لة   2004وقللد تص  طال   للبا الموقع رللوص  
يومدع  وئلوئد  ح   ذوف الموقع لة الادا ع مخصللللللللللللصللللللللللللو لقك لط بع يومدع  وئلوئد 

ئى لة مد نع او،لللللللطف  ويومدع   رة ل ج ويومدع  ل متد بدد بلا لتشلللللللمت الك  وت ادخ
،للتونروئد  ثص ات،للدت دايئل الموقع لتشللمت أد طول  يومدة  ثص  ط بع المدائ  الثونو ع  

)قند  ية,  ائا  ص رومئ  صلللللرحع    ،لللللنع لصكثئ.  13وأخ ئا أد شلللللخ   ا ا مف الدمئ 
308) . 

اعيتمور ع الدولم ع ،للللل طئتهو لة رولص التواصلللللت وتواصلللللت شلللللبذع الرو ،لللللاوا   
اعيتمورة اتصلللدئ و قويمع الشلللبذوت اعيتمور ع ادكثئ ا،لللتخدامو وانتشلللوئا لة الدولص  

أف شللبذع الرو ،للاوا احتت   2021بح،لل  التقئ ئ الدولمة البد صللدئ بدنواف د ي توت  
،لللتخدمة الشلللبذع شلللبذع ايتمور ع  ح   ا ا ردد م  17المئتبع ادول  رولم و مف ا ف  
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م  وئ م،لللللللتخدص نشلللللللك مع ادا ع الدوص الحولة  وبح،للللللل  ا ونوت التقئ ئ لدف   2,8قئابع  
مف  يمولة   36%ردد م،للتخدمة الر ،للاوا النشلل ط ف بوتوا  شللذ وف ن،للبع تصللت  ل  

)الما ضلللللة,  ائا  ص  لائا ئ    م  وئ ن،لللللمع  7,8ردد ،لللللذوف الدولص المقدئ تددادا بحوالة 
2021). 
وذشللللللل  تقئ ئ مرصلللللللت رف م،لللللللتخدمة ادنتئنت لة الدولص ح،للللللل  الشلللللللئو   

م  وف    25أونال ف  أف أكثئ مف نصلللللل  اليتايئ  ف  ،للللللتدم وف الشللللللبذع الدنذاوت ع  و  
مف الددد اإليمولة    56.5% نشللللللطوف لة شللللللبذوت التواصللللللت اعيتمورة أد ان،للللللبع  

 م  وف ن،مع. 44,23ل ،ذوف البولا 
مف الم،للللللللللللللتخلدم ف   يتوف  ل  موقع  97,9 %وح،لللللللللللللل  نر  التقئ ئ للدف   

 ،للللللللللتخدموف    86,4%لو ،للللللللللاوا رائ مخت   الهوات  النقولع وال وحوت الئ قم ع  منهص  
لقك مف ادشخو  نر     2,1 %الرو ،اوا رائ الهوات  المحمولع لقك  ل مو  ،تخدص  

 الموقع رائ أيهتل ذما وتئ المذت .

ر التقئ ئ ا ا ردد مشللتئذة موقع التواصللت اعيتمورة لو ،للاوا  بوليتايئ  وول 

مف رلدد   71.8 %م  وف م،للللللللللللللتخلدص  مث وف    23أكثئ مف   2021 ل  ملو لع يلونرة  

 .(2021)الشئو  أونال ف   ،نع 13ال،ذوف الب ف  تيووت ،نهص 
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 : تفاعل الفايسبوك مع جائحة كورونا
   19لة  ت يويحع ذوئونو وادتمع الدولم ع التة تمخضت رف ل ئو  ذول د  

ترلورلت الرلو ،للللللللللللللاوا مع  لبا ادخ ئل  ح ل  قلوملت بحضللللللللللللللئ يم ع اإلرالنلوت المتد قلع 
بولر ئو   ذمو أر ف رف تول ئ م،لللللللللللوحع ميون ع لمن مع الصلللللللللللحع الدولم ع  تقوص مف  

إلرالنوت التورو ع لمذولحع الر ئو   ذمو تدهدت الشللئذع بصنهو ،للتت ت خاللهو اوضللع ا
اعدرللوءات الكللوببللع ون ئ للوت المتامئل التة نو للت  ل هللو من مللع الصللللللللللللللحللع الدللولم للع 
ل م،للللللللللوردل لة مذولحع المد وموت الخوطيع حوت ل ئو  ذوئونو   با بوإلضللللللللللولع  ل  

وقو ع مف انتشلللوئ الر ئو   حضلللئ ذت اإلرالنوت رف المنتيوت التة تقدص راليوت أو
بملو لة بللا المنشللللللللللللللوئات حوت الداليلوت الخلوطيلع وبللا لضللللللللللللللملوف رلدص تضلللللللللللللل  لت  

 .)رويشع, لطئص( الم،تخدم ف
ل مبودئات لة تمف أتمع   وقد أط قت منصللللع التواصللللت اعيتمورة ل ،للللاوا رد 

 )رويشع, لطئص( ذوئونو منهو:
لللللللللللللللللل التويللللللم  ل  موقع من مع الصحع الدولم ع ل تدئ ف ر   أخبوئ ومد وموت  

 متد قع بر ئو  ذوئونو.
ص ل م،تخدم ف نصويت لك ر ع التواصت مع ا خئ ف مثت   لللللللللللللللللللل  طال  مبودئل تقد 

وت ال يوء  ل  خدمع الر د و ر   الموقع   ل  يون  تشللي دهص ر   ردص نشللئ المد وم
 الخوطيع حوت الر ئو .
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لللللللللللل  نشوء مئذت مد وموت  لكتئونة رائ موقدهو  حتود ر   مد وموت موثو   
 ل هو حوت الر ئو  والتة مصدئ و من مع الصحع الدولم ع وب ونوت وتائات الصحع.

لللللللللللللللللللللللل قومت ل ،اوا ذبلا ائبك من مع الصحع الدولم ع ووتئات الصحع حوت  
وم وف مدهلو حوت الدلوملت اهلدف تطو ئ ن لوص ئد ت قلوية ر    الدلولص بلولمطوئ ف اللب ف  تدل

يوبوت م،لبقع ل ئد الت قوية والروئد ر   ا،لتر،لوئات   الم،لنيئ   قوص اتول ئ مد وموت وا 
 توائ  با اليهوت الحذوم ع رائ صرحوتهص ر   الر ،اوا.

 : التوعية الّصحّية

ح  ع بصنهو الدم  ع التة ت،لتهدف تد  ص  النو  رودات صلح  ع    تدئ ف التور ع الصل 

،لللللل  مع  و،لللللل وا صللللللحة يد د  وم،للللللوردتهص ر   ناب ادلذوئ واعتيو وت الصللللللح ع  

)الد  مة,   الخوطيع وا،للتادالهو ب،لل وا صللحة ،لل  ص بوتخوب و،للويت اعتصللوت اليمو  ئ ع.

 .(224  صرحع 2005راد الئتا   
واإلرالم ع التح،لللللل ،لللللل ع والتئبو ع التة   أو  ة ميمورع ادنشللللللطع التواصلللللل  ع 

تهدف  ل  خ ر ورة صللللللحة وتحب ئ النو  مف خطئ ادوبيع وادمئاة  ضللللللولع  ل  
طالع  ح  ع الم،لللتوحول مف رق دل الميتمع وثقولتم وا  تئب ع ليوت الميتمع ر   الق ص الصللل 

  صللللللللرحع  2009متا ئل , أ مف; ادئاف , ت ف   )اد , أحمد;  النو  ر   واقع الصللللللللحع
15 14). 
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حة ا ف ألئاد الميتمع تتضللللللللت مف خالت مدئلتهص   ورم  ع نشللللللللئ الورة الصلللللللل 
-  16  الصلرحوت 2009)اد , أحمد; متا ئل , أ مف; ادئاف , ت ف  بولدنوصلئ التول ع:  

17) 
حع والتمتع اهو مو ع و دف  ،د     1 لللللللللللل الحئ  ر   يدت المحول ع ر   الص 

 يم ع الئاد الميتمع  ل  الوصوت  ل هو.
ح  ع.  2 شئاكهص لة تطو ئ الخدموت الص   للل تشي ع ألئاد الميتمع وا 
ح  ع  ل  ، وذوت صح  ع.  3  للل الدمت ر   تال  ئ ال، وذ وت والدودات م ئ الص 
حة لدى ألئاد الميتمع حت   تمتدوا بصحع ي دل مع لللللللللللل الئقة بولم،توى    4 الص 

 المحول ع ر   ا،تمئائ ع  با الحولع.
للللللللللللللللللللل التدئ   بولدوئ الرد وت البد تقوص بم المت،،وت اد،و، ع واع،ترودل مف    5

 خدموت صح ع مثت تقد ص المطور ص الضئوئ ع ل وقو ع مف ادمئاة.
ح  ع أ م ع ذا ئل لة ن،لللللللتط ع القوت ومف خالت مو بذئ ،لللللللوبقو أف ل  تور ع الصللللللل 

ح ول الرئد والميتمع  لولميتمع القود الصلح ت  تكوف مف ألئاد أقو وء وأصلحوء  وتتداد 
ح  ع لة رصئنو الحولة بحذص اتد ود الكثولع ال،ذون ع وانتشوئ ادوبيع   أ م ع التور ع الص 

عت المتحوئل  والر ئو،للللوت مثت مو  و حود  ال وص مع ل ئو  ذوئونو الم،للللتيد وال،للللال
لم والتة أحدثت ضلليع وخوف و  ع وأتموت ر   يم ع الم،للتو وت لة ذت دوت الدولص 

 ادوف ا،تثنوء.
 :19جائحة كورونا كوفيد 
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   ة يويحع رولم ع م،لللللللللللتمئل  19يويحع ل ئو  ذوئونو الم،لللللللللللتيد أو ذول د  
ئتبك الم  2(  ،ااهو ل ئو  ذوئونو  19) ذول للللللللللللد    2019حول و لمئة ل ئو  ذوئونو  

( ترشة المئة ل مئ ل ادول  لة 2بولمتالتمع التنر، ع الحودل الشد دل )،وئ  لللللللللل ذوف  
حع 2019مد نع وو وف الصللللل ن ع لة أوايت شلللللهئ د ،لللللمائ روص     وأر نت من مع الصللللل 

أف ترشلللللة الر ئو   شلللللذت حولع طوائ  صلللللح ع    2020 نو ئ    30الدولم ع ئ،لللللم و لة 
موئ  مف نر  ال،لللنع ل ا ا ردد المصلللوا ف    11  رومع رولم ع  وأكدت أنهو يويحع  وص

مدللللول     202,594,089مصلللللللللللللللللو  و    225,906,438ح،للللللللللللللللل   خئ تحللللد لللل   
) حصلللللللللللللللللوي لللوت ل ئو  ذوئونلللو لة الدلللولص   حلللوللللع وللللول رائ الدلللولص.  4,650,522و

COVID19    2021). 

ت  صلللللللللللللللوللع متذلدل بر ئو     ل رئد    25ذوئونلو لة  وقلد أر نللت اليتايئ رف أو 

رندمو لح    يوا و لد نع مف ئر ع   طولة  لتنتشلللللللئ الددوى لة نهو ع شلللللللهئ   2020

حولع ولول  ون ئعا لخطوئل الددوى التة   35حولع  صلللللوبع متذدل و   584موئ  لتصلللللت  

حولع ولول  اتخبت   450 صلللللللوبع متذدل و   4006وصللللللل ت لة نهو ع شلللللللهئ مود  ل  

التداا ئ الصلللللللللللح ع والوقوي ع مف ا نهو الحد مف التيمدوت   الدولع اليتايئ ع ميمورع مف

وم ر المدائ  واليومدوت وت،لئ ت نصل  الدموت وم ر ذت المحالت وتد  ر الئحالت 

نحو الخوئج وتوق   النقت الداخ ة وتنصلللللللل   لينع متوبدع وبوء ذوئونو  ذمو لئضللللللللت 

 حضئ التيوات لة مخت   أئيوء البالد.
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وأخئى ثللولثللع لة   2020المويللع الثللون للع لة نولمائ    وقللد رئلللت اليتايئ اوادئ 

  ح   اتخبت نر  التداا ئ الخوصلللللع بولمويع ادول  مع تكث   ت ق ت  2021صلللللويرع  

المواطن ف وبلا لموايهع مويع أخئى ئابدع ح،للل  المختصللل ف  أموص وضلللع اقتصلللودد 

صلللد  تد شلللم اليتايئ وأموص وضلللد ع صلللح ع متصتمع خ رت ح،للل   خئ اعحصلللوي وت  

  5596متدول  و    136.860 صللللللللللللوبع و   200.301نب ادا ع اليويحع لة اليتايئ  وم

 .(COVID19    2021) حصوي وت ل ئو  ذوئونو لة الدولص حولع ولول. 

حية لألـسر الجزائرية  المحور الثاني: دور مواقع التواصـل االجتماعي في التوعية الصـّ

  كورونا:في ظل جائحة 

 بدد ا،تئيوع اع،تموئات وترئ الهو وتح   هو توص نو  ل  النتويج التول ع: 

مف ر نع الدئا،ع  ،تخدموف مواقع   78,75 %للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ذشرت الدئا،ع أف   1 

 %التواصلللت اعيتمورة بشلللذت دايص  لة ح ف وصللل ت ن،لللبع مف  ،لللتخدمونهو أح ونو  

ورة قد أصللبحت أ ص و،لل  ع مف    و با مو  دت ر   أف مواقع التواصللت اعيتم21,25

و،للويت اعتصللوت اعلتئاضللة خوصللع لة  ت أتمع ذوئونو  لمو ترئا مف  مذونوت التئل م 

والت،لللللل  ع والتواصللللللت وئبك الدالقوت  والتنر   والهئو  مف ئوت ف الح ول ال وم ع  ذمو 

َتَا  ف مف خالت اعحصللللللللوي وت أف الدتا  والب ف  م كوف م،للللللللتوى تد  مة متو،للللللللك أو 

 نود  ص أكثئ ا،تخدامو لمواقع التواصت اعيتمورة.ثو
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مف مرئدات الد نع المدئو،ع تقضة    62,5 %للللللللللللللل توص ت الدئا،ع  ل  أف   2 

  33,75 %،للللللللللللللوروت  وم و لة متوبدع مواقع التواصللللللللللللللت اعيتمورة  و   3أكثئ مف  

  3,75 %ت،للتخدص شللبذوت التواصللت اعيتمورة مف ،للورع  ل  ،للورت ف  لة ح ف أف 

 نع الدئا،لللللع مف ت،لللللتخدمهو لمدل ،لللللورع لقك  ذمو أثاتت الدئا،لللللع مف خالت لقك مف ر

،للللللللللللللنلع  ص    35و   18ئبك الدالقلع ا ف المتال ئات أف الدتا  اللب ف تتئاو  أرملوئ ص ا ف  

 ،وروت  وم و. 3أكثئ ا،تخدامو لهوتم المواقع دكثئ مف 

دئا،ع وبلا  لللللللللللل  دتائ موقع الر ،اوا أكثئ المواقع ا،تخدامو مف قات ر نع ال  3 

ثص تو تئ    19,13 %محتال ابلللللللا الصللللللدائل     للللم اعن،تالئاص ان،بع    66,08 %ان،بع  

  و با مو  ثات مو ق نوا ،لللوبقو لة 4,34 %وأخ ئا ال وت و  ان،لللبع    10,43 %ان،لللبع  

 المدخت الن ئد.

 % لللللللللللللللللللللللل  ،تخدص مرئدات ر نع الدئا،ع مواقع التواصت اعيتمورة ان،بع    4 

مف أيت  التثق   لة ح ف مف  ،لللللللللللللتخدمونهو مف أيت التد  ص والتئل م  لذونت 48,32

ل تئل م  ذمو أثاتت الدئا،للللع أف   25,50 %ل تد  ص و   26,17 %ن،للللاتهمو متقوئبع ا ف  

 نوا رالقع ا ف الم،للللللللللتوى التد  مة و،للللللللللا  ا،للللللللللتخداص المبحوث ف لمواقع التواصللللللللللت 

 ص أكثئ ا،تخدامو  ى التد  مة اليومدة   اعيتمورة   ب لوحظ أف الب ف  مت كوف الم،تو 

التد  مة    لهلوتلم الشللللللللللللللبذلوت مف أيلت التثق   ثص  التد  ص  ا نملو اللب ف  مت كوف الم،للللللللللللللتوى 

 الثونود ومو دونم  لولتئل م  و أ ص ،ا  ا،تخدامهص لمواقع التواصت اعيتمورة.
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  مف مرئدات ر نع الدئا،ع ر   مواقع التواصت اعيتمورة  70%للللللللل  دتمد  5

  ا نمو الب ف  توبدونهو أح ونو لا الت ن،لللاتهص  19ل تدئف ر   م،لللتيدات ل ئو  ذول د  

  وأكثئ أنواع المواقع التة  توبدوف رائ و أخبوئ اليويحع  موقع الر ،للللللللاوا وبلا %30

واعن،لللللتالئاص    24,13 %ل صتة لة المئتبع الثون ع ال وت و  ان،لللللبع    63,79 %ان،لللللبع  

 .12,06 %لة المئتبع الثولثع ان،بع 

وح،ل   يوبوت المبحوث ف  لقد تاد موقع الر ،لاوا مف مد وموتهص بشلذت ذا ئ   

وتئى أكائ ن،لللبع مف ر نع الدئا،لللع أف الصلللرحوت المتخصلللصلللع أ ص مصلللدئ لحصلللولهو 

لتصتة المئتبع   34,78 %ر   مد وموت حوت ل ئو  ذوئونو الم،للللللللتيد وبلا ان،للللللللبع  

  اإللكتئون ع ان،للل  مت،لللوو ع تقدئ ال الثون ع الصلللرحع الئ،لللم ع لوتائل الصلللحع والصلللح

% 32,60 . 

واتضلللت مف خالت الدئا،لللع أف المبحوث ف  قصلللدوف المصلللودئ الئ،لللم ع لمتوبدع   

خوصلللللع المتحوئ دلتو  و با لور هص    19حمالت التور ع الصلللللح ع وأخبوئ ل ئو  ذول د 

  اخطوئل الشلللللللللويدوت وتصث ئ و ر   صلللللللللحع ونر،للللللللل ع المواطف  لقد اقتئ  يت المبحوث ف

بضللللللئوئل ا تموص الوتائل الوصلللللل ع إلدائل ادتمع مف خالت تطو ئ مضللللللوم نهو اإلرالم ع  

رائ اعتصلللللللللوت اإللكتئونة ويد هو أكثئ يوبا ع  وتح  ف المد وموت بمو  تموشللللللللل  مع 

الم،للتيدات لك،لل  ثقع اليمهوئ وترودد أضللئائ اعشللوروت خوصللع لة وقت ا،للترحوت  
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  وبولتولة ترودد الخوف والبرئ البد  صلللل    ادتمع وائتروع ردد اإلصللللوبوت والول وت 

 مف ر نع الدئا،ع. 82,5 %المواطن ف و با مو صئحت بم 

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل تا ف مف خالت  يوبوت المبحوث ف أف أ،بو  ارتمود ص ر   شبذع    6 

الر ،للاوا ذمصللدئ ل حصللوت ر   المد ومع حوت ل ئو  ذوئونو  ة ر   التوالة ذمو 

   ة:

 %ئ متولئل لة و،ويت اإلرالص التق  د ع ان،بع  للللللللللللللللللللللللللل دنهو تقدص مد وموت م  

27,33. 

 %لللللل دنهو تنقت الصوئل الحق ق ع رف اليويحع خوصع مع المتحوئ دلتو ان،بع   

26,66 . 

 .19,33 %للل دنهو تولئ مد وموت متنورع ر   الر ئو  وموثو  اهو ان،بع  

ختص ف وبلا  لللللللللللللللللللللللل أنهو ،وردت ر   لتت قنوات اعتصوت ا ف المواطن ف والم 

 .18,66 %ل حصوت ر   المد ومع الئ،م ع بد دا رف الشويدوت ان،بع 

للللللللللللللللللللللللللللللللل أنهو ،ه ت التواصت ا ف اد ت وادصدقوء لة  ت الدرول  ل  التبورد   
 . 8 %اعيتمورة ل وقو ع مف ل ئو  ذوئونو الم،تيد ان،بع 

مف ر نع الدئا،ع موقع الر ،اوا لالطالع ر      46,40 %لللللللللللللللللللللللللللللل  ،تخدص    7 
ا ف مف    26,79 %أخبوئ اليويحع لمدئلع طئ  الوقو ع مف الر ئو   وت،لووت الن،لبع  

 ،لتخدص الموقع مف أيت مدئلع أ،لبو  اإلصلوبع بولر ئو  وطئ  انتشلوئا  و با مو  دت 
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تشلللللللللللوئا بدد ر   ورة اد،لللللللللللئ اليتايئ ع وامتالكهو ل مد وموت حوت الر ئو  وطئ  ان
مئوئ مويت ف ل يويحع  لصصللللللبحت تبح  رف طئ  الوقو ع خوصللللللع مع المتحوئ دلتو  

مف المبحوث ف  توبدوف ذت يد د حوت لقو  ل ئو    87,5 %لقد توصلل ت الدئا،للع أف  
مف ر نع الدئا،للللللع أف حمالت التور ع    81,25 %رف الموقع  وئأى ن،للللللبع    19ذول د 

 مقندع.الصح ع ل مو  خ   با الموضوع ذونت 
مف ر نع الدئا،ع أخبوئ ل ئو  ذوئونو مف خالت شبذع    65,47 %لللللللللللللللللل  توبع    8 

 توبدونهو إلح،لو،لهص بولم،لتول ع   34,82 %الر ،لاوا لحمو ع ألئاد اد،لئل مف الر ئو   و  
اتيوا ألئاد اد،للللئل  وقد أثاتت الدئا،للللع أف متال ئ الحولع اعيتمور ع لم دخت ذا ئ لة مثت  
 با النت يع  لولمتتويوف وادمهوت بصللللللللللرع خوصللللللللللع أكثئ حئصللللللللللو ر   متوبدع ادخبوئ  

تول ع اتيوا  لحمو ع اد،لللللئل مف الر ئو   ا نمو الدتا   توبدوف ادخبوئ إلح،لللللو،لللللهص بولم،للللل
ألئاد اد،لللللللللللئل وخوصلللللللللللع اتيوا  بويهص وأمهوتهص. لمو  الحظ مف خالت  يوبع المبحوث ف أف  
حمالت التور ع الصللح ع ر   موقع الرو ،للاوا ،للو مت لة تنم ع الورة الصللحة خوصللع  

 التول ع: مع أتمع ذئوئنو دلتو وبلا ح،  اعحصوي وت 
حمالت التور ع الصح ع    مف مرئدات ر نع الدئا،ع صئحت بصف  29,11 %لللللل  

 ،و مت بشذت ذا ئ لة مدئلع طئ  تقو ع المنورع لتين  اإلصوبع
مف ر نع الدئا،ع أكدت أف حمالت التور ع الصح ع ر   موقع    22,78 %للللللللللللللللللللل  

الر ،لللاوا يد تهص أكثئ خائل لة التدومت مع الر ئو  خوصلللع وأف اليتايئ قد رئلت مويع  
 .2021  ة صويرع أول  وثون ع قات المويع ادخ ئل ل 
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نتهص    16,45 %لللللللللللل    مف ر نع الدئا،ع صئحت أف حمالت التور ع الصح ع مذ 
مف التدومت مع مشللللللورئ الخوف والق ر النويمع رف أتمع ذوئونو خوصللللللع رند التحد  

 . 15,82 %مع ادطروت بود، و  المنو،  لتين اهص الخوف والبرئ وبلا ان،بع 

،ع  ئوف بصف موقع الر ،اوا ومف خالت مف مرئدات ر نع الدئا  15,82 %للللللللل   

حمالت التور ع الصللللللح ع يد تهص ر   ر ص بولمت،لللللل،للللللوت الصللللللح ع التة تقدص خدموت 

 طا ع لمئض  ذوئونو خوصع مع أتمع ذوئونو دلتو.

 :خاتمـة

ن،للتط ع القوت لة نهو ع  با  الوئقع البحث  ع  أف شللبذوت التواصللت اعيتمورة   

و وتصث ئع  ا لة ح ول الئد والميتمع مف خالت تنم ع م،لللتوى الورة أصلللبت لهو دوئعا واضلللحع

ح ة  ل قد ،للللللو ص   وت ودل مد وموتهص وتط دوتهص مف أيت الانوء المدئلة لة الميوت الصلللللل 

ح  ع ال،لل  مع لة الميتمع اعلتئاضللة  وتدئ    موقع الرو ،للاوا لة نشللئ المرو  ص الصلل 

ح ع البشلئ ع  الن و  اخطئ ل ئو  ذوئونو الم،لتيد البد أصلو  الدولص  د الصل  ائم تم و د 

بعو لمويع ئابدع قد تكوف ح،لللللل  المختصلللللل  ف   يمدوء وموتات  ل  مو ع ال وص وبلا تح،لللللل 

أرن  وأخطئ مف المويع الث ولثع. لمو لم،للللللللللنوا مف خالت الدئا،للللللللللع التة قمنو اهو ورة  

المبحوث ف بمو  تص نشئا مف مد وموت مال وطع رائ موقع الرو ،اوا حوت ل ئو  ذول د 

والتة أد ت  ل  التهو ت ونشللئ الشللويدوت مم و أد ى  ل  ا،للترحوت ادتمع خوصللع لة   19
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ص  لهبا   2021صويرع   مع المتحوئ دلتو ح   خئيت ادموئ رف نطو  ال، طئل والت حذ 

 خئيت الدئا،ع بولتوص وت التول ع:

ح ة مف طئف اليهوت الئ ،م ع ل حرو  ر      لللللللللللللللل اع تموص بودمف والورة والص 

 اع،تقئائ اعيتمورة خوصع لة وقت ادتموت.

لللللل انوء ورة الميتمع بصرع رومع بر ئو  ذوئونو الم،تيد مف خالت تصح ت   

المرو  ص الخوطيع حوت الر ئو  وتتو د الن و  بولمصلللللودئ الموثوقع التة  مذف متوبدتهو  

 ل حصوت ر   مو  حتويونم مف مد وموت حوت الر ئو .

صت اعيتمورة لة قويمع أولو وت و،ويت اعتصوت  للللللللللللللللللللللللللللللللل وضع شبذوت التوا 

وا،لتثموئ  با الشلبذوت واع،لترودل مف خصلويصلهو الترور  ع والتشلوئذ ع لة نشلئ الورة 

 وتقد ص ذولع أنواع الد رص المد وموتة واعيتمورة والنر،ة خالت اليويحع.

ذوئونو  للللللللل  يئاء المت د مف الد ئا،وت والبحو  حوت ادثئ اعيتمورة ليويحع   

لئصللللد وتقو ص الائامج وال،لللل و،للللوت التة ت،للللتي   عحت ويوت الميتمع اليتايئد خالت 

ح  ع ،للللللللللواء  يويحع ل ئو  ذوئونو  و با مو  ،للللللللللورد لة التخط ك إلدائل ادتمع الصلللللللللل 

يويحع ذوئونو أو ويويحوت أخئى خوصلع وأف المختصل ف  صلئ حوف بصف الدولص ،ل شلهد 

 انتشوئ ل ئو،وت أخئى.

 ئ أ،ول   اتصوت ادتمع بمو  توالر مع المدو  ئ الد م ع تطوئات  للللللللللللللللللللللللللللللللل تطو  

 الدصئ.
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Abstract الملخص 

 
 

المرجعية القانونية لإلشهار في وسائل اإلعالم الجزائرية وفي الفضاءات  
 اإللكترونية

The legal reference for advertising in the Algerian media and in 

electronic spaces 

 * 1 محمديفتيحة د. 

 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف 1

  
 

 

  

إبراز         إلى  الدراسة  هذه  تهدف 
العصبي  التسويق  توظيف  ميكانيزمات 
العملية   في  الحديثة  المقاربات  كإحدى 
تسليط   محاولتنا  خالل  من  اإلشهارية، 
بها   مر  التي  المراحل  أبرز  على  الضوء 
اإلشهار والتي سادت فيها مقاربات انطبع 
بها الفعل اإلشهاري، ومن أبرز تلك المراحل  
في  العصبي  التسويق  توظيف  مرحلة 
العملية اإلشهارية، وهي المرحلة التي أدت  
ُيعرف  اإلشهار  من  جديد  نوع  بروز  إلى 

 باإلشهار العصبي. 
إّنه اإلشهار المعاصر الذي انتقلت من      

والقائمين   اإلشهارية  الوكاالت  خالله 
باإلشهار في مخاطبتها للمتلقي من خالل 
من   إبداعية  إشهارية  رسائل  تصميم 

      This study aims to highlight the 

mechanisms of employing 

neuromarketing as one of the modern 

approaches in the publicity process, 

through our attempt to shed light on the 

most prominent stages that publicity 

went through and in which approaches 

prevailed where the publicity act was 

imprinted, and the most prominent of 

these stages is the stage of employing 

neuromarketing in the publicity 

process. This stage led to the 

emergence of a new type of publicity 

known as neuropublicity. It is the 

contemporary advertising through 

which advertising agencies and 

advertisers have moved in addressing 

the receiver by designing creative 

publicity messages from conscious to 

unconscious one. This confirms that 

publicity cannot be considered just a 

type, but rather a practice. Each 

practice holds ideologies that changed 

 كورونا: بين تقييد الحريات ومتطلبات المرحلة جائحة االتصال الرقمي ما بعد 
ISBN  978-1-7398456-2-9 
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المخاطبة الواعية إلى المخاطبة الالواعية، 
هذا يؤكد على أّن اإلشهار ال يمكن اعتباره  
ممارسة   وكل  ممارسة  بل  فقط  نوع  مجرد 

بعت بتوجهات فكرية معينة تجسدت في طُ 
شكل مقاربات غيرت من مالمح الممارسة  
خالل   من  سنحاول  ذلك  من  اإلشهارية. 
دراستنا هذه إلى محاولة معرفة أهم المراحل  
وما  اإلشهارية؟  الممارسة  بها  مرت  التي 
التي طبعت كل مرحلة   المقاربات  أهم  هي 
أهم   تتمثل  وفيما  المراحل؟  تلك  من 

في ميكانيزم العصبي  التسويق  توظيف  ات 
 العملية اإلشهارية؟ 

تسويق  تسويق،  المفتاحية:  الكلمات 
العصبي،إشهار،  إشهار العصبي، مقاربات  

 إشهارية.

the features of the publicity practice. 

From that, we will try, through this 

study, to try to find out the most 

important stages that the publicity 

practice has gone through and it 

identity What are the most important 

approaches that marked each of those 

stages? What are the most important 

mechanisms for employing 

neuromarketing in the publicity 

process? 

 

Keyword:Marketing;Neuromarketing; 

publicity; Neuropublicity; Publicity 

approaches. 
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 مقدمة: 
لقد بات االستغناء عن مصطلح اإلشهار مستحيال في قاموس حياتنا كأفراد ومؤسسات، 
فكيف باالستغناء عنه في الحياة العملية؟ إّنه لمن بين األشياء المستحيلة التخلي عن  

 بكثير. اإلشهار ليس ألنه يعتبر موردا ماليا بل وأبعد من ذلك 
الناحية   به، ومن  الشركات مرهونان  بقاء واستمرار  المؤسساتي أصبح  فعلى الصعيد 

والمحافظة  التحسين  خالل  من  وسمعتها  المؤسسة  صورة  عن  نتحدث  االتصالية 
كمفهومين يتجسدان انطالقا من المحاولة الجادة لموقعة العالمة التجارية للمنتج، الخدمة 

 أذهان المستهلكين)الحاليين والمرتقبين(.  والسلعة بل وللمؤسسة ككل في
إّن الحديث عن اإلشهار يقتضي الحديث عن المراحل التي مر بها والتي ساهمت في 
تطوره، لذلك فإّنه من غير المنطقي اعتبار اإلشهار نوع بل ممارسات إشهارية عرفت 

اربات تطورات سادت فيها أفكار وتوجهات نظرية التي تجسدت هي األخرى في شكل مق
وكل مقاربة عملت على تغيير الممارسة اإلشهارية، أحدثها المقاربة التسويقية العصبية 

 التي أفضت إلى ميالد اإلشهار المعاصر الذي عرف بــ"اإلشهار العصبي". 
انطالقا مما سبق، سنحاول من خالل هذه الورقة البحثية التعرض إلى مراحل تطور 

ع متعددة من اإلشهار آخرها اإلشهار العصبي، لكن  اإلشهار والتي أدت إلى بروز أنوا 
الشركات  اهتمام  محل  كان  الذي  العصبي  التسويق  مفهوم  إلى  سنتعرض  ذلك  قبل 
األمريكية الكبرى وعلى رأسها كوكاكوال، مع ذكرنا ألهم التقنيات التسويقية العصبية التي 

صبي في العملية تستعمل في هذا المجال، باإلضافة إلى آليات توظيف التسويق الع
اإلشهارية لنقف عند أفكار كل من دعاة التأييد والمعارضة لموضوع التسويق واإلشهار 

 العصبي. 
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 .التسويق العصبي 1
هو علم جديد يسعى إلى االستفادة من آخر ما توصلت إليه علم التسويق العصبي  

سان، وذلك بهدف العلوم الطبية في دراستها للمخ البشري وأنظمته العصبية في جسم اإلن
وضع نمط جديد من اإلعالن التسويقي للسلع والخدمات واألفكار المختلفة. حيث يركز 
لعلم  الحديثة  المفاهيم  علم  على  اعتمادا  الباطن  العقل  مخاطبة  على  العلم  هذا 
الشكل  من  االنتقال  اإلعالنية  الحمالت  استطاعت  األخيرة  السنوات  النفس.وخالل 

جد  مرحلة  إلى  حواس التقليدي  مخاطبة  من  انتقلت  حيث  العمل،  من  ومتطورة  يدة 
الحواس  بهذه  المتحكمة  العصبية  المراكز  مخاطبة  إلى  المعروفة  الخمسة  المستهلك 

 1والمسؤولة عن اتخاذ القرار النهائي. 
التركيز على  المتخصصة في مجال اإلعالن على  ومن خالل ذلك عملت الشركات 
الدماغ أو العقل البشري، وأدى ذلك إلى ظهور هذا الفرع المتجدد والمثير من فروع علم 
المخ واألعصاب،والذي يقوم على تصوير كل ما يدور من متغيرات في الدماغ البشري 

يجاد العالقات واالرتباطات السببية.وتتركز جهود  ومراقبة نشاطاته المختلفة وتفسيرها و  ا 
المنظمات المنتجة لــ )السلع، الخدمات، األفكار( من خالل تطبيق علم التسويق العصبي 
على ابتكار أساليب حديثة ومؤثرة واستخدامها من أجل زيادة قدرتها على إقناع المخ  

 2فة خاصة. مباشرة إلى الحاجة الستخدام ُمنتجاتها الُمعلن عنها بص
على أّنه مجال جديد لبحوث التسويق ُيعنى بدراسة استجابات   العصبي  التسويقويعرف  

الحسية   )عالمات   -المستهلكين  تسويقية  لمنبهات  والعاطفية  الحركية،اإلدراكية 
األعصاب  لعلم  تطبيق  هو  العصبي  والتسويق  إشهارية(  تجارية،منتجات،رسائل 

التسو  مجال  في  ثانية،تفترض اإلدراكي/المعرفي  جهة  من  التسويقية.  واالتصاالت  يق 
عبارة التسويق العصبي عادة االستعمال النسقي لتقنيات التصوير  العصبي من أجل 

 
 . 54، ص2012حممد عبد الغين حسن هالل، التسويق العصيب واللعب يف العقول،مركز تطوير األداء والتنمية للنشر والتوزيع، القاهرة،   1
 . 55املرجع نفسه، ص  2
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مختلفة)أفكار،عمليات  نفسية  بظواهر  المرتبطة  العصبية  األسس  على  التعرف 
سويق إدراكية،انفعاالت ومشاعر( وهي ذات طبيعة بيولوجية بحتة،كما يمكن تصوير الت

العصبي كشبكة قراءة تسمح بدراسة وفهم السلوكيات التي تمت مالحظتها بطريقة مباشرة 
 3أو التي يمكن تأويلها. 
كوتلر فيليب  وتحسين    Philip Kotlerيعرفه  للتسهيل  األعصاب  علم  استخدام  بأّنه 

التواصل بين األفراد والمجموعات وذلك بغرض إشباع حاجاتهم من السلع والخدمات 
 4القيمة بشكٍل صحيح. ذات 

ويعرف أيضا على أّنه تطبيق العلوم العصبية في مجاالت التسويق واالتصال واإلشهار، 
 من أجل دراسة  

سلوك المستهلك،ولكن ليس من خالل استجواب هذا األخير، بل من خالل استجواب 
 5دماغه". 

الكامنة التي إّن هذا التخصص الجديد يهدف إلى معرفة وفهم الميكانيزمات العصبية  
التحكم   للشركات، ومن أجل  التجارية  الفعالية  بغية زيادة  المستهلك  يقوم عليها سلوك 
األفضل في قرارات الشراء لألشخاص حثهم على الشراء أكثر أو جعلهم أوفياء لعالمة 
تجارية ما ويراهن رجال التسويق على تطور البحث في مجال العلوم العصبية كالتصوير 

ناطيسي، فمن خالل هذا الجهاز يستطيع العلماء تحديد اإلشارات التي تحرك  بالرنين المغ
الرغبة القصوى والشعور باللذة والمتعة لدى األفراد، إذ لم يعد امتالك الشركات ألفضل 
للسلع  المرتقبين  الزبائن  ابتياع  احتمال  لضمان  كاف  المنتجات  وأجود  التقنيات 

 
، 01، العدد01ة،اجمللدفطومة بن مكي، نسيمة مقبل،التسويق واإلشهار العصيب...مفاهيم وتطبيقات، جملة حقول معرفية للعلوم االجتماعية واإلنساني 3

 .  102، ص114-100،الصفحات 2020
 03، العدد11، جدلية اإلسرتاتيجية والتنمية، اجمللد-دراسة حتليلية    –إكرام مرعوش، آايت هللا موحلسان، جدلية البعد األخالقي يف التسويق العصيب   4
 .107، ص121 – 103،  الصفحات 2021خاص ،  -
مع اإلشارة إىل جتربة شركة   –دراسة نظرية حتليلية    -مهية ودور التسويق العصيب يف زايدة تنافسية منظمات األعمال  منري خروف، ليندة فرحية، أ 5

 . 50، ص74 – 44، الصفحات 1، العدد3نيلسن، جملة املالية واألسواق،اجمللد
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لحديثة في مجال استثارة الدماغ أّن التوجه إلى المعروضة، حيث بينت نتائج الدراسات ا
الدماغ البدائي الذي يعتبر صانع القرار الحقيقي أكثر قدرة على زيادة فعالية النشاط 

 6التسويقي بخصوص توصيل فكرة ما أو بيع منتج معين. 
بعد قيام شركات أمريكية ذات عالمات   1979يرجع ظهور التسويق العصبي إلى سنة 

وتم    Electro Encéphalographie(EEG)اء دراسات باستعمال أجهزة  مشهورة بإجر 
الوصول إلى نتائج تفيد بأّن اإلشهار يؤثر على األنشطة الدماغية، وكلما كانت العالمة 
بدأ   هنا  ومن  باإلشهار،  تأثرا  الدماغي  النشاط  هذا  زاد  كلما  بالدماغ  التجارية مسجلة 

 اإلشهارات؟ التساؤل:كيف يتأثر كل جزء  من الدماغ ب
بعد اكتشاف أّن العالمة   (Hyun)و  (Rothschild)بفضل  1990وكان الجواب سنة  

األكثر تسجيال لدى المستهلك تقوم بتنشيط الجزء األيسر من الدماغ بعد الثانية األولى 
 من المشاهدة، ثم الجزء األيمن بعد لحظات من ذلك.

باستعمال هذا النوع من الدراسات   بدأت الشركات األمريكية الكبرى   2000وابتداء من سنة
 في مجال التسويق، ومن بين الشركات نذكر:

كوال بيبسيCoca – Colaكوكا   ،Pepsiابيام  ،IBMآبل  ،Apple دونالدز ماك   ،
MacDonald’s .الخ... 

في حين يرى باحثون آخرون أّن التسويق العصبي ظهر نهاية التسعينات من خالل 
بدراسة   المهتمة  التجارب من خالل األبحاث  وذلك عن طريق  البشري  الدماغ  أسرار 

عرض بعض الصور واألفالم أمام شخص ما وفي الوقت نفسه يتم مراقبة ودراسة ردود  
أفعال الدماغ  لما تعرضه هذه الصور واألفالم عن طريق أجهزة طبية مثل أجهزة الرنين  

يبنى عليها تحليل مفصل   المغناطيسي التي من خاللها يتم تحليل ردود األفعال ومن ثم
للشخصية ومن هنا ظهر ما يسمى التسويق العصبي وهو الناتج التجاري لفرع البحث 

المعروف باسم علم األعصاب المعرفي  le neuroscienceالطبي الجديد المزدهر 
 

 . 103، 102فطومة بن مكي، نسيمة مقبل، مرجع سبق ذكره، ص،ص  6



 محمديفتيحة د.       لإلشهار في وسائل اإلعالم الجزائرية وفي الفضاءات اإللكتروني  المرجعية القانونية

 2022 فريلث والدراسات االجتماعية واإلنسانية            أالمركز الدولي لألبحا

115 

 

cognitive   والذي ظهر في أواخر التسعينات بجامعة هارفرد بالواليات المتحدة األمريكية
مجموعة من الخبراء يقومون بإجراء بعض األبحاث من خالل مسح وتصوير عندما كان  

 لبعض أدمغة المتطوعين لمصلحة بعض الشركات الكبرى.
أما في الوقت الحالي فان المتبني لهذه األبحاث هي جامعة ايمورى بالواليات المتحدة 
حقو  باستخدام  الشخصيات  تحليل  عملية  وتتم  هاوس  برايت  شركة  مع  ل بالتعاون 

مغناطيسية شديدة القوة تقوم عبرها أجهزة الرنين المغناطيسي بتتبع الهيموجلوبين الغني 
باألكسجين والهيموجلوبين الخالي من األكسجين في الدماغ مما يعطي الباحثين صورة  
تفصيلية لحظية عن تجاه وأماكن سريان الدم وأماكن الخاليا العصبية التي تنشط خالل 

 7تلك العملية.
 :الدماغ والتسويق العصبي 1كلالش

 
 .25المصدر:عبد الناصر خري، مرجع سبق ذكره، ص

 تقنيات التسويق العصبي:
ولقيت   منذ أن بادرت أولى الشركات األمريكية في إطالق بحوثها العصبية في األلفينيات 

رواجا واسعا حتى تبعتها العديد من الشركات من مختلف أنحاء العالم،حيث حسب ما  
شركة مختصة   80فانه تنشط قرابة    2018أصدرته جمعية العلوم والتسويق العصبي سنة 

 
، ص،ص 31  –  21، الصفحات1، العدد  13العصيب )التوجه اجلديد يف علم التسويق(، جملة العلوم التجارية، اجمللد   عبد الناصر خري،التسويق 7

24 ،25. 
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في أبحاث التسويق العصبي موزعة على عّدة دول غير الدول العربية حيث ال توجد 
حاث باستثناء تركيا باعتبارها دولة مسلمة تملك شركتي أي دولة عربية تقوم بهذه األب

 Think neuro .8و Sales Brainأبحاث 
والجدول التالي نستظهر من خالله بعض من هذه الشركات مع أهم التقنيات التسويقية 

 العصبية المستعملة:
 :بعض شركات بحوث التسويق العصبي 1الجدول

 . 110المصدر:إكرام مرعوش، آيات هللا مولحسان، مرجع سبق ذكره، ص
يتضح من خالل الجدول أعاله، أّن هناك مزيج متنوع من التقنيات التي تقترحها شركات 
كل حسب  المختلفة  العمالء  حاجات  تلبية  لها  يتسنى  حيث  العصبي  التسويق  بحث 

 MNSBAوبعد عملية المسح التي قامت بها جمعية    2018مقدرته المالية. في سنة  

 
 .109إكرام مرعوش، آايت هللا موحلسان، مرجع سبق ذكره،ص 8

 التقنيات المستعملة  البلد  اسم الشركة 
Affectiva  تتبع العين،ترميز الوجه، أدوات بيومترية  األمريكية الواليات المتحدة 

FKF Applied Research  ترميز الوجه  الواليات المتحدة األمريكية 
Forbes Consulting  تعرض مباشر/إجابة مباشرة  الواليات المتحدة األمريكية 
Gallup & Robinson  التخطيط الكهربائي للعضل الواليات المتحدة األمريكيةEMG 

NeuroFocus  التخطيط الكهربائي للدماغ الواليات المتحدة األمريكيةEEG 
Brain Intelligence  التخطيط الكهربائي للدماغ الصينEEG تتبع العين،أدوات بيومترية، 

ADict  تتبع العين  اسبانيا 
Forebrain  تستخدم معظم التقنيات  البرازيل 

Institute of Sensory 
Analysis 

 تستخدم معظم التقنيات  بولونيا 

Keystone Network  تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي بلجيكاIRM 
Neurosense  تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي بريطانياIRM 

Mindlab International  التخطيط الكهربائي للدماغ بريطانيا EEG تتبع العين، أدوات بيومترية، 
True Impact Marketing  تقنية التصوير المغناطيسي كنداIRM تتبع العين، أدوات بيومترية ، 
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تليها تقنية تتبع العين، ثم البيانات البيومترية هي األكثر استخداما،    EEGوجدت أّن تقنية
المختلفة ثم اختبارات االستجابة الضمنية، التحقيقات وأخيرا تقنية ترميز الوجه، في حين  

 9المرتبة األولى.IRMتصدرت   2014أّنه في سنة 
وفيما يلي سنعمد على عرض بعض من تقنيات التسويق العصبي األكثر استخداما 

 وشيوعا: 
:وذلك بإدخال مستهلكين داخل هذه IRMالتصوير بالرنين المغناطيسي:  تقنية •

جراء دراسات على أدمغتهم وذلك ألغراض تجارية   األجهزة)بعد أخذ موافقتهم( وا 
بحتة وليس ألغراض طبية، حيث تقوم هذه األجهزة بقياس مدى تدفق الدم إلى  

تم بذلك دراسة الدماغ وهذا ما يكشف تحركات في مناطق مختلفة من الدماغ،وي
المناطق التي تتأثر بعد مشاهدة إعالنات معينة أو عالمات تجارية معينة أو  
دماغ   على  المسجلة  التأثيرات  كل  تسجيل  يتم  معينة،بحيث  روائح  شم  بعد 

والشكل 10المستهلك الخاضع للتجربة وتحليلها الحقا والوصول إلى نتائج معينة.
 : (IRM)التالي يوضح جهاز الرنين المغناطيسي

 
 
 
 
 
 
 

 
 . 110املرجع نفسه، ص 9

 . 26عبد الناصر خري، مرجع سبق ذكره، ص 10
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 IRM:جهاز الرنين المغناطيسي2الشكل

 
 .27المصدر:عبد الناصر خري، مرجع سبق ذكره،ص

العصبي   التسويق  أعلنت عن ميالد علم  التي  التجربة  نجد  التجارب  هذه  أشهر  ومن 
المتخصص في علم    Samuel McClureبعد قيام الباحث األمريكي  2004رسميا سنة 

ستانفورد،وذلك بجامعة  لتجاربه    النفس  أخضعهم  مستهلكين  على  بدراسة  قيامه  بعد 
باستعمال أجهزة الرنين المغناطيسي،وتمثلت الدراسة في إعطاء المستهلكين مشروبات 
كوكاكوال وبيبسي كوال وهم داخل الجهاز قصد تذوق المشروبات، في المرة األولى دون  

مة التجارية، فتبين بعد تحليل إظهار العالمة التجارية، وفي المرة الثانية يتم إظهار العال
المستهلكين   غالبية  التجارية  العالمة  إظهار  قبل  أّنه  المغناطيسي  الرنين  نتائج جهاز 
يفضلون مشروب بيبسي كوال، أما بعد إظهار العالمة التجارية فثالثة أرباع المستهلكين  

 11يفضلون كوكاكوال،وهذا ما يثبت أثر العالمة التجارية على دماغ المستهلك. 
تعمل هذه التقنية على  : PETتقنية التصوير المقطعي باإلصدار البوزيتروني •

 قياس اإلدراك الحسي وعلى تكافؤ العواطف.
 

 
 . 27املرجع نفسه،ص  11
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 :EEGتقنية تسجيل النشاط الكهربائي في الدماغ •
هي واحدة من التقنيات األكثر استخداما في التسويق العصبي بعد الرنين المغناطيسي،  

إذ تسمح هذه التقنية بتسجيل نشاط المخ في أي ظرف من الظروف كما هو الحال مثال 
الوحيد من   النشاط  بيانات  قادرة على تسجيل  التقنية  السوبر ماركت.هذه  في محالت 

،وتقيس هذه التقنية الملل، المشاركة، االهتمام، تكافؤ الطبقات السطحية لقشرة الدماغ
 عاطفي، اإلدراك، االعتراف. 

المغناطيسي  • الدماغ  المنتجات    :MEGتقنية  اختبار  في  التقنية  هذه  تستخدم 
 الجديدة، اختبار اإلعالنات، االختبار الحسي. 

تستخدم هذه التقنية في اختبار  :TMSتقنية التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة •
 المنتجات الجديدة، اختبار اإلعالنات، اختبار المحفزات التسويقية. 

تستخدم في اختبار ردود الفعل، اختبار تصميم التعبئة  تقنية تتبع العين: •
 والتغليف، اختبار اإلعالنات وموضع المنتج. 

الفسيولوجية:  • االستجابة  قياس  اإلعالنات،اختبار  تقنية  اختبار  في  تستخدم 
 ديد سلوك المستهلك في الطبيعة. مقطورات الفيلم، تح

الوجه: • ترميز  غير  تقنية  الفعل  ردود  قياس  اإلعالنات،  اختبار  في  تستخدم 
 الواعية، قياس العواطف األساسية)الغضب مثال( وتعبيرات الوجه العفوية.

هي طريقة أكثر دقة وحساسية في الكشف عن  :EMGتقنية الوجه الكهربائي •
قيس هذه التقنية التعبيرات العاطفية،التواصل التغيرات في تعابير الوجه،حيث ت

المستهلك  فعل  ردود  اختبار  في  تستخدم  العاطفي،كما  االجتماعي،التكافؤ 
 واختبار العالمة التجارية. 



 محمديفتيحة د.       لإلشهار في وسائل اإلعالم الجزائرية وفي الفضاءات اإللكتروني  المرجعية القانونية

 2022 فريلث والدراسات االجتماعية واإلنسانية            أالمركز الدولي لألبحا

120 

 

 GSRتستند على تحليل التغيرات الطفيفة في استجابات الجلد :SCتقنية الجلد •
 عندما يتم تنشيط الجهاز العصبي الالإرادي.

الضمنيتقنية   • االرتباط  وتسمح  :LATاختبار  والخبرة،  الفردي  السلوك  تقيس 
بتحديد التسلسل الهرمي لمنتجات،باستخدام طريقة المقارنة، كما تقيس المواقف 
عالمات   المفاهيم)إعالنات،  مختلف  فعل  رد  تقييم  طريق  عن  األساسية 

 12تجارية...( كما تقيس مقدرا الوقت بين ظهور المحفزات واالستجابة. 
 .اإلشهار العصبي 2

 لقد أصبح اإلشهار جزء من حياتنا اليومية بحيث أننا قد نلحظ غيابه وال نلحظ  غياب
أحد من أقاربنا، هذا دليل على األهمية والمكانة التي أصبح يحظى بها اإلشهار في 
الممارسة  تطور  هو  األهمية  هذه  درجة  من  زاد  ما  ولعل  خاصة،  المعاصر  عالمنا 
اإلشهارية التي طبعت بعدة مقاربات عملت على تطوير اإلشهار وبروز عدة أنواع  له، 

اإلش االقناعي،  اإلشهار  بينها:  اإلشهار من  اإليحائي،  اإلشهار  الميكانيكي،  هار 
االسقاطي، واإلشهار العصبي "الذي ُعّرف على أنه استعمال طرق علمية لدراسة الدماغ  

 13في األبحاث المتعلقة بالنشاطات التسويقية." 
 مراحل تطور اإلشهار:

ت متعددة عرفت تطورات عبر محطا14ال وجود إلشهار واحد بل هناك ممارسات إشهارية
المقاربات والممارسات  بها  انطبعت  أفكار وتوجهات نظرية عامة  فيها  مختلفة سادت 

 ،نذكرها فيما يلي:   15( هذه الممارسات إلى أربعة مراحل كاتوال  برنار اإلشهارية،وقد قسم )

 
  .56 – 53ص- منري خروف، ليندة فرحية، مرجع سبق ذكره،ص12
االلكرتوين:13 الرابط  على  التسويق،متوفر  حمرتف  مدونة  العصيب،  التسويق  بليل،   pro-https://m-كمال 

dz.blogspot.com/2016/12/blog-post_26.html :سا.13:30، على الساعة:01/02/2022، اتريخ التصفح 
 . 121، ص2012واجملتمع، ترمجة سعيد بنكراد، الطبعة األوىل،دار احلوار للنشر والتوزيع،سوراي،بريانر كاتوال، اإلشهار   14
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األولى الفترة  المرحلة  العشرين،وهي  القرن  التاسع عشر ومطلع  القرن  نهاية  :تمتد من 
علمية والتي كانت تنظر إلى الفرد ككائن عقالني -ولوجيا الماقبلالتي سادت فيها السيك

هذه  لإلنسان.وقد ساد خالل  المعقد  النفسي  االجتماعي  بالبعد  االعتراف  دون  وواعي 
التصميم   في  المقاربات  كأولى  البرهنة  على  باعتماده  االقناعي  اإلشهار  المرحلة 

خ16اإلشهاري  بارية بحيث كان اإلشهاري يثق حيث كانت الدعوات اإلشهارية عقالنية وا 
وذلك من خالل  المنتج،  بشراء  إقناعه  أجل  من  السليم  وفي حسه  الزبون  منطق  في 
اإلحالة على خصائصه الموضوعية.إّن  الموضوع األساس ي لإلعالن كان يدور حول 
تأكيد وجود حاجة يجب إشباعها، والبرهنة بعد ذلك على قدرة المنتج على تلبية هذه 

 17عده يأتي الدليل على تفوقه على غيره من المنتجات المنافسة.الحاجة،وب
هذه المرحلة مع بداية القرن العشرين أين ساد فيها نوع معين من   بدأت :المرحلة الثانية

اإلشهار سمي بــ اإلشهار الميكانيكي)التكرار الدائم( حيث قدمت السيكولوجيا لإلشهاريين  
التعلم  ونظرية  واتسن  لبافلوف،وسلوكية  الشرطي  المنعكس  الفعل  نظرية  مع 

نت هذه المساهمات النظرية بدرجات ،إمكانية التحكم في هذه السيرورة حيث مكHullلهال
متفاوتة وبأشكال مختلفة من إقامة إستراتيجية قادرة على التغلب على مقاومة الجمهور 
لإلشهار من خالل مده بوهم االختيار الحر.ويقوم هذا الوهم على وجود دائرة الواعية  

 18في سيكولوجية اإلنسان ُنظر إليها باعتبارها قارة وغامضة.
 ار الميكانيكي  أو إشهار الشرط على األسس التالية: يقوم اإلشه

واضحة وقابلة للتعرف   Stimuli Publicitaireيجب أن تكون اإلشارة اإلشهارية    -
 وأن تحافظ على هويتها المميزة لكي تشكل نقطة استدالل ثابتة )منبه(، 

 
 . 108املرجع نفسه، ص 16
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اآلمر     - الطابع  من خالل  الشرط  هذا  تدعيم  اإلشهاري  المثير  كثافة  على  يتوجب 
 المتتابع للنداء وكذا حجم الملصق وحضوره الدائم)األلوان الزاهية والحروف الكبيرة(، 

في النهاية سيكون الربط )المنعكس النهائي( بين اإلشارة /المنبه اإلشهاري وبين     -
 19صبور والمنتظم لهذه اإلرسالية. االستهالك هو ثمرة التكرار ال

وتجدر اإلشارة أّن هذا النوع من اإلشهار حتى يحقق فعاليته يجب ان يتلقاه المستهلك 
بشكل سلبي، ويستسلم له دون حس نقدي.وفي اتجاه تدعيم هذه السلبية والحفاظ على 

الممتازة   المتلقين ضمنها تتدخل أشكال أخرى للشرط يتعلق األمر بالدور الخاص لألسواق
والخدمة الذاتية التي تجعل المشتري في وضعية مالئمة للمواقف الشرطية غير العقالنية، 

 من خالل وضعه بشكل مباشر أما السلع المتنوعة دون وسيط يحد من فعله.
االقتصاديوفي   السلوك السياق  حول  كاملة  نظرية  االقتصاديين  بعض  طور  فقد   ،

 عتماد على مبادئ الشرط. الالعقالني لالستهالك من خالل اال
الممارسة  في  ملحوظا  تطورا  التجاري  الميدان  على  الشرط  نظرية  تطبيق  شكل  لقد 
اإلشهارية، وقد يكون ذلك أكبر تطور لحقه منذ تعميم الطباعة أين خرج اإلبداع اإلشهاري 
نهائيا من الصنعة التجريبية لكي يدخل مرحلة الصناعة.لقد كان  تأثير  هذه المرحلة 

لخاصة باالنعكاس الشرطي قويا في أسطورة اإلشهار، حيث الزالت آثار هذه المرحلة ا
 20بادية إلى اليوم. 
من منتصف القرن العشرين إلى بداية الثمانينيات وانطبعت ببروز   امتدت المرحلة الثالثة:

اإلشهار اإليحائي القائم على اإلغراء ومن هذا المنظور على اإلرسالية اإلشهارية ان 
المنتج موضوع اإلشهار  تقدم  ثم  باعتباره منطقا عاما  للحياة  العام  المحيط  تستحضر 

ما يجب ان يتوجه النشاط اإلشهاري إلى ك  Puzzleباعتباره القطعة الناقصة في الصورة
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الفرد في شموليته آخذا بعين االعتبار محيطه الفيزيقي واالجتماعي ومركزا على االختالل 
 21المفترض موحيا بالحل الذي يجب ان يتحقق عبر االستهالك.

انطبعت ببروز نوع معين من اإلشهار عرف باإلشهار االسقاطي  القائم  :المرحلة الرابعة
مطلع على   إلى  العشرين  القرن  من  الثمانينيات  من  المرحلة  هذه  تمتد  حيث  التثمين 
العميقة  22األلفية  بالدوافع  التجارية  اللغة  إلى ربط  فإذا كان اإلشهار اإليحائي يجنح   ،

للزبون فان اإلشهار االسقاطي يحاول إدراج الكالم التجاري ضمن الكالم االجتماعي ا 
 23حياة التي تحيل عليها. ضمن ثقافة بقيمها وأنماط ال 

الخامسة: هذا  المرحلة  يومنا  إلى  الجديدة  األلفية  مطلع  مع  بدأت  حديثة  مرحلة  هي 
باإلشهار  تسميته  على  ُيصطلح  اإلشهار  من  جديد  نوع  ببروز  وانطبعت 

  Neuropublicité.24العصبي
 

 
 المصدر:كمال بليل، مرجع سبق ذكره.
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يعتبر واجهة للتسويق العصبي والذي يعود سبب نشأته نعم إّنه اإلشهار العصبي الذي 
 إلى تالقي المصالح بين طرفين: 

األول الضخمة   :الطرف  النفقات  على  الشرعية  إضفاء  بشأن  القلقون  الصناعيون 
 المخصصة للبحوث التسويقية واإلشهار،

في   وكاالت اإلشهار الراغبة في إضفاء قيمة على مساهمتها. بدليل انه  :والطرف الثاني
نهاية التسعينيات من القرن العشرين، قامت مخابر البحث المتخصصة في مجال علوم 
العصبي  التسويق  مفهوم  بتطوير  الكبرى،  التجارية  الشركات  من  األعصاب،وبطلب 
لكشف الستار عن ميكانيزمات اشتغال الدماغ البشري في مواقف تسويقية معينة وما 

ئل إشهارية، صور منتجات وأسماء عالمات يحدث فيه من تمظهرات عصبية أمام رسا
 25تجارية. 

 .التسويق العصبي...آليات توظيفه في العملية اإلشهارية: 3
يتم توظيف نتائج البحوث والتجارب   .آلية التقسيط والحد األدنى لسعر المنتجات:1

في  السيما  التسويقية  اإلستراتيجية  مخرجات  مختلف  في  العصبي  بالتسويق  الخاصة 
باأللم، وهنا   الشعور  للتقليل من  والعروض  التغليف  كتقنية  التسويقي  المزيج  سياسات 

لزبون يستحضرنا مثال التسويق للسيارات الفاخرة ففي مقابل السعر المرتفع يقوم بمنح ا
مجموعة من المزايا وبالتالي العمل على تقليل التنشيط السالب الناتج عن التكلفة، إذ ال  
يمكن للزبون ربط كل عنصر من مجموعة المزايا بسعر معين وبالتالي ال يمكن للدماغ  
بأي حال من األحوال تقييم نزاهة الصفقة وما إذا كانت نفعية اإلكسسوار تستحق فعال 

 كون  اتخاذ قرارا الشراء أقل إيالما.السعر ،وهنا ي
كما يقوم اإلشهار المعتمد على الميكانيزم العصبي بتقديم أسعار المنتجات كميزة تنافسية 
من خالل اإلعالن عن السعر األدنى والذي يكون في متناول الجماعات المستهدفة، ثم  
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و المتحكم في السعر يبدأ السعر في االرتفاع كلما رغب الزبون في مزايا أكثر وكأّنه ه 
 26وليس البائع. 

السيارات:2 تسويق  الخاص .آلية  العصبي  التسويق  في مجال  الدراسات  نتائج  بينت 
المجتمع خاصة لدى   الذات في  بتأكيد  أّن هذه األخيرة ذات عالقة وطيدة  بالسيارات 
الذكور وهو ما يستثمره اإلشهار الخاص في المجال بشكل كبير خاصة لدى الذكور 

ما يستثمره اإلشهار الخاص في المجال بشكل كبير خاصة من طرف العالمات وهو  
التجارية الكبرى، حيث اظهر عرض صور لسيارات على مجموعة من الرجال أثناء أحد 
التجارب تنشيط منطقتين مميزتين من الدماغ تعرف باحتوائهما على صنف من الجزئيات 

( وهي تقترن على العموم 2نوع الثاني)تطلق عليها تسمية مستقبالت الدوبامين من ال
اإلشهار  إّن  اإلنسان.  فيها  بما  الثدييات  مجتمعات  أغلب  في  المهيمن  الذكر  بحالة 
العصبي الخاص بالسيارات يرتبط بوضعية الهيمنة والسيادة لدى الرجال ليس عبر عالقة 
الوضعية في شكل رموز سيطرة وهيمنة خارجية من خال  هذه  ترجمة  تتم  بل  ل القوة 

 27امتالك السيارة أو الفوز باألنثى أو االثنين معًا. 
 .التسويق واإلشهار العصبي... بين جدلية التأييد والمعارضة 3

أثار موضوع التسويق واإلشهار العصبي الكثير من الجدل داخل المجتمعات الغربية  
 تماما لذلك.الرأسمالية التي انقسمت فيها التيارات بين مؤيد الستخدامه ومعارض 

ففي الوقت الذي يعتبر فيه مؤيدي التسويق العصبي أّنه مجرد أداة تساعد على التحكم  
على تلبية أفضل لحاجيات المستهلك الحقيقية عبر المعرفة الجيدة لكيفية تطوير عالقة 
المنتجات بمشتريها، وأّنه ال يختلف كثيرا عن التسويق التقليدي فعوض سؤال المستهلكين  

ير  الحقيقية عما  رغباتهم  لفهم  أدمغتهم  مباشرة  يخاطب  العصبي  التسويق  فإّن  يدون، 
 وبالتالي الكشف عن أجدى الطرق إلشباعها. 
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فإّن معارضي الموضوع ينفون ذلك من خالل شنهم لعدة حمالت كالحملة التي شنتها 
مطالبة بالتحقيق في آليات   2003األمريكية في ديسمبر   Commercial Alertمؤسسة  

من  الب العديد  بها  تقوم  التي  اإلنسان  على  لألبحاث  الفيديرالية  للمعايير  المخالفة  حث 
 28الجامعات والمخابر األمريكية.

 خاتمة: 
في نهاية هذه الورقة البحثية، يمكن القول أّنه بالرغم من المعارضة الشديدة لموضوع 

يقلل من  أهميته بدليل أّن    التسويق واإلشهار العصبي، إاّل أّن ذلك لم  الفّعال  ودوره 
العالمية تعتمد على أبحاث التسويق العصبي، لما لهذه األبحاث من   أغلب الشركات 
فوائد تعود على المؤسسات وفي خضم هذه  الفوائد فائدتي البقاء واالستمرار  خاصة 

 في ظل المنافسة الفائقة التصور.
سة: وهو مدى اعتماد المؤسسات لكن السؤال الجوهري الذي يمكن أن نختتم به هذه الدرا

 الجزائرية وقبلها رجال التسويق واإلشهار على أبحاث التسويق العصبي؟  
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Abstract الملخص 

 
 

اإلشهار االلكتروني في ضوء البيئة اإلعالمية الجديدة: مداخل نظرية  
 من ناحية المفهوم والوظائف

Electronic advertising in the light of the new media environment: 

theoretical approaches in terms of concept and functions 
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الوسهههههههي  االشههههههه ار و  تعالج الورقة البحثية    
راال(تر(ههههه     العهههههالمي  وسهههههههههههههه  هههههة كاإلعالمي 

تك(ولوجية مبتكرة من أكثر الوسهها ا االتلهها  
فهههاع يهههة وجهههاتبيهههة بمههها تمت كههه  من امكههها(يههها   
اسههههههههههههههتثمههههار هههها في ب(هههها  حمال    كب رة يمكن 
إعال(يههة (ههاجحههة  إت ال يمكن مة م( مههة أن  
تعيش في  ا االقتلهههههههههاو الرقمي وتك(ولوجيا  

لم تستغا اال(تر(   المع وما  واالتلاال  ما
 كأواة ترويجية ووس  ة بيعية (اجحة.

المفتاحية  االجتماعي   الكلمات  التوالا  مواقع   :
 االقتلاو الرقمي    اإلعالم العالمياالش ار 

The research paper deals with 

advertising and the global media 

medium (the Internet) as an 

innovative technological means, one 

of the most effective and attractive 

means of communication, with its 

great potential that can be invested in 

building successful advertising 

campaigns, as no organization can 

live in the light of the digital economy 

and information and communication 

technology unless it uses the Internet 

as a tool Successful promotional and 

sales method. 
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 مقدمة: 

م(ت ولوج شبكة اال(تر(  إلى حياة المؤسسا   ألبح  تفّكر بجوية في الحلو       
ع ى جووة اتلهههاالت ا التسهههويسية باسهههتغال  الب  ة الرقمية التي فراهههت ا  تا التك(ولوجيا  
الحو ثة من أجا الولهههو  إلى أكبر عوو من جم ور ا المسهههت وأ والتأث ر ع   م  وقو 

(شهههاة الّتسهههويسية التي حاول  ف  ا المؤسهههسههها  اسهههتغال  كان اإلشههه ار من أحو أ م ام
الفاهها  الرقمي وملت ش شههبكا  التوالهها االجتماعي لالههة مع ت ا و وعي الجم ور 
برغبات  وا  جاب ت  في ا(تسا  الرسهههها ا  إت عم   المؤسههههسهههها  ع ى اإلحااة بالمسههههت     

وأ (ما حّا موّ فة من لال  تسويم ل  مجموعة من اإلشهههه ارا  التي تلههههاوف  أ (ما كان  
في تل  التفاع ية والجاتبية التي تمتا  ب ا  تا الوسهههههههههها   لمحاولة إغرا   وتحف  ا ع ى  
التعاقو االلكترو(ي مع ا في إاار و ا ش اإلش ار االلكترو(ي التة أعاو  يك ة ال(شاط  

 التسويسي عموما واإلش ارة للولا.

ة تك(ولوجية مبتكرة من أكثر الوسهها ا فالوسههي  اإلعالمي العالمي راال(تر(   وسهه       
االتلهههههههههههههها  فهاع يهة وجهاتبيهة بمها تمت كه  من امكها(يها  كب رة يمكن اسههههههههههههههتثمهار ها في ب(ها   
حمال  إعال(ية (اجحة  إت ال يمكن مة م( مة أن تعيش في  ا االقتلهههههههههههاو الرقمي 

يعية  وتك(ولوجيا المع وما  واالتلههههاال  مالم تسههههتغا اال(تر(  كأواة ترويجية ووسهههه  ة ب
 (اجحة.
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 . اإلشهار اإللكتروني نظرة في المفهوم والّسمات:1

ع ى شههكا شههري  إعال(ي ثاب     1994لسو بوأ   ور لإلعالن عبر اال(تر(  عام       
  بعهو ها تم تفهاعها   www.hotwied.comع ى موقع    (A Tand T)عن شههههههههههههههركهة  

بعو أن قام  شههههركا  برامج تلههههف  لشههههبكة    1996و  1995اإلعال(ا  ما ب ن عامي  
اال(تر(  بعم الم فا  االلكترو(ية امكثر تفاعال  وقو كا(  شهركتا ميكروسهوف  وو  (ي 

  وا(االقا من  تا الّ(بتة التاريلية  1سههههباقتان في تلههههميم إعال(ا  عبر شههههبكة اال(تر(  
 لكترو(ي (ورو بعض التعريفا  ل :لإلش ار اال

ياسههها  الّترويجية التي تعتمو ع ى الوسههها ا أو       اإلشههه ار االلكترو(ي  و:ح أحو السهههّ
ق(اع م بشههههرا    الوسهههها   االلكترو(ية في (سا الّرسههههالة االشهههه ارية ب وأ جتق العمال  وا 

 .2الم(تجح

كمها يمكن تعريفه  ع ى أ(ه : ح جميع أشههههههههههههههكها  العرض الترويجي المسهوم من مع ن      
 3مع ن من لال  شبكا  اال(تر( ح

 
وار ال(فا س ل (شر   ،الدعاية واإلعالن والعالقات العامة في المدونات االلكترونيةجاسم رماان ال اللي:     1

 . 78  77  ص ص 2013  امرون  1والتو يع  ط
  معوقات تبني استراتيجية لإلعالن االلكتروني في سوق التأمين المصري أسامة ربيع و أم ن س يمان:     2

 . 14  ص 2011  9مج ة الباحث  العوو
  الوار  محاضرات في هندسة اإلعالن واإلعالن االلكترونيعبو السالم أبو قحش واارق ا  أحمو:   3

 . 137  ص2006الجامعية االسك(ورية  ملر  

http://www.hotwied.com/
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  4فاإلعالن االلكترو(ي  و كا فاههههههههههها  موفو  الثمن ع ى مواقع شهههههههههههبكة اال(تر(       
 ق يسهههههههتف و من م ايا التفاع ية والمع وماتية وتك(ولوجيا ال(شهههههههر والتحري  المب رة وأسهههههههال

محالهرة ال ا ر بالمع وما  بملت ش امشهكا  وال(لهوص والعروض المتحركة واللهور 
بملت ش امحجام وال وايا  فاهههههههال عن توف را مسهههههههال ق المسار(ة ب ن السههههههه ع واللوما   
و و ما ال  توفر في الوسهها ا التس  وية  إاههافة إلى اسههتلوام  الوسهها   المتعووة والواقع 

 .5اميم اإلعال(يةاالفترااي في إبوا  التل

أن اإلشهههههههههه ار االلكترو(ي  و فكرة  ج (ة     Hervert Guillaumeويرى الك(وة      
و(ت جههة حتميههة لت اوج بعض التك(ولوجيهها الحههو ثههة ومهها أفر تهه  من تفههاع يههة مع ومههاتيههة   
والتاور الحالههها في م وان االتلههها  وأوبيا  التسهههوي  واإلشههه ار وما (تج ع( ما من  

  أة تللههههههههههههههيص المهاوة اإلشهههههههههههههه هاريهة لكها فرو أو أن لكها فرو مهاوته  جوا(هق الفروا(يهة
 .6اإلش ارية اللالة ب  والتي تب(ى العتبارا  مع (ة

يعتبر اإلشهههه ار االلكترو(ي إعالن العلههههر  إت  تم   بعّوة م ايا تجع   إعال(ا را جا      
 : 7ومؤثرا و(اجحا ومن  تا الم ايا و ي

 
  2007  وار اليا ورة ل (شر والتو يع  عمان   الترويج واإلعالن التجاري بش ر العالق وع ي محمو ربايعة:     4

 . 118ص
والتطبيقات"عباس ملافى لاوق:     5 الجديد"المفهوم والوسائل  الشروق  عمان   اإلعالم  وار    2008  

 . 319ص
 .      36  ص2015  17  مج ة التراث  العوو الجديداإلشهار االلكتروني في بيئة اإلعالم مراو كموش:    6

  وار اإلعلار الع مي ل (شر والتو يع  عمان  اإلعالم االلكتروني أسس وآفاق المستقبلمروى لالح:   7
 . 238-237  ص2015  1ط
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تغ  ر اإلعالن بسهههههههههههههه ولهة  وحتى بعهو بهو  الحم هة * المرو(هة: المرو(هة في سههههههههههههههحبه  أو  
 الوعا ية.

%  40% إلى  20* ق هة التكهال ش: إت أّن تك فهة أكبر حم هة ترويجيهة ع ى اال(تر(ه  تسها 
من تكال ش الحم ة اإلعال(ية بالارق التس  وية وبأوقا  قل رة مسار(ة بغ ر ا من الارق 

 الوعا ية.

 كترو(ي.* اتسا  الرقعة الجغرافية لإلش ار االل

 * امكا(ية التوج  الوق   ل شرا   المست وفة.

* اسههههتلوام الوسهههها   المتعووة: مثا االلههههوا  واللههههور المتحركة ومسااع الف و و مما 
  جع   أكثر جاتبية مسار(ة بالتس  وة.

* التفاعا الفورة مع اإلشههههههه ار: ح ث يمكن ل مشههههههها و أن يشههههههها و مع وما  أكثر عن  
 امكا(ية الشرا  الفورة.الم(تج مما  تي  ل  حتى 

* التحكم بهالبر(هامج ال م(ي ل حم هة الهوعها يهة: من ح هث   ورا في وقه  مع ن من ال وم 
 أو لال  أيام محووة من امسبو .

 * سرعة اال(ت(شار: الولو  إلى أعواو كب رة من المست  ك ن وب(فس الوق . 
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والجوو  أو(اا  واهههههههه  بعض الم ايا وام واأ التي يحسس ا اإلشهههههههه ار االلكترو(ي       
 :8ع ى الموى السل ر والمتوس 

 اتلا  من جا(ق واحو  - تشكيل المواقف 
 ب(ا  المعرفة بالل(ش أو الم(تج. -

يصقققققققققققققا    وا  تقققققققديقم 
 المحتوى 

 مع وما  تفل  ية عن الس عة أو اللومة -
تسههههههههههههحق من قبا مسههههههههههههتلومي  االتلههههههههههههاال  غالبا ما  -

 المحتوى 
 

عقققققققلققققققق   القققققققحققققققق  
 االستجابة

 اتلا  من جا(ب ن -
تتبا ن االسههههههتجابة بو ا بال(سر ومرورا بتباو  المع وما    -

 وولوال إلى الشرا  الفع ي
 تفاعا من جا(ب ن  - تمكين التعامل

 تفل ا المحتوى ع ى مساس المت سي -
التفاع ي تكون متكام ة  اسههههههترات جية وااههههههحة لإلشهههههه ار  - تكريس الوالء

 مع ( ام االتلاال  التسويسية
 

الققرضقققققققققققققا  تققحقققققيقق  
 المستدام

 التسوي  التفاع ي عبر اال(تر(   -
اسهههتلوام الثسا اإلشههه ارة كع(لهههر مكما من ع(الهههر   -

 استرات جية االتلاال  التسويسية المتكام ة.
   

 
الم(ا ج     وار أساسيات التسوي  الشامل والمتكاملمحموو جاسم اللم وعي وبش ر عباس العالق:   8

 . 512  ص 2000امرون  
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 :9كما  تمتع اإلش ار االلكترو(ي بعوة للا ص من أ م ا   

إت من لالل  يع ن    اإلشققققققققهار االلكتروني موجه رل  جمهور المسققققققققتهلكين: •
الّتجار ومسّومو اللوما  عن م(تجات م ولومات م إلى كافة ال(اس من وون تللههههيلهههه   

 إلى شلص مع ن.
م(  ي  ر   المزايا:اإلشققققققهار االلكتروني يخبر المسققققققتهلكين بمزايا السققققققل  و  •

 ل جم ور محاسن اللوما  والم(تجا .
من لال  التأث ر ال(فسي   االشهار االلكتروني يحفز المستهلكين عل  التعاقد: •

 ع ى المست  ك ن بال( ر إلى الم ايا التي تمتا  ب ا الوسا   الرقمية.
رية  رغم أ(  ليس  كا اإلش ارا  التجا  االشهار االلكتروني ذو طبيعة تجارية: •

تو ابيعة تجارية  م(   (ا  مؤسهههسههها  حكومية أو جمعيا  تسوم بتشههه ارا  ال ت وأ 
 إلى تحس   الرب .

و و الشههههههههههههي  التة يم      اإلشققققققققهار االلكتروني يتم بالوسققققققققائل االلكترونية: •
االشههههههههههههه ار االلكترو(ي عن التس  وة  فاالشههههههههههههه ار االلكترو(ي  تم من لال  الوسههههههههههههها ا 

 ال التي  ي الوس  ة امكثر تأث را في وقت(ا الّرا ن.  االلكترو(ية  فاال(تر(  مث
 . عالقة اإلشهار التقليدي بااللكتروني.....هل عالقة اتصا  أم انفصا ؟2

 تا هههق إ(تهههاج اإلعالن الفهههاعههها عبر اال(تر(ههه  ارقههها ابتكهههاريهههة ملت فهههة مسهههار(هههة      
ا الرسهههههههههههههههالهة بهاإلعالن التس  ههوة  والمع ن قهو ال يحس  أ هوافه  ببسهههههههههههههههااهة من لال  (سهه

اإلعال(ية من الوسههههههههههها ا التس  وية وواهههههههههههع ا ع ى مواقع الشهههههههههههبكة العالمية أو واههههههههههع  
 

  جوان 17  مج ة المفكر  العوواإلشهار االلكتروني التجاري والمستهلكوما(ة محمو ويوسفي (ور الو ن:     9
 . 293  292  ص 2018
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ترويسهها  إعال(ية ع ى اللههفحا  عبر المواقع المشهه ورة. فمسههتلومو اال(تر(   ريوون  
مواقع تا  محتويا  غ(ية وم   ة بالح وية واإلبوا  ويتا عون ل حلههههههو  ع ى إعال(ا   

 .10 ا التس  ويةملت فة عّما ع ووا بالوسا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  1  وار الج(ان ل (شر والتو يع  امرون  طردارة التسوي  وف  منظور الزبون أ(يس أحمو عبو هللا:   10

 . 209  ص2016
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 و(وج  أ م الفروقا  ب ن اإلعالن التس  وة واإلعالن االلكترو(ي في ال(ساط التالية:     

 

 
 . 227  ص2008  الوار الجامعية الجو وة  االسك(ورية  التسوي  باالنترنتا  اارق:   11

 اإلشهار االلكتروني اإلشهار التقليدي
يم ي ع ي  ما تشا و أو تسرأ أو تسمع  فالرسالة  
الموج هة  ي في اتجهاا واحهو وم(ه  يكون المت سي 

 س بي.

الهمهتهفهههههههاعههههههها   ا هر   مهوقهش  فهي  يهكهون  اال(هتهر(ههههههه  
 اإل جابي المسيار.

 واعق الرغبة الكام(ة والا (فوس البشهههههههههههههر من 
لال  اسههههههههههههههتلهوام وسهههههههههههههها ها اإلثهارة لجهتق ا(تبهاا 

 الجم ور.

يسههههههههههههههتلهوم الوسهههههههههههههها   والتفهاعها المبهاشههههههههههههههر مع 
 المست  ك ن

 مست   يسوم مع وما  تبعا لتفايال  كا   وفع بالمع وما  في وج  امفراو
الترويج ل سهههههههههههههه ع واللههههومهههها  التي  ريههههو المورو 

 تسويس ا
والتيههههههار  ال(تسهههههها   ل مسههههههههههههههت  هههههه   الليههههههار   تر  
 المع وما  التي  ريو ا عن الس ع واللوما .

(جاح الحم ة التسهههويسية  رتب  بم ارا  المسهههوق 
الم(تج  تحمههههها  بهههههتلههههه   ووكهههههالهههههة اإلعالن  و ي 

 تكال ش ليس  جو رية.

مرتب  بجووة الم(تج   (جههاح الحم ههة التسههههههههههههههويسيههة
 وقورات  وتكا  السا م ن ع ي .

وسهه  ة اتلهها  غ ر شههللههية تلااق الجم ور  
 كجم ة

وسهههههههههههه  ة شههههههههههههللههههههههههههية تسوم ع ى ملاابة الفرو 
 وشلل(ة العالقة مع .

ع(و مشههها وة اإلشههه ار التس  وة  المسهههت    يمر 
بمرح ت ن قبههها الشههههههههههههههرا   أول ههها رؤيهههة اإلعالن  

 تلههههههههههههههها بهالمع ن وحف ه   والمرح هة الثها(يهة أن  
تلهههه  وا(تسهههها   ولكن ليس  (هههها  مهههها ياههههههههههههههمن 

 .11المست    من المرح ة امولى إلى الثا(ية

اال(تر(  ليسههههههه  مجرو وسههههههه  ة إشههههههه ار با  ي 
تمام لههههفسا   وسهههه  ة إلبرام اللههههفسا  والعسوو وا 

 البيع في (فس لح ة اإلش ار.
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 . أنواع اإلشهار االلكتروني:3

 :12 (ا  العو و من اإلعال(ا  التي  (ش  ا المع (ون عبر شبكة ام(تر(  م( ا     

 : Website رنشاء موق  خاص بالشركة 1.3

ركة وم(تجات ا  إت تعّو واج ة       تعّو المواقع االلكترو(ية بحّو تات ا إعال(ا مباشهههرا ل شهههّ
ت م الّ ا ر وقو  تم البيع   تم من لالل ا (شههههههههر المع وما  التي    store front)المتجر ر

 عبر  تا المواقع التي تستسبا ا با  الشرا  وأس  ة وتع يسا  ال وار.

 :  Classified advertising اإلعالنات المبوبة 2.3

و ي تشهههههههب  لحّو ما اإلعال(ا  المبوبة في اللهههههههحش  والكث ر من المواقع تعرض      
 .Yahoo تا ال(و  من اإلعال(ا   م(  محر  البحث 

 :Banner advertising رعالنات الالفتات 3.3

و ي عبارة عن إعال(ا  لههههغ رة مسههههتا  ة ثابتة أو متحركة والتي غالبا ما ت  ر       
فحة  ويؤوة الاههههغ  ع ى  تا اإلعال(ا  إلى تحويا ال ا ر إلى الموقع  في أع ى اللههههّ
اللههاص بههالمع ن ل حلههههههههههههههو  ع ى مع ومهها  أكثر ويسههههههههههههههمى موقع المع ن بههاإلعالن  

 المست وأ.

 

 

 
 .86-83جاسم رماان ال اللي  مرجع ساب   ص ص  12
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 : Button advertising رعالنات األزرار 4.3

يشههههههههههههههبهه   ههتا ال(و  من اإلعال(هها  إعال(هها  الالفتهها  لك(هه   تم   ع(هه  بههأ(هه    سى       
اسههههههههههتجابة أسههههههههههر  من قبا المسههههههههههتلوم  م(   رتب  عاوة ببرامج تحم ا مجا(ي ويمكن  

 واع  في أماكن عو وة في المواقع كو(  يشغا ح   أقا من إعال(ا  الالفتا .

 :  sponsorship adsرعالنات الّرعاة 5.3

يسوم المع ن برعاية ج   من لههههههفحة أو عوة لههههههفحا  من موقع ال(اشههههههر لعرض      
اإلعالن عن الم(تج الههتة  ريههو الترويج لهه   ويتم واههههههههههههههع إعال(هها  الرعههاة في المواقع  
المشههه ورة والتي   ور ا عوو كب ر من ال وار وتل  بسهههبق التك فة العالية ل تا ال(و  من  

 اإلعال(ا .

 المتزامن:  المحتوى  6.3

في  تا اإلعالن يسوم المع (ون برعاية المواقع تا  المحتوى السلهههههلهههههي إاهههههافة      
إلى إ  ار الم(تج باإلعالن عن اري  اسهههتلوام كا الشهههاشهههة وكتل  الرسهههوم المتحركة 

 أث(ا  السلة التي  تم روا ت ا.

وع ي  ُتو َُّش االسهترات جيا  اإلشه ارية ع ى شهبكة اال(تر(  في أكثر من شهكا لترويج  
 م(تجات ا وأ م  تا امشكا : 

 تمثا في عرض الرسههههالة الّترويجية في شههههكا شههههري  والا   . الشققريا اإلشققهاري:1 
الموقع تحتوة الرسهالة لهور ورسهوما  و(لهوص ت وأ لل   الوعي لوى المتلهف  ر 

بولههههههههها  اوال    5و  2.5لمحتما   تتراوح أبعاو الشهههههههههري  اإلشههههههههه ارة ب ن  المشهههههههههترة ا
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وبعرض بولهههههههة واحوة غالبا  ويتفوق الشهههههههري  اإلشههههههه ارة اإللكترو(ي ع ى اإلشههههههه ار 
المابو  بوجوو ب  ة تفاع ية ب ن المع ن والمشهههههترة  فمن لال  الاهههههغ  ع ى الشهههههري  

ية وتساس أ مية اإلش ار  يمكن ارح التساؤال  حو  الم(تج والحلو  ع ى إجابا  فور 
بعهوو عم يها  ال(سر ع ى الشههههههههههههههري  اإلشهههههههههههههه هارة الهتة  ترجم الى عهوو ال ا رين لموقع 
اإلشه ار فالتلهميم البيا(ي ل تلهميم االشه ارة والرسهالة التي يعراه ا ل ما أ مية كبرى  

 في جتق المتلفح ن.

ويمثا ثا(ي أشههكا  اإلشهه ار ع ى اال(تر(  اسههتلواما   .  رشققهارات الرعاية الرسققمية:2
 وي(سسم إلى (وع ن  ما:

: وبمستاهها ا يع و البا ع لمؤسههسههة تم   موقع اال(تر(   * رشققهارات الرعاية االعتيادية
كراعي رسهههههههمي لإلشههههههه ار عن م(تجات  ع ى لهههههههفحا  موقع ا وتل  (  ر أجر مسابا  

 . 13المساحة التي يحت  ا اإلش ار ع ى الموقع

: وبمستاههههههههاا ال يسوم فس  الراعي الرسههههههههمي بتشهههههههه ار عن  * رشقققققهارات رعاية المحتوي 
م(تجا  البا ع ع ى اال(تر(  با  تولا في لياغة محتوى الرسالة الترويجية الموج ة 

 ل مشترة من مستلومي شبكة اال(تر( .

   ي  ر  تا اإلشهه ار بلههورة مفاج ة  ل مشههترة أث(ا  تلههف   .   اإلشقهارات المفاجئة:3
مواقع اال(تر(  أو أث(ا  محاولة الولو  لموقع مع ن وعاوة ما  تلت شههههههكا المربع أكبر 

 
فعالية اإلعالن في ظل تكنولوجيا المعلومات و االتصا  لدى مؤسسات االقتصادية   :لوي و عفاأ  13

 358  ص 2010  7  مج ة الباحث   جامعة الواوة  العوو الجزائرية
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حجما من الشههههههري  اإلشهههههه ارة و  ترتق أياهههههها الاههههههغ  ع ى  تا ال(و  من االشهههههه ار  
 .14اال(تسا  إلى موقع المع ن

و ي اإلشهههههههههههه ارا  التي  رتب    ور ا بمواقع ألرى ع ى    .  اإلشققققققققهارات المرتبطة:4
    ح ث ي  ر اسم البا ع فس  كموقع رب  والا موقع مؤسسة ألرى.اال(تر(

تتمثا في اإلشههههههههه ارا  التي ت  ر ع(و (سههههههههه  بر(امج أو   . اإلشققققققهارات الفاصققققققلة:5
مع وما  من شههههههههبكة اال(تر(  إلى الكمب وتر  ت وأ السههههههههتحوات اال(تباا تتمثا في فترة  

 مشهههههترة المحتما (ت جة  (سههههه  المع وما  لكن من أ م ع وب ا أ( ا تسهههههبق في اههههه   ل
تشههههههت  ا(تبا   عن الم مة امسههههههاسههههههية التي تسوم ب ا لوى فمن الممكن أن تسههههههبق أثرا  

 عكسيا.

حا 6  و (م  اشههه ارة اويا وموجوو ع ى جا(ق لهههفحة    :. اإلشققهارات ناطحة السققّ
 الويق بأعال ا كأ(  يمثا الجا(ق الج وة للفحة الويق.

: ح ث تسوم ف  ا الشهههههههركة برعاية  مج معينة. رشقققققهارات الرعاية للموضقققققوعات أو برا7
بعض المواههههوعا  أو الساههههايا اللالههههة التي  تحكم عراهههه ا من لال  برامج مع (ة  
مثا الرعاية التي تسوم ب ا بعض الشهركا  ل(شهرا  املبار أو البرامج المتللهلهة في 

 .15ال(واحي المالية أو الريااية الموجووة ع ى ملت ش مواقع الويق 

 

  الجامعية الوار  االلكتروني االعالن و اإلعالن هندسة في محاضرات: آلرون  و قحش أبو السالم عبو 14
 . 344ص  2006اإلسك(ورية    

  الوار    االتصاالت التسويقية "آليات اإلعالن والترويج المعاصرة"محمو عبو  الع يم أبو ال(جا:    15
 . 169  ص 2011الجامعية  اإلسك(ورية  
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يمكن ل مسهوق ن اإللكترو(  ن أن يعم وا عبر اال(تر(     المواق  اإللكترونية الجزئية:. 8
من لال  المواقع االلكترو(يهههة الج  يهههة  والتي  ي عبهههارة عن مواقع محهههووة أو أج ا  
مع (ة ع ى موقع ويق  مع ن  أو لالهههههههههههة بشهههههههههههركة مع (ة ولكن  تم إوارت ا  واال(فاق  

المثا   يمكن أن تسوم شهههركة تأم ن بل   أو إ(شههها  بواسهههاة شهههركة ألرى  فع ى سهههب ا  
موقع إلكترو(ي ج  ي ع ى موقع الويق اللاص بشهههههههههههههرا  السهههههههههههههيارا  وتسوم من لالل  
بتسويم (لها   تأم (  لمشهترة السهيارا  في (فس الوق  التة تسهتايع في  تسويم عرض 

 تأم ن جو و ل ؤال  المشترين. 

 م اإلشهار االلكتروني:.  العوامل الواج  مراعاتها عند تصمي4

 (ها  العهو هو من العوامها التي تتحكم في تلههههههههههههههميم اإلشهههههههههههههه هار االلكترو(ي ع ى       
الملههههههههمم مراعاة  تا العواما ع(و السيام بتلههههههههميم إشهههههههه ار الكترو(ي والتي تتمثا فيما 

 : 16  ي

التالأ الثسافا  والعاوا  والتسال و لوى الشهههههههههعوق  لتا ع ى الملهههههههههمم مراعاة   •
 فا  بتلميم إش ار الكترو(ي قاور ع ى الولو  إلى جميع أ(حا  العالم. تا االلتال

ف م ابيعة  وار الموقع حتى يساعو  وار الموقع في الحلو  ع ى ما  ريوون   •
 بسرعة ويستايع أن  جتق  ا ر الموقع أمام  لو لثوا(ي.

التالأ الاريسة التي يلا ب ا ال وار إلى الموقع المع ن  لتل  فع ى الملمم  •
أو المع ن أن  رب  اإلشهههه ار بالموقع المع ن التة  تاههههمن كا المع وما  عن السهههه عة  

 أو اللومة المع ن ع( ا.

 
 . 170  ص2010  وار العالم العربي  السا رة  تكنولوجيا اإلعالن عل  األنترنتمروة شبا عج  ة:   16
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التالأ امج  ة التي يسههههههههههههههتلهوم ها  وار الموقع  وع ى الملههههههههههههههمم أن  راعي   •
 االلتالأ ب ن ( م التشغ ا وأ(وا  المتلفحا  وأحجام الشاشا .

اإلشه ار االلكترو(ي  فع ى الملهمم مراعاة  سهرعة اسهتجابة السه رفر في إرسها   •
تل  عن اري  اسهههههههههههتلوام لغا  برمجية متاورة في تلهههههههههههميم االشههههههههههه ار االلكترو(ي   
واسهتلوام قوا م الت(سه   بسور اإلمكان واالعتماو ع ى ال(لهوص بوال من االعتماو ع ى  

 اللور والف و و ا  التي تألت وقتا ل تحم ا.
وتل  من (احية احتما  فشههها المتلهههف  في فت   الحتر في اسهههتلوام اللهههور    •

 اللور ( را اللتالأ أ(وا  المتلفحا .
 . عيو  اإلشهار االلكتروني عل  مستوى الوسيلة والمستخدم:5

 :17تتمثا ع وق اإلش ار االلكترو(ي

تعتبر شهههبكة ام(تر(  وسههه  ة غ ر قاب ة لاللتبار ح ث تفتسر  تا الوسههه  ة إلى  •
 معرفة فعالية اإلش ار  وبحوث التسوي  وتفتسر لوجوو مسا يس التبار.السورة ع ى 

إّن ب   تحم ا لهههههههههفحا  الشهههههههههبكة ال   ا  عا سا أمام العو و من مسهههههههههتلومي  •
اال(تر(ه   ح هث أ(ه   جهق تلفيض الوقه  الال م ل(سها المع ومها  وكهتله   يهاوة سههههههههههههههرعة  

 معالجا  الحواس ق.
ار كب ر حتى اآلن بسههههههبق التك فة  ال تعتبر شههههههبكة اال(تر(  وسهههههه  ة تا  ا(تشهههههه •

العالية القت(ا  حاسهههق  باإلاهههافة إلى عوا   تك(ولوجية تحو من ا(تشهههار  تا الوسههه  ة  

 
17 Laudon Kenneth C and Taver Carol Guercio: E-Commerce” business Technology 

Society, Addison Wesly, 2001, p429.    
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ل تا السههههههههبق (جو أن امشههههههههلاص المتسوم ن في العمر  وفي الثسافة الس   ة وألههههههههحاق 
 الولا المحووو  ال يمكن الولو  إل  م عن اري   تا الوس  ة.

في مواقع الكترو(ية غ ر م(اسهههههههبة  ح ث أن الشهههههههبكة    قو  تم واهههههههع اإلشههههههه ار •
تسهههم  ل مع ( ن بواهههع اإلشههه ارا  في عوو  ا ا من المواقع االلكترو(ية  و تا ال ياوة 
في عوو المواقع االلكترو(ية قو  ؤثر  ع ى فعالية اإلشهههه ار إتا تم عراهههه  في مواقع ال 

 تت(اسق مع محتويا  اإلش ار.
ولههههههية تع   عم ية الشههههههرا  عبر اال(تر(   لتا ال ت ا  مسههههههألة اممان والللهههههه •

 ع ى شبكة اال(تر(  أن تبر ن أ( ا مكا(ا آمن ل معامال  المالية.
تعا(ي  تا الوسههههههههه  ة من حووو التسهههههههههوي  العالمي فع ى الرغم من أن المع ( ن   •

يسهتايعون الولهو  إلى امسهواق العالمية بسه ولة إال أن اال(تر(  غ ر م(تشهرة في كا 
م ب(فس الههورجههة  ح ههث تعهها(ي العههو ههو من الههوو  من ارتفهها  تكههال ش لههومههة وو  العههال

الت فون كمههها تفتسر بعض الهههوو  إلى التك(ولوجيههها الال مهههة لتسهههويم لهههومهههة اال(تر(ههه  إلى 
 ال(اس.

تسهههههههههههههبق إشههههههههههههه ارا   االلكترو(ية ا عاج ل مسهههههههههههههتلوم  لعوم وجوو أية ليارا    •
مكا(ية احتوا  االش ار  االلكترو(ي   ع ى اللور الم عجة . إلغالق   وا 

لهههعوبة قياس حجم السهههوق وبالتالي لهههعوبة تسو ر أمور  امة مثا االلتراق    •
 والسعر والتكرار .

ورجة تكرار اهغ  المسهتلوم ع ى االشه ار مما قو  (سص من ملهواقية قياس   •
 االش ار 
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أو الف روسهههههههههها  والتجسههههههههههس والتلريق بال(سههههههههههبة   لاورة التعرض  ل سرلهههههههههه(ة •
ل مسهههههههههههههتلوم في حالة اإلشههههههههههههه ارا  عبر البريو االلكترو(ي باملص  و تا ما   يو من  
فرلههههة التساط الج ا  ل ف روسهههها  ح ث يمك( ا ان تسههههبق في توم ر السرص اللهههه ق  

  18وأياا احتما   تعرض مال  البريو االلكترو(ي لعم ية احتيالية إلكترو(ية
 ش الب(ية التحتية لشبكة اال(تر(   ووسا ا االتلا  .اع  •
 ق ة مستلومي الح مة العرياة لشبكة اال(تر(  .  •
الارق غ ر االحترافية  التي يسوم ب ا بعض ألههههههحاق الموقع كال(وافو الم(بثسة   •

 الت سا ية  أو اال(تسا  الت سا ي إلى مواقع ألرى قو ال  رغق ال ا ر بولول ا .
عمرية التي ال تتسن اسههههههههههتلوام اال(تر(  والتي ال تسههههههههههتايع الولههههههههههو  كتل  الف ا  ال 

 . 19ال  ا

أن يكون عراههههة ل عو و من الملاار والسهههه وكيا   للزبون ومن ج ة ألرى يمكن       
 : 20الم(حرفة عبر اإلش ار االفترااي والتي يمكن إ جا  ا في ال(ساط التالية

: التي تعتبر م فههها  لههههههههههههههغ رة تبعث ههها المواقع  « cookies » م فههها  الكوك   •
أو تواري  اإلبحههار    profilesوتلهه  من أجهها تل ين مع ومهها  عن الباههاقههة التعريفيههة  

 ى اال(تر( .ع 

 
ل (شر والتو يع    االعالم الجديد و شبكات التواصل االجتماعيع ي ل  ا شسرة:     18   وار أسامة 

 . 101-100  ص ص 2014امرون    
 . 186 ص 2011وار االعلار الع مي  عمان   اإلعالن بين النظرية والتطبي : ل وو بور غ ث  19

  مج ة ك ية بغواو  ه في التنمية المستدامةاإلشهار عبر مواق  الشبكات االجتماعية وأثر عبو هللا م وكي:     20
 . 329  ص2015  46ل ع وم االقتلاوية الجامعة  العوو
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: والتي تعرأ « bombes logiques »الس(هابها المواههههههههههههههوعيهة أو الم(اسيهة  •
بأ( ا ح مجموعة من امج  ة المبرمجة التي تسهههتثار في أوقا  محووة باسهههتغال  ال( ام  
المحوو في ال( ام أو عن اري  إرسا  أمر أو تع يمة إلى ال( ام  فالس(ابا المواوعية  

 ري  مااو ف روسا  ج وحتحوو في مستوى تابيسي عن ا
: ف روسههها  اإلعالم اآللي تشهههب   « les virus »الف روسههها  بملت ش أشهههكال ا  •

إلى حو بع و (  رت ا الب ولوجية  ف ي عبارة عن بر(امج وق   لوي  السورة ع ى إ(شههههههههههها   
م فا  اب  املههههههههها عن (فسههههههههه ا   (تسا ب ن االلهههههههههوقا  وال مال  أو من لال  وفتر 

  تا اال(تسا  بسرعة ج(و(ية إلى الج ا  ويحس  (تا ج كارثية. الع(اوين  وقو يكون 
: فهالهوووة  ي بر(هامج  تكهاثر من لال  إ(تهاج (سهههههههههههههه   « les vers »الهو هوان   •

تاتية عن (فسههههههههه  بتمكا(  اال(تشهههههههههار من ج ا  كمب وتر إلى آلر عن اري  الرسههههههههها ا 
ورة ع ى إتالأ االلكترو(يهة أو أة ( هام اتلهههههههههههههها  آلر  ح هث أن  هتا البرامج لهو  ها السه

البرامج المتواجوة في حاسههههههوق الاههههههحية  و ي بالتالي تمثا لارا ع ى أمن وسههههههالمة 
 المستلوم.

 . تحديات اإلعالن االلكتروني: 6

إن ال  ور المتسههههههار  ل تك(ولوجيا  الحو ثة وكيفية االسههههههتغال  اممثا ل ا للومة      
لههفة لالههة  قو فرض جم ة التسههوي  االلكترو(ي بلههفة عامة واإلشهه ار االلكترو(ي ب

من المتغ را  التي فراهههههههههه  ع ى المؤسههههههههههسهههههههههها  ألت ا بع ن االعتبار ع(و تلههههههههههميم  
 إش ارات ا االلكترو(ية ل ياوة (جاعت ا  و تا المتغ را  تتمثا في: 
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من المتوقع حووث تغ  را  جو رية  التغيرات عل  مسققققتوى الشققققكل والصققققيا ة:    1.6
أسهههههههههههال ق تفلههههههههههه   ا وفسا لمساسههههههههههها  الجم ور في ماهههههههههههمون إعال(ا  اال(تر(  وفي 

 :21المست وأ ل تا اإلعال(ا  

 ومن أبر  الليغ الجو وة المتوقعة في  تا المجا : محتوى اإلعالن:أ.  

ح ث سههههه تمكن المسهههههت    من تجربة م كية اللومة أو السههههه عة    المحتوى التجريبي:*  
ع الشهههههههركة ع ى الشهههههههبكة  وبالتالي يكون قاورا ع ى التيار الم(تج ب(فسههههههه  من لال  موق
 تماما كما يفعا في أة متجر أو مكان في العالم الحسيسي.

إت سه تمكن المسهت  كون من الشهرا  مباشهرة من اإلعالن     المحتوى الموجه بالتعامل:*  
 فمحتوى اإلعالن سيكون موج ا ألال بالتعامال  التجارية مع العم ا.

إعال(يا راسههلا فمن الممكن تأسههيس  فرعاية المحتوى ألههبح  عرفا  رعاية المحتوى:*  
 مواقع كام ة ع ى الشبكة توار بمشاركة المع ( ن والشركا  الراعية. 

فالمحتوى اإلعال(ي سهههههيفلههههها ع ى  . تفصققققيل اإلعالنات وف  مقاسققققات الجمهور: ق 
مساس المسههت  ك ن بفاهها المع وما  التي سههتكون الم( ما  قاورة ع ى اسههت(باا ا من  

 ملاور ا اللالة.

رل  الجمهور المسقققققققققتهقققد :تج.   ال وم  و حو    ققققديم اإلعالن  الههههّوا م  ال وس  إّن 
تك(ولوجيا الّوفع ع ى اال(تر(   والواقع المسهت(و إلى التجربة الم وا(ية يشه ر بواهوح إلى 

 
 . 241-238  ص 2009  وار المس رة ل (شر والتو يع  عمان  التسوي  االلكتروني:  محمو سم ر أحمو  21
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أن الم( ما  لهههار  تسهههتلوم م يجا متكامال من تك(ولوجيا الوفع والسهههحق وب تا فمن 
 لتحس   أ واف م الم(شووة.مل حة المع ( ن استلوام اال(تر(  

توفر اال(تر(  ل مسهههههههههههوق ن  التغيرات من حي  أسقققققققالي  قياس فعالية اإلعالن:   2.6
فرلههههههة غ ر مسههههههبوقة لسياس فعالية إعال(ات م والّتعرأ عن كثق ع ى جم ور م  فسورة 
اال(تر(  في  تا المجا  بالتا  ال تاههههها ي  أة وسههههه  ة ألرى  ح ث  تم تسو ر الحجم 
اإلجمالي لجم ور مع ن من المشههههههها و ن كما يمكن ل مع ( ن من لال  ام(تر(  تعسق  
ومتابعة إعال(ات م  فأسهههال ق السياس الّوقيسة تتي  ل مسهههوق ن فرلهههة أفاههها ل تعرأ بوقة 

بتمكان    ع ى فعالية اإلعالن عبر الشههههههركة من  اوية المبالغ الم(فسة ع ي   كما سههههههيكون 
الن ابسههها لرووو فعههها الجم ور  ويكون التغ  ر فوريههها في المع ( ن تغ  ر محتوى اإلع

بعض امحيهان وكهتله  يكون تس يم التهأث ر في وقه  مبكر جهوا ممها  تي  ل ها الفرلههههههههههههههة 
 لتلميم حمال  إعال(ية فعالة.

إن تسههع ر إعالن اال(تر(   تم وف  أسههال ق التغيرات من حي  أسقالي  اإلعالن:    3.6
يسهههت(و إلى ال(تا ج ويكون مرتب  بام واأ التي يسهههعى  وارق متعووة الجوا(ق وسهههوأ  

 المسوقون لب وغ ا.

وسهههههههههيكون  (ا  (و  من التعايش ب ن ثالث آليا  تسهههههههههع رية و ي: التسهههههههههع ر حسهههههههههق 
 التعرض لإلعالن  والتسع ر حسق االستجابة  و التسع ر حسق الفعا المتحس .

 خاتمة: 

االلكترو(ي ألهههههههههههب  يشهههههههههههكا ب  ة    ب(ا  ع ى ما تسوم يمكن السو  أن  اإلشههههههههههه ار      
افترااههههههههههههههيهههة  موا يهههة ل واقع المعهههاش بهههتمكههها( ههها تجهههاو  الحهههووو الجغرافيهههة وون مراعهههاة  
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االعتبارا  ال م(ية  متيحة ل  با ن آ(ية وفورية االاال  ع ى الماهههههههههههام ن االشههههههههههه ارية  
  ا  مسههههههتلومة بتل  العو و من التس(يا  السههههههيكولوجية والتك(ولوجية التي تم(ح  إثارة وتم

أكثر من اإلعالن التس  هوة  لكن  هتا ال  جع ه  لهاليها من الع وق والتهأث را  السهههههههههههههه بيهة 
التي ت ح  بمتابعي  لالههههههههة وأ( ا تحالههههههههرا في كا مكان و مان ويمكن أن تعراهههههههه  

 ل عو و من الجرا م االلكترو(ية وا(ت اكا  لللول ت  الشللية. 
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شهدت السنوات الماضية طفرات متالحقة في تكنولوجيا     
و  في   الجديدة  االتصالاإلعالم  األفراد  قدرات  معها  وتغيرت 

السهولة   من  المزيد  نحو  التكنولوجيا  هذه  مع  التعامل 
حدث فيه تغيرات الجانب التسويقي وت  حتى  لتمس  .  واليسر

له من قبل ومن هنا ظهر نمط تسويقي جديد  .لم يسبق 
وتوزيع   عرض  فيه  يتم  الذي  اإللكتروني  باإلشهار  يعرف 

شبكة   عبر  والخدمات  تزايد المنتجات  ظل  وفي  االنترنت، 
السلع والخدمات المعروضة في األسواق المحلية والعالمية  
دراك الجمهور المستهدف   من جهة وتزايد مستوى وعي وا 

أخرى   )المستهلك( وجد   ،وتنوع حاجاته ورغباته من جهة 
اإلشهارات  من  الهائل  الكم  بهذا  محاصرا  نفسه  الفرد 

التأ تحاول  التي  التسويقية  احتياجاته والمغريات  على  ثير 
 .التي يريد إشباعها وكذلك سلوكياته

يهدف هذا البحث إلى التعرف على اإلشهار اإللكتروني     
ومميزاته ، وكذلك تعريف ثقافة االستهالك والعوامل المؤثرة  
على   الحاصلة  التطورات  ظل  في  المستهلك  ثقافة  على 

 مستوى التسوق باإلشهار اإللكتروني . 
التسويق اإللكتروني ، ثقافة االستهالك  :    يةالكلمات المفتاح

 . ، سلوك المستهلك

The past years have witnessed successive changes 

in information and communication technology, its  

touch even the marketing side and make changes 

like never before, and here A new marketing style 

has emerged, known as electronic advertising, in 

which products and services are displayed and 

distributed over the Internet. 

In light of the increase in goods and services 

offered in the local and global markets on the one 

hand, and the increasing level of awareness and 

awareness of the target audience (the consumer) 

and the diversity of their needs and desires on the 

other hand. 

The individual found himself surrounded by this 

huge amount of advertisements and marketing 

temptations that try to influence his needs that he 

wants to satisfy as well as his behavior. 

This research aims to identify electronic 

advertising and its advantages, as well as define the 

culture of consumption and the factors affecting 

consumer culture in light of the developments 

taking place at the level of electronic advertising 

shopping. 

Keywords: e-marketing, consumer culture, 

consumer behavior. 
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 مقدمة : 
إلى النابع  إن ظهور األنترنت أدى إلى تحول نشااااااانات اإلنسااااااان من وا  ها الن   ي  

الإللكتروني حياااا تا ااات المماااارسااااااااااااااااات التقلياااد اااة ، فال م اااال ف ااا  لل مااا  ال ااادا ي و 
اإلساااات داع ال رفي، ليتحول الت ام  الى ال ك بشااااض  إفترااااااي تتا ساااااتع في تكوين  

رااااااا ة ، أ ترل ا رتا الرمن و أل يت نسااااايي بشااااارط  ديد ترتن  اال ات توا ااااا  إفت
المسااافات و ا ت اارت ض  وسااا   االت ااال من تلاريون وراديو، تاتب،  ااحب وتريد 
في أداة واحدة وتي األنترنت، حتى اإلشاااااااهار شاااااااق نريق  إلى تتا ال الع لي د لناسااااااا   

ليؤدط   مضانا رفقة  الممارساات اإللكترون ة الراتنة لموا الة أداأ أدوارو ومهام  الم هودة
والتط  ق اد تلك إلى إنا ار اسات داع اإلشاهار ا ر األنترنت ا اإلشاهار اإللكتروني   

، ب  ' ض  ما  سااات دم  التا ر االلكتروني ل حار المساااتهلك الى اال بال الى السااال ة' 
وال ادماات المرافقا  لا  مماا أدى إلى تادفق الم لنيين الى تاتو الشاااااااااااااابضاة بضثاافاة لترويي  

 ل الى أك ر مساحة ممضنة لمو  هع . إاالناتهع والح و 
  التساو ق ة الالسااات  أن إت  التساو ق ة، ال مل ة في أسااساي شايأ االساتهالك ة الثقافة ت د 

 سااالوك دراساااة إتمالها بسااا    وتتا الرمن، مرور مع و  اااورتا فشااالها أث تت  الساااابقة
 . فقك    ها ونريقة المنت ات  ن   ة الى المستهلك وترضيرتا

و ال    اأت تتو الدراسااااااة لمحاولة م رفة ماتو االشااااااهار االلكتروني و ماتا  ق ااااااد  
 بالتنم ة االستهالك ة و سلوك المستهلك ؟ 

 اإلشهار اإللكتروني :  –أوال 
 :اإللكتروني اإلشهار مفهوم - 1

  لتساااااام  التقليدط الت ن ك ان ب يدة  ديدة، نظرة وفق ت ناالنتر  إشااااااهارات   ااااااممت 
 و يرى  متنا ، غير تبادلي ات اااال  واسااانة تبادل  يتع ومضثب، ثرط  محتوى  بظهور
 مو ع ا ر ال مهور ت ااااار  في الموااااااوا ة الم لومات  ت ت ر "أن   الباحثين ب ض 

 التين دفع إلى تهد  نالما إاالن ة ن   ة تات   وال دمات  بالسااالع والمت لقة االنترنت 
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 الهي ات  وم ظع الوضاالت  أما  ،" ال دمات  أو الساااااالع تتو شااااااراأ إلى الموا ع يد لون 
 ":التالي النحو الى ونير اإللكت لإلاالن ت رياا  دمت  ال لم ة

 راا ة، إشاااااهارية، شااااارا ك ( إشاااااهارية إدرا ات  من يتشاااااض  االنترنت  ا ر اإلشاااااهار
 الى داامات  اامن األ ر مدفواة غير أو األ ر مدفواة  )الخ...ت ارية، و االت 

   ااو اا ات  لب ض  تحديدا أكثر آ ر  ت ريب ونير االلكت اإلشااهار حظي ضما .ال ك
 من والمق ااود  والمشااتي البا ع  ين ترتك وساايلة اإلشااهار "" برازيل دونالد " قول حيا 
 1.منالبة وسيلة منها أكثر حوار وسيلة النوع تتا

 :الى باالاتماد  وي  ةر الت االت ال ة ال مل ة وتتحقق
 مسات دمي اناوين إلى وت انات  إشاهارية رساالة  إرساال وتلك ونير اإللكت ريد  ال -

  االنترنت 
 االنترنت .  الى الم لنة بال هة  اص  مو ع  لق -
  .البحا  محرضات  أو األ رى  الموا ع في مساحات  شراأ -
 الموا ع من األولى ال اااحات  أالى في الوا ، شاابضة الى اإلشااهار اادة يتع -

 ان اإلشااااااااهار في لتساااااااات دمها الشاااااااارضات  إليها تل أ التي الك رى، المنات ة
  .مو  ها

تو نق  غير شااااا  اااااي للم لومات من  الل م تلب وساااااا   االاالع ، و تو   -
اااادة إ نااااي في ن   تاا  حول منت ااات أو أفضااار و اااادة مااا ياادفع لاا  رااي  
م رو  ا بحيا ضافة المساااااااااحات المدفواة الثمن الى مو ع الشاااااااابضة أو  ريد 

 2كتروني   إلكتروني ت ت ر إشهار إل

 
  ربيعة الفندوشي : االشهار االلكتروني ،  دار هومة ، الجزائر ، 2011، ص134 و ص135 . 1

  محمد طاهر نصير : التسويق االلكتروني ، دار حامد للنشر ، عمان ، 2005 ، ص 366 .  2
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وسااااااا   إت ااااااال ة لنق  الم لومات ال ا ااااااة بالساااااالنة أو ال دمة ب رض إ ناع   -
 الرتون بقرار الشراأ للسل ة ، 

 :اإللكتروني اإلشهار تطور - 2
 والتنور المسااااااات دمين ادد  نمو حيا  من ومتتلة، متتال ة ات ر فت نت ر االنت شاااااااهدت 
 م ال في االت اال وساا   أتع من ضواحد  ت انب   لتها االت اال، وساا    في الك ير
 الت ارة  اااااع التط نت ر االنت ا ت اااااد   ساااامى ما بظهور أدى ما وتتا الدول ة، الت ارة
 في ثورة ال ديدة الوسااااااا ك تتو وأحدثت  نت،ر االنت  لشاااااابضة التحت ة وال ن ة ون ةر اإللكت
 وي ير الت والمريي التساااو ق ة االت ااااالت  في تامة مضانة اليوع المباشااار التساااويق الع

 اإلشااااهارية الوسااااا   أسااااالي   أحد  نت تر االن ت ت ر وتتلك وال دمات  للساااالع ونير اإللكت
 .المباشرة االست ابة الى الارد  تحا  التي

 لها تساو ق ة موا ع  ت ام ع المؤساساات   امت  التساويق أساالي   في التنور لهتا ونتي ة
 ظهور منت  اإلشاااهار االع في أسااااساااي ضنوع ونير اإللكت اإلشاااهار وترر نت ر االنت  ا ر
 م ان ة ضقوا ع ال دا ة في ونير اإللكت اإلشاهار ود   ،  1992  ااع ت ارط  إشاهار أول

 تقرير تع و د  تقليدط وبشااااااااض  ل ثها اإل بارية النشاااااااارات  الى المدو ة رات  لإلشااااااااها
 2014 .3ااع دوالر مل ار  2حوالي 1992ااع نت ر االنت الى المباشرة يات ر المشت
 وأ ااابحت  الموا ع، غال  ة في  ظهر ونير اإللكت اإلشاااهار ظهور من   ااايرة ةر فت ب د 

 في وتأسااااا  الم لن، وحا ة المو ع ت ااااام ع الى تتو اان اراااااا  ونريقة  مسااااااحت 
 the interactive adversting  هد  1922 ااع في  األمريض ة المتحدة الوال ات 

burean   تت لق م ايير ونور ال ديدة ال اااااااااان ة تنظ ع  التااالي اإلشااااااااااهار مضت 
 .ون ةر اإللكت الالفتة إشهارات  وأنماط بأح اع

 
 علي مفالح الزغبي : االشهار االلكتروني ، نظرية  و تطبيقات عامة ، ط1 ، دار الفكر ، عمان ، 2016 ،  ص 162  3

.  163صو   
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 فاإلشااااهار التكنولو ي، التنور باااااا  اديدة تحسااااينات  ونير اإللكت اإلشااااهار وشااااهد 
 ثا تة  راف ض ة  ااااور من أكثر "java" ال نا اااار ب رض  تساااام  التي   ضن لع األول
 إااااااااااافة انا ااااااااار إلى باإلااااااااااافة المتحرضة ال راف ض ة   افا ل ة تنوير ب د  ولكن

 اإلشااااااهار ح ع في ت د الت   إحداا  أتاح ما وتو الوي    اااااااحات  الى ضال ااااااوت 
 ويتاااااامن  "الاني اإلشاااااهار" ال   أنلق التط الوساااااا ك المت دد  اإلشاااااهار وتو الالفتة
 .وتااال ة و وت  فيديو

 :يلي فيما التقليدي اإلشهار عن نيرو اإللكت إلشهاريختلف ا - 3
  حم  ونير اإللكت فإن وال دمة للساااال ة ويير بالت  ضتاي التقليدط اإلشااااهار ضان ا إت -

 شاااااارا ها  رار ليت ت  الرتون   حتا ها أن  مضن  التي الماااااااالة الم لومات   من المريد 
  .رتست أو غموض  أط ودون   ناات  بضام 

 من للماليين اإلشاااااهارية الرساااااالة وا   اااااال الرتا ن مع ومساااااتمرة دا مة اال ة إ امة-
 .المتلقين

 .ضض  واإلشهار النبااة تكاليب ن ااض  ا-
 .المشاتد  انتباو تلات  التي المت ددة والان ة التقن ة الوسا ك است داع توفير-
 الم لن ال ديدة ال دمة أو للساااااال ة السااااااو   تق   ومدى إمضان ة فحص  الى القدرة-

 .انها
 من ارياااااااة  اادة     من تداولها ومرونة اإلشااااااهارية الرسااااااالة إ  ااااااال سااااااراة-

 .نت ر لالنت المست دمين
 .الم لن رغبة س  ح ف   والتحضع اإلشهار و ت  إمضان ة في القدرة-
 م تلب في والمسات دمين الروار من واسا ة  اادة لدى الشارضة أو المنتي اساع تث يت -

  .ال الع أنحاأ
 و واإلشااااااااهارات  الرمور من ض يرا  درا ون ةر اإللكت اإلشااااااااهارات  تتااااااااامن ما غالبا-

 وتتو اإل ماأات 
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 اإلشااهار في فالت اام ع وال   اإلشااهار، الى را  ا وتقن ا الم ا ب دا تااااى الدالالت 
 ونير اإللكت
 .م ا الرمرية البسانة الى   تمد 
تأثير اإلشاااااااهار اإللكتروني ال  قب اند حدود مالحظت  ضإشاااااااهار     ساااااااااد   -

الى ريادة در ة التن    إلى و ود السال ة أو ال دمة و تحساين تتضرتا و ترسايخ  اورة  
ال الماة الت اارياة في الو ات تاتا  و   ما  اإلشااااااااااااااهاار اإللكتروني في حااالت ضثيرة الى  

 4تحسين إمضان ة فرص شراأ السل ة .
 ة األنترنت ضوساااااااااك تااالي و إمتداد مسااااااااااحت  و ر  ة إنتشاااااااااارو و تأثير  االم -

إشااهارو ليت دى الحدود الدول ة و ت اا  إلى أسااوا  ال تت   الوسااا   األ رى الو ااول  
إليها ساااهولة ، و  مضن أ ااااا أن ي ان  اإلشاااهار اإللكتروني مباشااارة اينة محدودة  

 حددة الم الع و  تكلاة أ   . د تتألب من فرد واحد أو  مااة من المست دمين م
الت دد الوظ اي التط توظا  االنترنت ال تسااااااتن ع أن توفرو في دا رة واحدة أ ة  -

وساااااااايلة إت ااااااااال من الوسااااااااا   التقليد ة الم تمدة و  تات التكلاة المن ااااااااااة ل مل ة  
 تااي  ال روض الى  مقا  نل   مهور المست دمين . 

ت الى اإلساااااااااااات ابة لإلشااااااااااااهار  سااااااااااااتن ع الم لن تحاير مساااااااااااات دمي األنترن -
اإللكتروني بالنقر فو  شااارين  أو انوان  و  ااالت  التشااا   ة ب رض ضم ة أك ر من  
الم لومات ، حيا ال تحدو نساااااا  ا المساااااااحات الرمن ة المتاحة ضنول االشااااااهار في 
الراديو أو التلاار ، أو المسااااااااااحات المضان ة ضمسااااااااااحة االشاااااااااهار في ال اااااااااحب و  

 5المن واات  . 
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 والا ال النا   ونير اإللكت اإلشاااهار مميرات  من مميرة  ااااة والت  ير الدوران   ت ر-
 م دلة، إشااااهار نساااا ة من أكثر الم لن لدى تكون  أن تقتاااااي الااااارورة  فإن وال  
 تتالشاااااى ما غالبا المسااااات دع     من ال   والنقر االنتباو  ت   الى اإلشاااااهار فقدرة

 بشض  ونير اإللكت اإلشهار ت يير إلى الم لن  انر و د   مست دع ألط بالنسبة بسراة
  .وراأو من تحق ق  إلى  س ى التط الهد  الى ااتمادا دورط 

 بحيا  للمو ع الد ول الى الرتون  حا  في تتمث  اإلشااااااااهارية اإل ناا ة القوة إن -
 ت تمد  التي المح نة والقناة المننق الى ت تمد  والتي المرضرية القناة  الل من ت م 
 والمشاار؛ ال ات  ة الى

 واإل راج الت ااااااام ع حيا  من اإلتتماع در ات  أالى ونير اإللكت اإلشاااااااهار يتنل  -
 .والنص  والحرضة وال وت  لل ورة

 ض ير ادد  و ود  من للتأكيد  وتلك اليها اإلشااهار لواااع الموا ع أفااا  ان البحا -
  .الموا ع تتو لمث  الروار من
 محددات  دون  رات  اإلشاااااها الى المهتميين من وغيرتع المساااااتهلكين ت ر  ان ةضإم-

 يد   لحظة أط في ومشاااااتدت  اإلشااااهار الى اإلنالع فر ااااة هؤالأل  ف ضون  رمن ة،
 .  رافي مو ع أط وفي ونير اإللكت المو ع إلى فيها
 .اإلي ا ي المتااا  مو ع في  ضون  ال   الم نل  ي    نت ر االنت الى إلشهار ا-
 مع المتلقيين من م ينة لشاااااريحة اإلشاااااهارية الرساااااالة تو    أو ت  ااااا ص  إمضان ة-

 6.انها الم لن ال دمة أو السل ة ي ص  ف ما فيها م هع التحاور إمضان ة
 
 
 

 
 عبد هللا فرغلي و علي موسى : تكنولوجيا المعلومات و دورها في التسويق االلكتروني ، دار عنتراك ، القاهرة ، د س  6
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 :اإللكتروني و عيوب اإلشهار  مزايا - 4
 مزايا االشهار االلكتروني :  –أ 
 ان تا اايل ة   انات  الى  ح اا  أن للرتون   مضن ونير اإللكت اإلشااهار  الل من- 

 سل ة، ( المنتوج
 .)... دمة
ن ار المنظمة مو ع إلى الد ول  إمضان  فإن بالمنتوج الرتون  ا تنع إتا -   أمر وا 

 المتاق والشاااحن االساااتالع نريقة حسااا   المنتوج واساااتالع المو ع، من مباشااارة الشاااراأ
 .الشراأ امل ة في اليها

دراك ، اإلشاااهار مشااااتدة دورة تق اااير في االنترنت  ن  ت-  إلى و اااوال ب  والتأثير وا 
 تق ااااااير في القدرة وتتو المنتوج، وشااااااراأ ونير اإللكت المو ع في تسااااااو    ولة إ راأ
 . ترنت لالن التكميل ة النب ة بس    تتحقق والشراأ التأثير ل مل ة الرمن ة الدورة

 ت ت ة وم لومات    انات  الى الح اااول في االنترنت  ا ر لإلشاااهار ال ال ة لقدرةا  - 
 . دا سري ة ب ورة اضس ة
 األساوا  في المساتهلكين من  دا واسا ة  نااات  اساتهدا  الى ال ال ة القدرة -

 وسهولة ال الم ة
 ين   ورتما اإلشااهار، اليهع   رض  التين المتلقيين من ض يرة أاداد  واسااتقنا   ضساا  
 اإلشهار تتا
 .حق ق ة شرا  ة أف ال إلى رغباتهع وتحوي  استمالتهع في
 ب اااااورة اإلشاااااهارية الرساااااالة محتوى  الى والت ييرات  الت د الت  إ راأ الى لقدرة ا-

  دا؛ سري ة
 .والمستهلك الم لن  ين المباشر لتوا   ا -
 .المستهلكين أاين أماع ودا مة متكررة ب اة اإلشهار و ود -
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 – ال مر – ال ن  – المدينة - الدولة حساااا    د ة المسااااتهدفة الا ة تحديد  مضان ة إ
 .اال تماا ة الحالة– المهنة

 7 األ رى  باألنواع مقارنة أ   لاتهاكت-

  :اإللكتروني اإلشهار عيوب -ب 

  حتوط   د  ضتلك أن  إال  ديدة لمميرات  ونير اإللكت اإلشااااااهار احتواأ من الرغع الى
 :منها نتضر سل  ات  الى

 إلغال  ،   ارات  أ ة و ود  ل دع للمسااات دع إرااج ون ةر اإللكت اإلشاااهارات  تسااا     د -
مضان ة  .مرا ة  ورة الى ونير اإللكت اإلشهار احتواأ وا 

 ا ر اال ت مث  تامة أمور تقدير  ااااااا وبة وبالتالي الساااااااو   ح ع   ا   ااااااا وبة -
 .والتكرار والس ر

   ا  م ااااادا  ة من ينقص   د  مما اإلشاااااهار الى المسااااات دع اااااا ك تكرار در ة-
 .اإلشهار

 في للمسااات دع وبالنسااابة والت رين الت سااا  فيروساااات  أو للقر ااانة ض الت ر   نورة-
 .ال هار التقاط فر ة من يريد  وتتا باأل ص  ونير اإللكت ال ريد  ا ر اإلشهارات  حالة

 .االت ال ووسا   نت ر االنت لشبضة التحت ة ال ن ة ا ب-
 .)أ رى  إلى دولة من وتااوتها ( نت ر االنت لشبضة ال رياة الحرمة مست دمي  لة -
 المن ثقة ضالنوافت  الموا ع أ ااااااااااااحا   ب ض   ها  قوع التي اف ةر احت ال ير النر    -

 ضتلك  د ولها، الرا ر يرغ   ال  د  أ رى  موا ع إلى التلقا ي  االنتقال أو التلقا  ة،
 .8 إليها الو ول تستن ع ال والتي نت ر االنت است داع تتقن التي ال مرية الا ات 

 
 ، والتوزيعرر،رعمانر للنشر وائل االنترنترر،ردار عرب التسويقي املزيج عصر :اإللكتروين التسويق قارة، أمحد  يوسف7

 415 ص، 414 ص ،) 2014
  يوسف أحمد قارة : التسويق االلكتروني ، المرجع السابق ، ص 282 . 8
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 الايروسات من أشد أاداأ اإلشهارات حيا تحدا ت ري  . -
 الا ات ال مرية التي ال ت ر  الت ام  مع األنترنت . -
تناك  رامي تقوع ب م  ااااااااااااااا ونات وتم ة ، و  تلك تدفع أكثر و ال ت اااااااااااااا  إلى   -

 9المستهلك .
 أنواع االشهار االلكتروني :  - 5

 د تكون ثا تة المحتوى  أو متحرضة   االشاااااااااااااهار االلكتروني  ضون في تي ة مساااااااااااااتنيلة
دينااام ض ااة أو تشاااااااااااااااابض ااة الرتك فبم رد النقر اليهااا  قود إلى مو ع المنتي أو ال اادمااة 

 المشهر لها .
فالرتك االشااهارط أ ت بالتحول و التنور أكثر فأكثر نحو إشااهار المتحرك ل حم  أكثر 

 ين . من رسالة إشهارية في تات المساحة أو لي ت  إنتباو المت اح
ثا تة غير متحرضة و  اامتة غير متحدثة ، ضما  االشاهارات الثا تة    إشاهارات  -

 حتوط تتا النوع من االشااااهار م لومات تت   للمشاااااتد فر ااااة النقر اليها ليتع  
 10إرسال  إلى إحدى  احات الوي  ال ا ة بالم لنيين .

تظهر ف أة الى  اااحة الموا ع لمدة ثواني   إشااهارات الاوا اا    تي إشااهارات  -
و ال  ستن ع المت ا  الس نرة اليها ، فإشهارات الاوا   ت مع فن ا للظهور 

 حيا  ضون تناك مادة يتع تحويلها . 
إشاااهارات الرساااوع المتحرضة   إشاااهارات تهد  إلى  ت  إنتباو المت اااا  حيا  -

 مها و مساااحتها  تحتوط الى رسااومات و م مواة من ال ااور البساا نة في ح
، حيا  قوع م اامع االشااهار  تحديد رمن و ادد الدورات و ت يير ال ااور  ين  

 
  المرجع السابق  ، ص 284 .  9

  سمير توفيق صبرة : التسويق االلكتروني ط 1 ، دار االعصار ، عمان ، 2010 ، ص 178 . 10
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اللقنات ليوحي للمشااااااتد بأن ال اااااور متحرضة لاااااامان بقاأ ال اااااور في تتن  
 11المشاتد لباغ ثواني . 

و   ير تتا النوع من    javaاالشاااااااااهار التااالي   يتع ف   إسااااااااات داع ل ة  افا  -
 ي من أفا  االشهارات لما يتمير ب   االشهارات التااال

 .يتع تنايتو من  الل  اادة   انات   -
 إي اد فرص للتسويق تناس  ض  مست دمي الشبضة . -
 مساحة االشهار بح ع اإلشهار الكام  . -
 12ت ت  إنتباو المشاتدين  الل فترة رمن ة   يرة . -
 مكونات العملية اإلشهارية اإللكترونية :  - 6

المرسااااااااااا    الم لن أو النر  التط يبادر بال مل ة االت اااااااااااال ة و تبادل امل ة   -
اإلرساااال اندما يتر ع أفضارو إلى رساااالة إشاااهارية في  اااورة رمور ، إ ماأات ، 

 13ضلمات و  ور يتع إرسالها للمستق   و من تع ترميرتا في تتن المست دع .
ار التي يريد م ااااااامع  الرساااااااالة   ماااااااامون ال مل ة اإلشاااااااهارية ا م مواة االفض -

   -المستق    –تو يلها للمست دع  –المرس   –الرسالة 
الوساااااا ك   ال  مضن تو ااااااي  نرفي امل ة االت ااااااال اإلشااااااهارط إال من  الل  -

وساااا ك أو  ناة ، و تو الوساااايلة التي يتع من  اللها حم  الرسااااالة و تو اااايلها  
سااااااااو   ناة   ين نرفي امل ة اإلت ااااااااال ا المرساااااااا  ، المسااااااااتق     و   د الحا

 االت ال  ين الم لن و المست دع من  الل شبضة األنترنت .

 
  محمد الطاهر نصير : التسويق االلكتروني ، م س ذ ، ص 396 . 11

  سمير توفيق صبرة : التسويق االلكتروني ، مرجع سبق ذكره ، ص 178 و ص179 .  12
  حسني محمد نصر : مدخل في االتصال الجماهيري ، ط 1 ، االمارات ، 2014 ، ص 294 ,وص 295 . 13
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المسااااااااتق     الم لن إل   ا المسااااااااتهلك   و التط  سااااااااتهدف  الم لن باالت ااااااااال   -
للح ااااول الى نتي ة م ينة و التط  حدد إتا ما ضان اإلشااااهار  ااااالحا أع ال ، 

يهتع بض ا ة  و  تلك الم لن ي   أن  اع ناس  دا ما مضان المتلقي و ي   أن  
 فهع الوسيلة المست دمة التي لها تأثير ض ير .

اإلسااات ابة   ردة ف   المساااتق   ضنتي ة مباشااارة لإلت اااال حيا  حرص الم لن  -
الى م رفة مدى إسااااات ابة المساااااتق   للرساااااالة اإلشاااااهارية المرسااااالة ، و تتا ما 

تحقق  ي    الت ت ة ال ضساااااا ة تامة ألنها تكم  ال مل ة اإلشااااااهارية و تساااااام  بال
من أن الرسااااااااااالة تع تساااااااااال مها أع ال ، فاألنترنت أتاحت نوع من اإلساااااااااات ابة و  

 14التااا   ين الم لن و المست دع . 
 الثقافة االستهالكية و سلوك المستهلك :  –ثانيا 

 وثقافة ورمورتا وم انيها الح اة أسااااااااااالي    م ع تي  :االستتتتتتتتهالكية الثقافة  - 1
 أنها أط االساااااااااتهالك ة، لل مل ة الم ااااااااااحبة الثقاف ة ال وان   تلك تي االساااااااااتهالك

 تاااااي والتي االساااتهالك ة ال مل ة ت ااااح   التي وال اااور والرمور الم اني م مواة
  .اليوم ة الح اة في داللتها وتحقق ال مل ة تتو الى
 consumer بم اااااااااااانل  األ ن  ة بالل ة وت ر  التي المبادئ من م مواة وتي

culture للارد  االسااااااتهالك ن   ة تحديد  في واال تماا ة الارد ة األفضار الى   تمد 
 ما م تمع في الساااا دة واألفضار الماات ع بأنها أ ااااا وت ر  ضاملة، األسااارة أو الواحد 

 ااامن البشاارط  االسااتهالك ن   ة مع التي تتناساا   المنت ات  من بم مواة والمرتبنة
 فضر ظهور إلى تؤدط التي وماهوم  وااااحة نقاط الى وم تمدة ثا تة فضرية منظومة
 .الحالي الم تمع في اال ت ادط القناع الى مؤثر ثقافي

 
  مروة نبيل عجيزة :  تكنولوجيا االعالم على االنترنت ، دار العالم ، القاهرة ، 2010 ، ص 170 .  14
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  :االستهالكية الثقافة نشأة  - 2
 ال ااااااااااناا ة الم تم ات   رور إلى األولى بالدر ة االسااااااااااتهالك ة الثقافة والدة ت ود 

 الق ع تدمير أو تشاااو   حاولت  التي الم ا ااارة ال اااناا ة ب د  ما والم تم ات  الحديثة
 تريب التي االسااااااااااتهالك ة بالثقافة وا  دالها القد مة، الم تم ات  في وروثةالم الثقاف ة
 الثقافة م اااااانل  إ دال ثع  لتلك الساااااال ع التاضير الى رة القد  وتاقدتا ال ماتير واي

 أو اليوم ة الثقافات  الى ترضر ضثيرة بمقوالت  ومضان رمان لك  ت اال  التي اإلنسااان ة
 التوسااع لها مننلقا تت ت  التي االسااتهالك ة الثقافة أو ثقافت   ي  لك  أو يوع ض  ثقافة
  اااورة في المادة الثقافة في تا   تراكع إلى أدى التط الرأسااامالي السااال ي اإلنتاج في

 لظاترة المترايد  ال رور إلى أدى مما واالسااااتهالك الشااااراأ وموا ع  اسااااتهالك ة منت ات 
 المسااااااتوى  الى السااااااو   لتوحيد  نتي ة االسااااااتهالك ة  األنشاااااانة وتنوع الاراغ و ت  في

 الرأسمال ة االحتكارات  ا ر ظهر حيا  ال المي
 المتوا اااااالة واال ترااات  الدا ع الت يير مرحلة ود ول ال نساااااا ات  والمت ددة ال مال ة
 الها لة القدرة تات  ال الم ة االحتكارية الشاااااااااارضات  ا ر واإلاالمي  الثقافي والتمرضر

 مهما بشااارط  م تمع بمقدور   د  فلع االساااتهالك ة،  الثقاف ة السااالع وتساااويق إنتاج الى
 شابضات   ثتها التي ال الم ة االساتهالك ة  الثقافة مؤثرات  ان ب يدا يبقى أن  ا يرا ضان
 االساااتهالك ة فالثقافة االت ااااالت، وأ هرة والكم يوتر اإلاالع أ هرة من التنور بال ة
 االنتباو لات  حيا   من اإلاالني التساااااااااويق ألحداا  المساااااااااتهلك ت او   الى ت تمد 

 السااو   في وان ران  لد   الشااراأ ميول الى والتأثير الساالوك وت ني والت لع والااااول
 .الحديا 
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 الى  ميلة مسااااحة إاااااااأ  هد  أادت  ال لم ة الم ا اااارة االسااااتهالك ة الثقافة إن
 شاايأ وال اإلمتاع تو االسااتهالك ة الثقافة حساا   أنها الى التشااديد  مع  اليوم ة الح اة
 إال ملترمة غير ثقافة إلى الداوة نريق ان اللتة أو المت ة ثقافة أو اإلمتاع غير

  .15الارد ة اإلنسان ة بالتات 
 سلوك المستهلك  - 3

 ت ريب السلوك    -أ 

  ر  السالوك الى ان  االسات ابة الحرض ة و الارد ة اط ان  االسات ابة ال اادرة ان    -
 16ااالت الكا ن الحي أو ال دد المو ودة في  سم .

 ضما ان  ض  اسااااااااات ابة لاظ ة او حرض ة للمؤثرات  الدا ل ة و ال ار  ة التي يوا هها  -
 17الارد و التي  س ى من  الل  تحقيق توارن  ال ي ي .

و مناا  فااان الت ريب االول   ت ر المضونااات الاادا ل ااة للارد تي المقر االول و اال ير  
للساااااااااااااالوك و يرى الت ريب الثااني ان الساااااااااااااالوك يتحضع ف ا   ملاة من ال واما  الادا ل اة  

 المر   ة ...و غيرتا .   االدوافع , ال ادات   و اوام   ار  ة ااالسرة ,ال مااات 

إتا السااااااااالوك تو م مواة من المضونات الدا ل ة للارد و ضتا م تلب ال وام  ال ار  ة  
 التي تح ك ب  .

ت ريب المسااااااااااتهلك   تو التط  شااااااااااترط المنت ات من ساااااااااالع و  دمات  هد    -   
اسااات داع شااا  اااي أو اسااات داع اسااارط اسااات داما نها  ا مث  شاااراأ الن اع ، المالب  ، 

ل الج ، الترف   ، الريااااة و غيرتا ، و  الل   اع المسااتهلك بشااراأ تتو االحت ا ات  ا

 
  هاني حامد الظمور : تسويق الخدمات ، ط 1 ، دار وائل ، االردن ، 2008 ، ص 110 . 15

  محمود جاسم الصميدي . ردينة عثمان يوسف . سلوك المستهلك , دار المناهج للنشر. عمان . 2006 .ص 16  16 
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ب ااااااااااااة منتظمة فان  ي ااااااااااااع لحالة من حاالت الوالأ ، و  سااااااااااامى تتا المساااااااااااتهلك 
 .بالمستهلك النها ي

 ماهوع سلوك المستهلك     - ج

م مواة االف ال و الت اااااااااااارفات التي  قوع  ها الارد في مو ب م ين ، و بحساااااااااااا    -
امضانات  المتاحة و الم  ر انها بقرارو بشاااااااراأ المنتي التط يتو ع بان   شااااااابع حا ات  و 

 18رغبات  .

الا   المتحقق من     المسااااااااااااتهلك في شااااااااااااراأ او اساااااااااااات داع او االنتااع من منتي    -
 19التتن ة و اال تماا ة التي تقود الى تحقيق لك الا   .متامنة ادد من ال مل ات 

ضما ان  االل ة التي تسااااااااااام  للارد باالسااااااااااات ابة لحا ة ، و تكون تتو االل ة مرتبنة    -
 20بمراح  اساس ة ا ات ات القرار  و مراح  ف ل ة ا الشراأ و االستهالك   .

في سااااالوض  للبحا أو و   ر  سااااالوك المساااااتهلك بأن  النمك التط يتب   المساااااتهلك   -
الشاااراأ أو االسااات داع أو التقي ع للسااالع و ال دمات و االفضار التي يتو ع منها ان تشااابع  

 21حا ات  و رغبات 

 ملة االف ال و الت اارفات المباشاارة و غير المباشاارة التي  قوع  ها األفراد في ساا ي     -
 22الح ول الى سل ة  أو  دمة م ينة من مضان م ين و في و ت محدد.

اتا فساااااالوك المسااااااتهلك تو الساااااالوك الاردط و ال مااي التط يرتبك   ت ن ك و ات ات 
 رارات شااراأ الساالع و ال دمات و اسااتهالكها ، اط تو الت اار  التط  ظهرو مسااتهلك 

 
  نز ار عبد المجيد البدراوي و احمد محمد فهمي ,  استراتيجيات التسويق , ط1 دار وائل , عمان . 2004 , ص 11118

  ثامر البكري ، االتصاالت التسويقية و الترويج ، ط1 دا ر حامد ، عمان ، 2006 ، ص 168 ,  19
20 Marc filser : Le comportement de consommateur : dalloz / paris . 2002 . p 03 

  طلعت اسعد عبد الحميد :التسويق الفعال ، مؤسسة االهرام . مصر . 2002 . ص 9521
  محمد صالح المؤذن . مبادئ التسويق . دار الثقافة . عمان . 2008 .ص 235  .22
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ما نتي ة دافع دا لي ا من هات دا ل ة   أو دافع  ار ي حول اشاااا اأ و موا ب تشاااابع  
 حا ات  و رغبات  و تحقق اتداف  .

 يتمير سلوك المستهلك    ا ص و تي     خصائص سلوك المستهلك - 4 

و ود دافع   اط و ود وراأ ض  سااالوك سااا    د يرتبك السااا   بالهد  ، و د يرتبك    -
 بال رض و في ضال الحالتين يتع ا لسلوك .

أن  ضون السااااااااااااالوك تاد    بم نى ان   سااااااااااااا ى لتحقيق تد  أو اشاااااااااااااباع حا ة    - 
دون و ود تد  مهما ضانت انماط و اشاااااااااضال السااااااااالوك او فالمساااااااااتهلك ال يت ااااااااار   

االست ابة التي تظهر ، و مهما ضانت التاسيرات م تلاة ،   و ا ات ضانت  ال وام  
االنا ال ة و الالشاااااااااا ورية االكثر تحضما في ساااااااااالوك الارد الم ني ، و  د  ضون الهد  

 ظاتريا او امن ا و  د  ضون ماهوما او غاماا .

  فالساااااااااااالوك المحضوع ب رض م ين فض  تد  ل  غرض و ضتلك  للساااااااااااالوك غرض   -
ساااااااااالوك مدفع اط احتكام  لدافع ما او  ملة من الدوافع ومرتبك بحالة تات ة او بحا ة  
لدى المستهلك و ضلما اردادت الحا ة راد الدافع الى حد      مقاومت  ، فت رر الى  

 23شض  دافع مل  ي  ل   سلك سلوضا محددا .

 أهمية دراسة سلوك المستهلك :   - 5

  ت ر المسااااااااتهلك ال ن اااااااار المهع في ال مل ة التسااااااااو ق ة ، بااتبارو  مث  نقنة ال دا ة 
للت ن ك للساا اسااات التسااو ق ة و االسااتراتي  ات الم تلاة ، و تتا االتم ة ظهرت ل دة  

  إاتبارات ، و ال   تتمث  أتم ة دراسة سلوض  االستهالكي في

 
  كامل المغربي : السلوك التنظيمي : دار الفكر ، عمان ، 2005 ، ص 24 . 23
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سالوك ت    المؤساساة تنتي السالع و ال دمات التي تتوافق مع حا ات و إن دراساة ال  -
رغبات و أتوا  و ضتا  درات المساااااتهلكين الشااااارا  ة ، إااااااافة إلى انشااااااأ  نوات توريع  
تتالأع و االنتشاااااار ال  رافي للمساااااتهلكين من  هة و ن   ة السااااالع و ال دمات المراد 

 تسو قها من  هة أ رى .  
دراسااااة الساااالوك ت    المؤسااااسااااة توفر الم لومات الالرمة للمسااااتهلكين ان ساااا ر و   -

 ودة و   اااا ص السااالع و ال دمات ان نريق االاالع و انا ااار المريي التروي ي  
 اال رى .
تايد دراسااة ساالوك المسااتهلك الارد في امدادو بضافة الم لومات وال  انات التي -        

للساااالع او ال دمات الم رواااااة و بما يتوافق مع امضانات   تساااااادو في اال ت ار االمث   
  24الشرا  ة و ميول  و اتوا   .

دراسااااة ثقافة المسااااتهلكيناالدين،ال ة،ال ادات و الق ع، التقاليد، ال ر ...  -           
 ت    المؤسسة تنتي  السلع وال دمات التي ال تت ارض مع تتو المقومات الثقاف ة.

راسااة الساالوك في     المؤسااسااة تنتي الساالع و ال دمات التي تحقق  تساااتع د -        
لها اتدافها و بالتالي  ت ن ك ساااااا اساااااااتها و  اااااا اغة اسااااااتراتي  اتها التسااااااو ق ة ، ضما 

 تمضنها من االنتاج وفق االمضان ات  المتوفرة لديها.  

تحافظ المؤساااساااة الى ح اااتها الساااو  ة و السااا ي ال تناص فرص تساااو ق ة  -        
  رى من  الل  دراستها لسلوك المستهلكين.     ا

 الل انال  منتوج  ديد او تنوير منتوج  د ع فان  ال  د اليها من دراسااااااااااااة  -       
ساااااالوك المسااااااتهلكين و  م رفة ال وام  التي تؤثر الى  راراتهع الشاااااارا  ة و الهد  تو  

 تقلي  مستوى ال نر او الاش .

 
  سلوى العوادلي:  االعالن وسلوك المستهلك ، دار النهضة،مصر، 2006،ص  17. 24 
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تسااااااد دراسااااة الساااالوك حضومات لدول الى الت ن ك للتنم ة اال ت اااااد ة  -           
وتلاك ل لق توارن  ين  االمضااناات المتااحاة من  هاة وتوفير الساااااااااااااالع و ال ادماات وفق 

      25اولو ات افراد الم تمع من  هة ا رى .

واال ت اد ة  تهد  م تلب الحضومات في ال الع الى  لق الرفات ة اال تماا ة  -       
  الل دراسة سلوك المستهلك و حا ات . منو تتا ال  أتي إال 

 ت ت ر دراساااااااااة حا ات المساااااااااتهلكين و رغباتهع  دا ة ال مل ة التساااااااااو ق ة ،-          
 ا ة اتا ما د لت المؤسسة ألول مرة للسو  او اد لت منتوج  ديد ، واتا ما  ا تنا 
ب ين االاتبار بان حا ات المساااتهلكين في ت ير مساااتمر فان دراساااة سااالوك المساااتهلك  

 ي   ان تكون ب اة مستمرة.

 انواع المستهلكين و القرار الشرائي لهم :  - 6

سااالوك المساااتهلك ب ااااة  ا اااة باال تال  و يتمير السااالوك االنسااااني ب ااااة اامة و  
ااااادع الت ااااان  ، و ال اااا  ن ااااد االفراد ي تلاون من م تمع أل ر أو حتى في نا   
الم تمع ، و من فرد أل ر و لدى الارد ناسا  في الظرو  و مراح  الح اة الم تلاة و 

ساة لهتا يو د م مواة لألنواع المساتهلكين ، و التي يتو   الى ر ال ال  ع في المؤسا
الت ام  مع ض  نمك سااالوضي بما يرااااى المساااتهلك و  حقق للمؤساااساااة أتدافها و يتأثر  
نمك المساااااااااااتهلك بم مواة من ال وام  ضن   ة الشااااااااااا  ااااااااااا ة ، االمضانات المتاحة ، 
المسااااااااااتوى الت ل مي و الثقافي ، ال ادات و التقاليد ، ن   ة الساااااااااالع و ال دمات المراد 

 شرا ها .
 
 

 
  ايمن علي عمر :   قراءات في سلوك المستهلك ، الدار الجامعية ، مصر ، 2006 ، ص 18025



 هاجر حميود  د. /د. سعاد بومدين        اإلشهار اإللكتروني وثقافة االستهالك في الجزائر

 2022 فريلث والدراسات االجتماعية واإلنسانية            أالمركز الدولي لألبحا

169 

 

 :المستهلك سلوك أنواع -أ 
 الساااالوك وادد  وحداتة، ون   ة، لشااااض ، نبقا أنواع ادة إلى المسااااتهلك ساااالوك يتارغ
 :ضالتالي وتي

 :إلى وينقسع :السلوك شكل حسب.
 من مالحظتها  مضن التي الظاترة واألف ال الت اااارفات   اااااع :الظاتر ساااالوك ىال-

 ضالشراأ ال ارج
 .إلخ...اكواإلدر  والت ر  التأم  التاضير في يتمث  :البانن سلوك ىال-
 إلى وينقسع :السلوك طبيعة حسب .
 بااتبارو مسااااتحدثة أو  ديدة حالة ان الناتي الساااالوك تو :المسااااتحدا  ساااالوك ىال-

 ألول  حدا 
 .مرة
 من ساااا ق لما نايب مت ير أو ت يير دون  الم اد  الساااالوك تو :المضرر ساااالوك ىال-

 وأف ال ت رفات 
  إلى وينقسع :العدد حسب .
 حدتات  في بالارد  يت لق التط السلوك تو :الاردط السلوك -

 الارد  اال ة  مث  فهو األفراد  من م مواة ي ص  التط السلوك تو :ال مااي السلوك
 األفراد  من ب يرو
  .مثال إليها ينتمي التط ال مااة ضأفراد 

 :المستهلك سلوك ومميزات خصائص - 7
 ساااااااااالوك دوافع ت يير في الاضر ومدار  الرأط أ ااااااااااحا   ا تال  من الرغع الى

 ال امة والمميرات  ال  ااااااا ص  الى تتاق  م  ها أن غير المسااااااتهلكين، وت اااااارفات 
 :يلي ما نتضر أتمها من والتي اإلنساني للسلوك
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 أتدا  أو تد  تحقيق في مو   أن  بم نى تاد  سالوك تو اإلنسااني السالوك ن إ-
 حا ة تو ال رض  تتا  حدد  والتط تد  بال ساالوك ت ااور  مضن ال  وبالتالي م ينة،
 .ناس ة أو ضانت   سد ة ورغبات ، الارد 

  ااااورة في  ظهر الارد  ساااالوك أن ب  ن ني والتط متنوع ساااالوك اإلنساااااني الساااالوك-
 يت ير فهو توا ها  التي الموا ب مع ويتوافق يتالأع لكي وتلاك  ومتنوااة، مت اددة
 .المنلو   الهد  إلى     حتى ويت دل

 بأامال يرتبك     تات  و ا ما من رال سااااااالوضا ل   األفراد  ب   قوع التط لسااااااالوك ا-
 .تتب    د  وأ رى  سبقت   د  تكون  وأحداا 

 للظرو  نبقا ويت دل يت دل الساالوك بأن تلك و  ني مرن، ساالوك اإلنسااان ساالوك -
 26. الارد  يوا هها التي الم تلاة  والموا ب
 خاتمة : 

 ساااااالوض  الى تؤثر المسااااااتهلك  الى وساااااال  ات  إي ا  ات   حم  اإللكتروني اإلشااااااهار
تتو اال يرة ما تي إال إفرارات  لاتها االنشاااااااااانة االنتا  ة و   واالسااااااااااتهالك ة، وثقافت 

التسو ق ة ب اة  ا ة ا إاافة إلى الظرو  اال ت اد ة و اال تماا ة ب اة اامة ، 
ضما ت تمد الى مدى اال بال الى الشاااااراأ أو ما ب ر  بالا   الشااااارا ي للمساااااتهلك إط 

  –المستهلك –  ل  إرتااع االستهالك و الق اع بالنل  الى الحا ات من 
و تتا الكع الها   من ال مل ات تقوع ب  المؤساااساااات ا ر حمالت تساااو ق ة و إشاااهارية 
االلكترون ة في الو ت الحالي النها الوسااااااااااااايلة اال ر  إلى التاثير  ها الى سااااااااااااالوض ات   

  ا ة الشرا  ة .
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Abstract الملخص 

 
 

الصحافة على ضوء تطور وسائط االتصال   وأزمةتنظيم اإلشهار في الجزائر  
 ق في اإلعالم حعلى ال وتأثيرهاالجديدة 

The regulation of advertising in Algeria and the crisis of the press 

in light of the development of new means of communication and 

its impact on the right to information 

 *1 بلحاجي وهيبةد. 

 الجزائر المدرسة العليا للصحافة  1

  
 

 

  

موضوع  حول  البحثية  الورقة  هذه  تدور 
الصحافة وأزمة  الجزائر  في  اإلشهار   تنظيم 

"المغامرة و  بداية  منذ  الجزائري  اإلعالم 
عام   اليوم    1990الفكرية"  غاية  نجد إلى 

غياب إطار قانوني ينظم اإلشهار في وسائل 
اإلعالم الجماهيرية والوسائط اتصال الجديدة  
منه   اآلتية  المالية  للموارد  تبعيتها  ظل  في 
حفاظا على إستمراريتها وذلك على الرغم من  
بتنظيم  خاصة  قوانين  مشاريع  عدة  طرح 

 .2020اإلشهار آخرها كان في عام 
الت مواقع  المفتاحية:  واصل الكلمات 

، الصحافة  أزمة،  تنظيم اإلشهاراالجتماعي،  
 الجزائر.

This research paper revolves 

around the issue of organizing 

advertising in Algeria and the 

crisis of the Algerian press and 

media since the beginning of the 

“intellectual adventure” in 1990 

until today. Although several 

bills regulating advertising were 

put forward, the last of them was 

in 2020. 

 

Keywords: social networking 

sites, advertising regulation, the 

press crisis, Algeria. 
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 مدخل 
إلى غاية    1990عرف المشهد اإلعالمي الجزائري منذ بداية "المغامرة الفكرية" عام   

اليوم غياب إطار قانوني ينظم اإلشهار في وسائل اإلعالم الجماهيرية و الوسائط اتصال 
الجديدة في ظل تبعيتها للموارد المالية اآلتية منه حفاظا على إستمراريتها و ذلك على 

 . 2020اريع قوانين خاصة بتنظيم اإلشهار آخرها كان في عام  الرغم من طرح عدة مش
إذ، يشهد اإلشهار في الجزائر في ظل غياب قانون خاص به، عدة نقائص مهنية و  

 تنظيمية، أهمها: 

العمومي و الخاص خاصة بالنسبة للصحف المكتوبة في ظل    تراجع اإلشهار  .1
 أخرى،  تحكم بعض المؤسسات اإلعالمية عليه على حساب مؤسسات 

ب  .2 يدعى  ما  غرار  على  اإلشهار  استقطاب  في  جدد  فاعلين   Les بروز 
GAFA    و تعاظم مكانة المؤثرين في المشهد الوطني في ظل غياب نصوص

الجزائر و  الرقمي في  يعرفها االشهار  التي  الفوضى  و  بهم  قانونية خاصة 
 تأثيره على الحق في اإلعالم .

الت .3 قاعات  اإلشهار على  قاعات  تعصف  سيطرة  التي  األزمة  في ظل  حرير 
بقطاع اإلعالم حساب الخبر خاصة مع تعدد وسائط االتصال الجديدة على  

 غرار شبكات التواصل االجتماعي. 
وعليه، أدت هذه المعطيات إلى بروز نقاش ضروري حول تنظيم اإلشهار وفق  
التعددية   مكسب  تهدد  بات  ألنها  اإلعالمية  الساحة  على  الجديدة  المتطلبات 
اإلعالمية و حق المواطن في اإلعالم في إطار دور وسائل اإلعالم و الوسائط  
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المواطن   و  الدولة  بين  التواصل  تحقيق  في  الجديدة  تكريس اتصال  إطار  في 
 الديمقراطية.   

 وعليه، نطرح  اإلشكالية التالية :    

القانونية لإلشهار في الجزائر على ضوء ما   التنظيمية و  مدى أهمية وضع األطر 
تأثير أزمة الصحافة    و تعاظم وسائط االتصال الجديدة على الحق في اإلعالم منذ 

 ؟ 2022إلى  2015

 ة، ال بد من تناول المحاور التالية:  لإلجابة عن اإلشكالية المطروح

 المحور األول: أهمية الحق في اإلعالم غي المجتمع الدريمقراطي :  

يعني الحق في اإلعالم حق كل فرد في المعلومة أي في معرفة ما يجري من حوله  
من أحداث، الذي، يرتبط بوجود عنصر الحرية بالنسبة للمرسل وللمستقبل. ومن هنا، 
يحق  كما،  نقلها.  و  المعلومات  عن  البحث  في  بالحرية  يتمتعوا  أن  للصحفيين  يحق 

حرية من خالل الدور الذي يمكن أن تلعبه   لمواطنين أيضا، تلقي تلك المعلومات بكل
 الدولة في تحرير كل قنوات االتصال الصحافة المكتوبة، اإلذاعة و التلفزيون و انترنت.

فالحق في اإلعالم من أساسيات الممارسة الديمقراطية من خالل السماح لمختلف وسائل 
القا السياسي،  المناخ  توفير  المواطنين من خالل  بإعالم  االقتصادي اإلعالم  و  نوني 

الكفيل بتوفير الشروط الضرورية لذلك. أهمها، تحرير الدولة لكل قنوات االتصال من  
 أجل تنويع مصادر إعالم المواطن.
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و هو    الحق في اإلعالملذلك، أدرجت النصوص القانونية المتعلقة بإعالم في الجزائر،   
الحق في اإلعالم « ،1990من أول قانون إعالم  تعددي عام    2ما نصت عليه المادة  

يجسده حق المواطن في االطالع بصفة كاملة و موضوعية على الوقائع  و اآلراء 
التي تهم المجتمع على الصعيدين الوطني والدولي وحق مشاركته في اإلعالم بممارسة  

 40و    35،36،39الحريات األساسية في التفكير و الرأي و التعبير طبقا لمواد :  
من قانون العضوي   1و هو ، ما نصت عليه أيضا المادة    (1).»1989من دستور  
.  لكنه، خالفا للقانون السابق، فهو يقر ألول مرة في تاريخ الصحافة 2012لإلعالم لعام  

يهدف هذا القانون العضوي إلى تحديد المبادئ و القواعد   « بحرية الصحافة :الجزائرية  
 «منه    2و تؤكد المادة    »  التي تحكم ممارسة الحق في اإلعالم و حرية الصحافة

 ( 2). »يمارس نشاط اإلعالم بكل حرية

لذلك، يرتبط تحقق هذا الدور بتوفر الشروط الالزمة للممارسة االعالمية في إطار حق 
على غرار العامل االقتصادي المحدد لبقاء أو زوال أية مؤسسة   المواطن في االعالم 

إعالمية الذي نقصد به بالنسبة للنموذج الجزائري المداخيل اآلتية من االشهار من حيث 
 دراسة عنصرين مهمين في أهمية تنظيم االشهار و تأثيرهما على الحق في االعالم :  

عالمية في الجزائر على وجه الخصوص أوال: إستمرار أزمة االقتصادية للمؤسسات اال 
بسبب تبعات تراجع    2015الصحف الخاصة  في ظل تراجع مداخيلها من االشهار منذ  

إستثمار المؤسسات االقتصادية االجتبية و الوطنية في االشهار . يضاف إليها، عرف 
المشهد أكبر أزمة بالسبة للمؤسسات االعالمية على وجه الخصوص الصحف الخاصة 
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  2016و   2015رنة بالقنوات التلفزيونية الخاصة في ظل تراجع سوق اإلشهار بين  مقا
حسب تصريحات وزير االتصال السيد كعوان خالل مروره بقناة اإلذاعية    %65إلى  

بتاريخ   القنوات 9.10.2017الثالثة  لصالح  اليوم   غاية  إلى  التراجع  في  .ليستمر 
اعي في ظل غياب قانون االشهار على التلفزيونية الخاصة و منصات التواصل االجتم
معيارا  من أجل   15أهمها وضع    2020الرغم من طرح عدة مشاربع مستقبلية منذ عام  

الحصول على االشهار على ضوء إحتكار بعض المؤسسات االعالمية لإلشهار على 
مالية   تعاني من مشاكل  التي  المؤسسات االعالمية  بقاء  يهدد  االخريات مما  حساب 

 صحف . خاصة ال

ثانيا: ظهور متنافسين جدد في إستقطاب االشهار في الجزائر على غرار محرك البحث 
GOOGLE    المؤثرين عائدات   LES IFLUENCEURSو  اليوم  يحتكرون  الذين 

االشهار على حساب المؤسسات االعالمية التي باتت تعتمد على االشهار العمومي أو  
 تمويلها الخاص. 

محركات البحث خاصة قوقل تحتكر مداخيل االشهار لذلك خاصة إذا علمنا بأن معظم  
وضعت بعض الدول االوروبية ضؤيبة على مداخيل تلك المحركات و بقية منصات 
التواصل االجتماعي على غرار فايسبوك من قبل بعض الدول االوروبية مثل ألمانيا 

 وهو ما يبقى بعيدا بالنسبة للجزائر .  
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 المحور الثاني: االطار القانوني لإلشهار في الجزائر و االشهار اإللكتروني    

كما هو معلوم لدى الجميع تفتقر الجزائر لقانون االشهار إلى غاية االن في ظل الفوضى 
التي يعرفها القطاع لكن التطورات و التغيرات التي يعرفها المشهد االعالمي و الوطني 

االش قنوات  تنوع  التواصل من حيث  المنصات  و  تلفزيونية  قنوات   ، هار من صحف 
االجتماعي بات يطرح نقاش حقيقي ول تنظيم االشهار خاصة من خال وسائط االتصال 

 الجديدة .  

المتكون من   االلكتروني  التجارة  قانون  يبقى  االطار،  أهم مرجع   50و في هذا  مادة 
المادة   يتناول االشهار اإللكتروني من خالل  أنه كل   6قانوني  التي تعرفه على  منه 

إعالن يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة الترويج لبيع السلع أو الخدمات عن طريق 
 (3.) االتصاالت االلكترونية

موقعا   كما، االلكتروني  التجاري  النشاط  على  القانون  هذا  خالل  من  المشرع  إشترط 
 . 8. من خالل المادة com.dzمستضافا في الجزائر بإمتداد 

   34إلى "  30بالنسبة لإلشهار االلكتروني فقد خصص المشرع له ثالث مواد من المادة  
ا اإلستبيانات  أو  العامة  بآداب  يمس  إشهار  بحيث منع كل  بدون موافقة منه  لمباشرة 

 المتلقي .يضاف إليه، منع إرسال إشهار دون موافقة المتلقي مثال. 

لكن، يبقى نشاط و تصنيف المؤثرين غير وارد في القانون محل الدراسة على الرغم من  
 futureتنامي هذه الفئة المهنية الجديدة علينا و تأثر المستهلكين بها بحيث تمثل قضية  
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gate     مؤثرين بسبب إشهار   3التي من خالل تم إعتقال    2022جانفي    23بتاريخ
ت كشف   االلكترونيإشهار  تتعلق بأول قضية    ،لصالح وسيط االلتحاق بالجامعات االجنبية

 عدة نقائص قانونية :   عن

 غياب عقد بين المؤثر و المعلنين  .1
 عدم دفع ضرائب للمصالح الضرائب  .2
 غياب أي إطار تنظيمي لتصنيف هذه الفئة   .3
 مهنة ال تخضع ألية رقابة   .4
 غياب تنظيم أو هيئة لهذا النوع من صناع المحتوى   .5
 تطبيق أحكام القانون العام و ليس خاصة بالمؤثرين .  .6

 خاتمة 
يضاف إلى هذا، ما يزال االشهار االلكتروني يعرف فوضى حقيقية خاصة غيما يتعلق 

إل االشهار  مكاتب بإرسال  منصات  بعض  مع  يحدت  مثلما  موافقته  دون  المتلقي  ى 
على   تصفحه  محتويات  تتبع  أو  للمتلقي  الشخصية  المعطيات  إستخدام  أو  التوصيل 

 مما يحد من حريات المتلقي و في حقه في اإلعالم. االنترنت 
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Abstract الملخص 

 
 

 في التشريع الجزائري اإلشهار التضليلي الحماية القانونية من 
Legal protection from misleading advertising in Algerian 

legislation 
 

 * 1 حمزة لحولد. ط. 

 الجزائر    تيارت  جامعة ابن خلدون 1

 
 

 

  

يعد اإلشهار التجاري من الوسائل التي يلجأ إليها    
المعلن، لإلعالن عن منتوجه  و إبراز مزاياه، بهدف  
حث و حمل المستهلك على اقتنائه إال أنه غالبا ما  

غية تحقيق الربح  خادعة و تضليلية ب  يلجأ ألساليب  
قرار   على  يؤثر  مما  المهنة،  بأخالقيات  مبالي  غير 
المستهلك و يلحق به ضررا جراء اتخاذ قراره المبني  
قواعد   على  المحافظة  أجل  من  و   ، التضليل  على 
بحظر   الجزائري  المشرع  قام  المشروعة  المنافسة 

قانون   بموجب  التضليلي  يحدد    02-04اإلشهار 
واعد المطبقة على الممارسات التجارية، و القانون  الق
المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش ،    09-03

رقم   التنفيذي  المرسوم  المحدد    378-13وكذا 
و كل    للشروط و الكيفيات المتعلقة بإعالم المستهلك

المشروعة   المنافسة  قواعد  تعزيز  أجل  من  ذلك 
 وحماية المستهلك من االشهار التضليلي  

 

Commercial advertising is one of the 

means that the advertiser resorts to, to 

advertise his product and highlight its 

advantages  With the aim of urging and 

compelling the consumer to buy it, but he 

often resorts to deceptive and misleading 

methods in order to achieve profit, 

indifferent to the ethics of the profession, 

Which affects the consumer's decision 

and causes him harm as a result of making 

his decision based on misinformation. In 

order to preserve the rules of lawful 

competition, the Algerian legislator has 

banned deceptive advertising under Law 

04-02 that defines the rules applicable to 

commercial practices. Law 09-03 relating 

to consumer protection and the 

suppression of fraud, as well as Executive 

Decree No. 13-378 specifying the 

conditions and procedures related to 

consumer information, all in order to 

strengthen the rules of legitimate 

competition Consumer protection from 

misleading advertising 
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 مقدمة: 

أصبب ا شهاببالت شري لتد  سما  ببعلر شر صببته ا اات وبش شك ببااح  ابب   اش ببا   
 ااات شرع يعع شرصبببب لاق اشديصببببلم شر ببببا  شربد صببببلس ا ش  يلذ  ا عق ول  ه   بش 
 ل ر شر ا   ق شرع اام شالديصلمد رقلء شر تض اشرطاح   ن شها  لر شري لتية وق  

ااشع  ي ببببببايق شر بببببباع اعاات عن  شريق يخاق شر ببببببا ه  لهاببببببالت شري لتد الع  عن  
عالوت شرع ل  ببببببة شرعاببببببتااةه اشهاببببببالت ا م دقلعا تااق ة شري ببببببايق اشريتاي  را بببببباع 
قاب   أمش   ر يصبلب ت ن شريل ت اشرائل ن اق بلوم  ق يخ قض شك ب لت ايس ب ن  ااقة  
شرع ياج اوا أثت عن أثبلت ستيبة شها مف  بلهاببببببببببببببابلتشر يومد عن  ابة ماتش س اقبل  ق 

ع ببببببببببياا شرع ي  ا مام عت ا، شري ل  ببببببببببقه ا عن  اة أختا وا عصببببببببببمت ري ايت  ت ع 
شرع بببياال شرعياقق شرت بببلرة شهابببالتيةه  عل قسقا شهابببالت شري لتد  لرع بببياال عن    
 بل بحه ا بربل ان طتيق شر تش بم ه شرع  ر ه أ اا  شرتشم ا اشريا ايان ا ق شرطتدبلر 

صببببببببلب شرسم ثةه  اا قعث  ا بببببببب اة  ا م  اا ببببببببل   شر ق   له ببببببببل ة  ر  شرا ببببببببل   شالي
 شرع يااك ن ان ع ي  أا خمعة دصم ش يا كال.

بش  لن شهابببالت ا ببب اة ع لسة ريتدقة شرع ياج  ببباشء  لن  ببباع أا خمعلره   ن وب،    اش 
شه لسة ال يي لاا سمام شكاتشف شر اق ة ابرل  لرع ببلب  عصببلرا شرع ببيااك نه ربشرل 

رمتء عالوت شري  ب   ق ش بي علب شهابالت شري لتد  ااتر شرسل ة  ر  ا بع  باش ا 
ربش أار  شرعاببببببتا شر اش تد أوعقة خلصببببببة راه  لري ببببببا   وا عل  خلر  شرسقققة اقعب  
 ع لمئ ابتف شري لع  ا شر اشوة ا شكعل ة  ق  طلت شرع ل  بة  قصبم ي با   شر ع ء أا  

ا عصببببببببمت أا  شال ببببببببيساشب اا ام اشري ببببببببا   دم   صببببببببح اا  واقة اط قة أا يت   ة أ
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 عقلر أا ص لر أا  ق قة أا أ  لح ش ي علب شرع ياج أا شرخمعةه  عل  يسقق شري ا    
  ق شك  لت ان طتيق  االت   ت عطلتق را  ت شرسقققق شرع تاض أعلم شرع ياال

اق يتت شريتاي  را بببببببببباع  اشرخمعلر عن أوم شرمال م  ق ع لب شري ببببببببببايق ربرل  ببببببببببن    
قة عن أ    دتشت شرسعلقة شر  لرة راع بببببببببياال ي سات  شرعابببببببببتا شر اش تد  صبببببببببا  دل ا 

شهابببالت شري بببا اقه س ر شايتت، عن دت   شرععلت بببلر شري لتية ه ت شر اياة ااا  برل 
ما هي الضوواب  القانونية التي أقرها المشورع الجزائري لحماية المسوتهلك من اإلشوهار  

 التضليلي ؟.

عا ببباا شال بببي ل ة  لرع ا  شراصببب قه شربد  ارإل ل ة اا  شهاببب لرقة أراعي ل طتق ة شر  
عن خ را  سلاب اصبب  ا يا ببقا شرسقل ق ا شرع لوقم شرعي اقة  لهاببالت شري ببا اق ه 
ا بش ش بببببببببيخمشم يق قة يسا   شر صبببببببببا  شرقل ا قة ا برل عن خ ب يسا   شر صبببببببببا  

علقة  شرقل ا قة شرع اعة راععلت ببببببلر شري لتية ريسم م   لر يال أا دصبببببباتول  ق يسق ق شرس
 عن شهاالت شري ا اق.

 المبحث األول: اإلطار القانوني لإلشهار التضليلي

  ال يومد   شي ا شرع ا ان  ق  ببت   يا ببقع مش ت  شرياايع  ر  ش ببيخمشم أ ببلر ح  ع لر   
 ر  ي بببببببا   شرع بببببببياال ععل م ع  لرعابببببببتا  ر  سات وبش شر اا عن شك بببببببلر ح ت عقع  
صببببباتول ربرل  ي لاب  ق شرع سر  ر  علوقة شهابببببالت شري بببببا اق  عطاح أاب ا عس  

 شهاالت شري ا اق  عطاح ثلن 
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 المطلب األول: مفهوم اإلشهار التضليلي

ققام تال شريل ت شي ل، شرع بببببببببيااله تامف   ق م شهابببببببببالت شري لتد عن   تشءشر شريق  
ا   ح أن  1سعاا اا  شدي لء شر بببا ة أا شرا اء  ر  شرخمعة  ق  طلت  ببباش ا ي اعا  

يكان شرت ببببببلرة شهاببببببالتية   اياة ه ت ع ببببببااة راع ببببببياال  ق سلرة عل  بش ي اق شكعت 
  بببباع أا خمعلر بشر صبببب لر خلط ة ه  عل  ا   شرع ان رإلاببببالت راي تي   لر بببباع ا 
شرخمعلر شريق ق ت ببببببببباله  ال أ ا  ق   ض شرسلالر يصببببببببب   ر  مت ة شرع لر ة  قا ا 

 ل راع ببببببياال ا تبرل ققام تي ببببببا   شرع ببببببيااك ن عسققل  شههتشء ععل      شرع ياج  بش
ش ببيثعلتش ه ت عاببتاا ععل أما  لرعاببتا شر اش تد رسات، ه رعل را عن ي ث ت  بباتق اا   

ا اا  برل  يطت   ر  شر تا شكاب  ر  ع اام شهاببببببببالت  2شرع ببببببببياال دت   تتشم شر قم  
 شري ا اق ا  ر  ا لصت شهاالت شري ا اق  تا ثلن

 األول: التعريف باإلشهار التضليلي الفرع  

أصبب ا وم شرعي لع  شالديصببلمده وا  بح شرع ببياال الدي لء  ببا ا أا خمعلياه اوبش   
 لرا اء رعخيا  شرا ببببببببل   شرسم ثة رإلاببببببببالت شري لتد ربرل  ا ببببببببا ي تي  شهاببببببببالت  

 شري ا اق عيطتد ن  ر  صات اأ لر ح وبش شكخ ت 

 أوال: تعريف اإلشهار التضليلي 

الر  شرعاببببببببببتا شر اش تد عا بببببببببباا شهاببببببببببالت   م  متشل أوع يا عن  لسقة شال  لتقة    
 ق سلرة عخلر يا راقل ان س ر ققصبببببببببم   3اخطاتيا عن شر ل ح شر ببببببببباتق ععل أدت سات،

 لهابببالت شري بببا اق    عل وا عخلر  ا ع بببا  رااشدع شرعلمده ا رع ت ة عل  بش  لن  
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لت رقب  قا عل قسياقا عن ا لصببته أر ل  أد  اببالت ع ببا    ح شكخب    ن شالاي 
ه صببببببببباته صبببببببببار ا    عل  مخ   ق يكاي ا ت   برل  ر  شرعما شربد اصببببببببب   رقا 
شري ببببببببببببا   ا  ابببببببببببب  شها ن ا امم  ع ل  يا  ق شركابببببببببببب  ان شرسقل ق شرعلمقة راب، 
شر تاضه ا برل  قعل  ي اق  لر يل   شريق دم ييتيح ان ش ببببببيخمشم شر ببببببا ة شريق  تي ا  

ا ن س ببببح شراتاف شرع صببببا  اا ال  قاه أا امم شسيتشعا رقاشام ا اببببتا  تال شه
ف ا عل ق سظ اا  شر صبببا  شرقل ا قة شرع اعة رإلابببالت شري بببا اق أ ال رم 4شهابببالت  

عن    28يساد اا  ي تي  راببش شكخ ت ا   عبل سبمم سبلالر شري ببببببببببببببا ب   عا بح شرعبلم   
 اببببببببببببالتش ه ت اببببببببببببتاق ا عع اال    شريق  لء   ال عل  اق: ق يتت    02-04شرقل ان  

  االت ي ا اق ال قعل  بش  لن 

 ي عن يصتيسلر أا تقل لر أا يا ق ر قع ن أن يومد  ر  شري ا   تي تي    -
 شرع ياج أا شرخمعة أا   ع يا أا ا تيا أا عع اشيا 

عع  ل ع آخت أا ع ي ليا أا    ي ببببببببببببعن ا لصببببببببببببت قع ن أن يومد  ر  شهري لب -
 خمعليا أا  الطا.

 ي اق   تض ع  ن ر بببببببباع ا خمعلر  ق س ن أن شر ان شالديصببببببببلمد ال  يا ت  -
اا  عخاان  ل ق عن برل شر ببببببببباع أا ال قع ن  بببببببببعلن شرخمعلر شريق   ح 

 .5يقمقعال الم   عقلت ة  خلعة شهاالت
عاببببتا شر اش تد رم ق تف شهاببببالت أن شر 6  03-09 عل  يتن ر ل  لرت اا رعاشم شرقل ان  

شري بببببا اق ت  شكي   تيتقلن شر  لصبببببت شريق   صبببببح اا اله س ر    عل   صبببببح اا   
ع ا    68 تيعة شرخمشا   صببببببح اا  شهاببببببالت شري ببببببا اق اوبش عل  صببببببر ااقا شرعلم  

عن دل ان شر قا لره   429اا  أ ا:" ق لدح  لر قا لر شرع صبببببببببببببا  اا ال  ق شرعلم   
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قسلاب أن  خما شرع ببببببببياال   قة ا بببببببب اة أا طتيقة  ل ر ساب  عقة     عن  خما أا  
شرع يا لر شرع باعةه ي باقم شرع يا لر ه ت يال شرع   ة ع ب قله دلتاقة ش بي علب شرع ياج  
ه يلتيخ أا عمم صبب سقة شرع ياج ه طت  شال ببي علب أا شالسيقلطلر شر اعة ال ببي علب  

 شرع ياج " 

ع ا :" قع ع    60 ق شرعلم    7  378-13شري   بد تدم  عل يم ي لارا  عا ح شرعت بببام   
ش بي علب    تقلن أا  ابالته  ....ه ا    أ بااح رإلابالت ...ه عن اب  ا  مخلب ر ب 
 ق بون شرع بببببببياال ال بببببببقعل ساب شرطتق ة ا شريت   ة ا شر ااقة شك بببببببل بببببببقة ا عقمشت 

م شكدصب  ر  بيا ل شر  لصبت شك بل بقة ا طتيقة شري لاب ا يلتيخ شه يلج ا يلتيخ شرس
اشركعقة اع اببببببببب  أا عصبببببببببمت شرع ياج "ه اااقا سات شهابببببببببالت شربد عن اببببببببب  ا ي اقا  
شرع ببببببياال ا ي ببببببا اا ا  ثلت  ش ط لالر خلط ة يومد  لرع ببببببياال هدي لء شرع ياج ت لء  
اا  شال ط لا شرخلطئ ه  عل قع ع ش بببببببببببببي علب    تقل لر أا  ابببببببببببببلت  يومد  ر   ققلا  

 اب شرع ياج شرع ياال  ق خاا س

ا لريلرق   بش  ل ر أومشف شرع ا  ن شالديصبببببببببلم  ن ال يي ل بببببببببح اأومشف عن ا ا رام   
شهابالت أسم شك ب لح شريق م  ر  لرعابتا شر اش تد را بع ي اقعلر ا باش ا رسعلقة  
شرطل ع شرقل ا ق رإلابببببالت شري لتد ا سات شهابببببالتشر شرع بببببااة اااقا سات شرعابببببتا 

ع بببياال  ق هاا ساب    عل ققع شرع ياجه ارم شر اش تد     ابببالت  ومد  ر   ققلا شر
ققيصببببببببببببببت اا  يستيم شر تاض اشرتقبل بلر شراش  بة تب   ر   ب  عبل  ومد  ر  ي ببببببببببببببا ب   

  8شرع ياال 
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 ثانيا: صور وأساليب اإلشهار التضليلي

 يخب شهابببببالت صبببببات اأاببببب لال ققام اا ال  تيعة شهابببببالت شري بببببا ا ق اق ان اد    
 أ لر ح 

شرع مب ا   02-04عن شرقل ان    28:سمم شرعلم  التضووووووليلي  اإلشووووووهار  صووووووور -أ
 شرعيعم صات شهاالت شري ا اق اوق :

:    شرعاببببتا شر اش تد شهاببببالت    ا ي ببببا اق    للتضوووليل  المفضوووي  اإلشوووهار -1
ابببببالت   ض شر ات ان شر يل   شرعت ا  ع ا ه ائبرل  لر ات  ر  ع بببببعان شه

رم قابيت  شرقصبم عن شري با   ع ي قل  لرت ن شرعلمد شرعيعث   ق  ان شهابالت 
 عي عن تقل لر يومد  ر  شري ا   

: وا شهابببالت شربد  ومد  ر  يت ببب خ شراببب ال  اللبس  إلى  المفضووي اإلشووهار -2
 لر أا شرخمعلر اشكاولم  ق بون شرع ياال  ا ن شر اع أا شر الط

: وا شهابببببببالت شربد  اسق أ بببببببتشتش  لرعي ل  ببببببب ن ر بببببببتح المضووووخم اإلشووووهار -3
شريخ قض شرعصبببببط ع ر، ببببب لته س ر يم سات وبش شر اا عن شرععلت بببببلر  ق 

 . 9 03-03دل ان تدم 
: وق شرا  ة شريق قاات تال شها ن  ب ت ع ال  التضووووليلي اإلشووووهار  أسوووواليب - ب

 اا   ت   شرعثلب
شها  لر شريا ايا قة ا شهبشاقة أرام شرعابتا شر اش تد شسيتشم شرت بل   شهابالتية  -

ر  ض شرقاشام  اببب   صبببلتم خلصبببة  ق عل  ي اق  ع بببعان شرت بببلرة شريق   10
  ح أن يطلتق شرسقققةه خلرقة عن أاببببببببببببب لب شريع  ا شر  صبببببببببببببتد أا ي بببببببببببببت  
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اع  لرعابتا لر شكط لبه ا بش ع ع تر شرت بل   شالابالتية شرخلصبة ت  ض شر ب
 12اشري    11شركسارقة 

 شها  لر  لرصس   -
 شها  لر  لرالي  -
 ش يخمعلر شرا اقة شرع ااة ر،  لت -
شهابببالت شهرق يتا ق: وا     ا ن  امف  صببب ة ع لابببت  أا ه ت ع لابببت   ر   -

 13يتاي  تقع شر اع أ  شرخمعلر ان طتيق شاليصلالر شهركيتا قة 
 الفرع الثاني: عناصر اإلشهار التضليلي

قابببببببيت  رققلم شري بببببببا    ق شهابببببببالت ا ام اشد ة ع بببببببااة يخ  ا صبببببببت عن  
ل ق تف  لر  صبببببت شرعلمد رإلابببببالت شري بببببا اق ا ا لصبببببت شر بببببا ة أا شرخمعة ا وبش ع

 ق عن شر  صت شرع  اد  ق  اء  قة شرع ان 

 المطلب الثاني: محل اإلشهار التضليلي

ققع  ابببالت شري بببا اق اا  ا لصبببت شر ببباع أا شرخمعلر شريق ي  ب عساا س ر  
 ومد وبش شري ببببا    ر  م ع شرع ببببياال  ر  شالد لب اا  وب، شر بببباع ا شرخمعلر ف  يم  
يق بقم شر  لصبت شريق  تم اا ال شري با    ر  ا لصبت عيصباة تبشيقة شر باع أا شرخمعلر 

 .رخمعلر  تا ثلن تا أاب ا ا لصت خلت قة ان بشر شر اع اش
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 الفرع األول: التضليل المتصل بذات السلع أو الخدمات 

قع ن أن  يصببببببب  شري بببببببا    لر  لصبببببببت شر اوتية راع ياج  عل قع ن أن  يصببببببب    
 شري ا    لر  لصت شرثل اقة راع ياج

ق سظ أن   ض شر  لصبببت ال التضووليل المتصوول بالعناصوور الجوهرية للمنتو  :   -أوال
سم م ع  لول ا أ  لموله ركن شرصبببببب ا ة يكعن  ق يسم م شرعقصببببببام يث ت صبببببب ا ة  ق ي

 سقققة شراببقء ا خصببل صببا شر اوتيةه  عن ا اة شر اتية شرعا ببااقة ييسم شرصبب لر 
 طتيقة ع تم  يعلابببقل عع شرابببتا  شريق  اام ياش تول  ق شرابببقءه شايعلمش اا  خاشصبببا 

ر اوتية  لر  ببببببببببببب ة را اتية  شركقعقل قة أا شرعلمقة أا ه توله  ق س ن يسمم شرصببببببببببببب لر ش
ف ا ااقا ي تف  14شراببببببببببخصببببببببببقة  ايعلمش اا  خصببببببببببل   شريق ق بببببببببب ال شرعي لدم ن  

شر  لصت شر اوتية   ا ال شرص لر شريق  ي ع ال شراقءه ا يقام اا ال شرققعة شرسققققة  
ه اقع ن أن ق ان شري ا   شرعيص   ق شر  لصت   15را  لاة عن ا اة  ات شرعي لدم 

 شر اوتية  قعل  اق 

: اق ان ت سما شرصببباتي ن  عل  الخدمات أو  السوولع  بتوفير المتصوول التضووليل -أ
 ل ي لء يا ت شر بببببباع أا شرخمعلر شرع ان ا ال ا وق شرصببببببات  شريق    اا ال  

ه ا  عل تيا  ت يال شر اع أا شرخمعلر   02-04عن شرقل ان    28 عا ح شرعلم   
ركن  صببات  أختا ه ت شرع ان ا ال ا برل   قلح عاصبب ليال شر اوتية ا وق  

اا  شرتهم عن    03-09عن شرقل ان    68شرعلم  شرصببببببببببات  شريق ي ام عن  ساا 
أن وب، شرعلم  يي اق  لرخمشا  ال أ ا قع ن يطتققال اا  شهابببببببببالت شري بببببببببا اق 

ه اعثبببلب بربببل وا دتشت شرع اب  ق شرق ببببببببببببببقبببة تدم   16سعبببلقبببة راع ببببببببببببببياابببل  
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ت ن شيصببببببببببلالر شر اش ت  ببببببببببم شرع اعة    26/06/2018تيلتيخ    18/05595
اوبش ت  طلب   ه  4Gياال ا عسقطا  ق د بقة  شر اش تية رسعلقة ا  تابلم شرع ب

شر قام شرعتتعة ت ن شرعابببببببيت  ن   بببببببتح شرت ام شري  ببببببب قة  ق شر قم ا بش ي م   
 اتا  شرخمعة مان شرت اا راائان 

:ا عثلب برل  اببببببالت اببببببت ة  الخدمات أو  السوووولع  بذاتي المتصوووول التضووووليل  -ح 
ب رق بببببببببببببر راع  ب   ن ع يا ليال عصببببببببببببب ااة عن شرقطن  ق س ن أن شرع  

 17عص ااة عن شرقطن اسم،ه ا لريلرق ق م  االتش ي ا اقل ا لب ل
 ق ان س ح شرسلالر شريلرقة: التضليل المتصل بالعناصر الثانوية للمنتو  : -ثانيا

شري با   شرعيصب   عقمشت شر باع أا شرخمعلر:  تم شري با   تابش شراب ن  بش  لن   -أ
و لل  لت  ت ن عل ي بببببع ا شهابببببالت  قعل  ي اق   عقة شر ببببباع أا شرخمعلر أا 

هس ر  18عقمشتوله ا ت ن عل يم ي ببباقعا راع بببياال أا عل ا ببب ا يسر يصبببت ا
ة راع بببببببياال عن  أا ح شرعابببببببتا شر اش تد أن  اتق شرع ياج شرته لر شرعابببببببتاا

 19س ر  ع يا 
عثلب برل  ابالت خل  التضوليل المتصول بطريقة صونع السولع أو الخدمات:   - ب

 لرعتئ  شربد قصبببببببببببب ع  طتيقة يقا مقة  ق س ن أ ا ق ببببببببببببي ع  شرطتيقة شرسم ثة  
 ه يل ا.

: وق عن سلالر شريق الر  شرعاتا الخدمات أو السلع  بنوع  المتصل التضليل -  
عن شرعت ببببببببببببببام   60ا  بببش شرعببلم     03-09شرعببلم     شر اش تد أس ببلعاببل  عا ببح 

س بر دبلم  سات  ب   اببببببببببببببابلت  ومد  ر  ي ببببببببببببببا ب     378-13شري   ببد تدم  
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شرع ببببببببببببياال ساب  ااقة شرع ياج اعثلب برل شها ن ان ا ام  عقة عن اير 
 .مان ب ت  ااا

 الفرع الثاني: التضليل الخار  عن ذات السلع أو الخدمات 

عن شكعات شريق ي بلام شرع بياال  ق شيخلب دتشت  ق شدي لء شرع ياج يت  تيا ا  ض 
 ر    ت يمشارا  ق شر ا  ا وب، شر  لصت    شر  لصت شريق يسقا  لرع ياج  ت  ل ة

 قع ن أن ق ي اال شرع ان ري ا   شرع ياال 

: أا ح شرعاببتا شر اش تد تيا بقا  الخدمات أو  السولع بأسوعار  المتصول التضوليل  -أوال
 ت شرعابببتااة ا بش  ه  عل ع ع ععلت بببة شرع ل  بببة شر20شك ببب لت  صبببات  عت قة اعقتاء  
 21أا ياي  أ  لت يكا ة شر اع أا شرخمعلر ت ع أا خ ض شك  لت شرعق  ة 

: عثلب برل شرتقع  لريق بببقا  الخدمات أو  السوولع البيع بشووروط المتصوول التضووليل  -ثانيا
 . س ر و لل ايلمشر اا  ي خت  ق م ع شكد ل 

 المبحث الثاني: الحماية القانونية من اإلشهار التضليلي

   قة شرس ل  اا  داشام شرع ل  بببة شرعابببتااة  لر عن شر بببتاتد شر ع  خاق 
ياشان ت ن داشام شهاببالت شري لتده ائ ن أثلت، شر ببلت  اا  شرع ببياال اشرع ي  ايقي بق  
ع  رة سعلقة شرع ياال عن شهاالتشر شري لتية شري ا اقة يتقلن صات شرسعلقة شرقل ا قة  

 عن وبش شهاالت.
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 الحماية المدنية للمستهلك من اإلشهار التضليلي المطلب األول:

 الفرع األول: دعوى المسؤولية التقصرية

قع ن راع ببياال ت ع مااا شرع ببوارقة شريقصبب تية  عل قع ن را ان شالديصببلمد 
 أن  ا   رال 

دم  اسق ع ياال عل  تتش   تح شهاالت شرع ا    ن  أ وو دعوى المستهلك: 
ربمقبا عن ععياكبلر تثعن أدب  عن ثع ابل     ض عبلققام بربل شرع ببببببببببببببياابل تتقع  

شرسقققق  بببببتاة ع ا ر مم ي اير  تصبببببة ابببببتشء يال شرع يا لر عس  شهابببببالت  
 شري با اقه ر ي ل   ا م ع ل  يال    ال ه ت عطل قة يعلعل رعل  لء  ق شهابالته
اق ان تبرل دم رسقيا خ ببببلت    ببببتح تق ا رععياكليا   د  عن ثع ال  لوقل ان  

لتي  شريق دم  يكتمول  ببببببب قل ع ا الدي لء يال شرع يا لر أا ياقق    ض شرعصببببببب
يابل شرخبمعبلره اق ان شري اقض  ق وبب، شرسبلربة اعبل قابببببببببببببببلتاابل ا قبل كس بلم  

 . 22دل ان عم ق 124شرع وارقة شريقص تية  عقي      شرعلم  
 بش  لن شر ان شالديصبببلمد ق ببب   راي لدم عع دعوى العون االقتصووادي:   -ب 

شر ان شالديصبلمد صبلسح شهابالت شري با اق أا ي لدم ع ا    ه   ن شكس لم  
شر ببببببببببل قة شرعي اقة  لرع ببببببببببياال يطتق  ق سق شر ان شالديصببببببببببلمد ركن شكعت 

 بش دبلم اان    خيا   بش  بلن شرعي ببببببببببببببتت وا اان شديصببببببببببببببلمد ع بل ب اركن
شديصببببببلمد ت اببببببالت عقلتن   قة ي ببببببا   شرع ببببببيااك ن اصببببببت ام ان ع ي لر  

علر اان شديصببببلمد ع ل به ام برل عن دت   شرع ل  ببببة ه ت شرعاببببتااة اخم 
 23 شريق يخاب راع تات شرعطلر ة  لري اقض اعل أصل ا عن  تت
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 الفرع الثاني: دور جمعيات حماية المستهلك في الحماية من اإلشهار التضليلي 

شرعابببببببببببببتا شر اش تد  ع قلر سعلقة   :اتف المسوووووووووتهلك  حماية جمعيات  تعريف  -أوال
اا  أ ال :"     ع قة ع ابببببب     03-09عن شرقل ان تدم   21شرع ببببببياال  عا ح شرعلم  

ط قل راقل انه يامف  ر   ببببببعلن سعلقة شرع ببببببياال عن خ ب  ا عا ا يس ببببببق ببببببا ا 
يا  اا ايعث اا " عل ق ام عن    شرعلم  أن را ع قلر سعلقة شرع بياال را مات ادل ق  

ق يس ببقب ايا قا شرع ببياال     عل  خ  شرع ياج ه  عل رال مات م لاق عن   يعث   
خ ب م لا ان شرعصببببببلرا شر علاقة اشر تمقة راع ببببببياال ه عن أ    صبببببب ذ شر ببببببتت 

 شربد رسق  لرع يااك ن.

قع ن ر ع قبلر سعبلقبة شرع ببببببببببببببياابل شرا اء مهوام جمعيوات حموايوة المسوووووووووتهلوك  -ثوانيوا
  ة راع يااك ن ابرل  عل:راق لء م لال ان شرعصلرا شرعايت 

أن يطلرح  لري اقض  قصبببببم  صببببب ذ شر بببببتت شربد رسق  لرعصببببباسة شر علاقة أا  -أ
شرعاببببببيت ة راع ببببببيااك ن اال يطاح تابش شرصببببببمم ي اق ببببببل ع ببببببيق  رك  ع ببببببتاته ت  

 شري اقض ق ان  ل م شر ع قة ا رس لتال  اخ  ع  اد.

شرع ان أا شرع ببت شريق عن  يطاح اد  شريصببت لر ه ت شرعاببتااة شريق ققام تال   -ح 
اببب  ال  رسل   بببتت  لرعصبببلرا شرعابببيت ة راع بببيااك نه عث  دقلم شر ع قة تيقمقم طاح 
قق ق  صسح شرع ياج   تح امم عطل قيا راعاص لر شرقل ا قة ا شري اقعقةه أا طاح 

 عن أ   اد  شهاالت شرع ا .
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ق عن مش عل سعلقة    ه ت أن شرطتيق شرق ل ق شربد ييخب،  ع قلر سعلقة شرع ياال ال
شرعصلرا شر علاقة راع يااك نه ا  عل أ ا  شر طقء شه تشءشره ا دم ال يعال شر ع قة  

 شر  ارة شرعلرقة شركل قة رع لات   عقع شرمالاا شرعي اقة  لرع يااك نه ربرل ي ي  ن 

ا ي تف  24: وق امم اببببببتشء  ببببببا ة ع   ة التي لا  بببببب تول أا امم  اميالالمقاطعة-أ
ل ي اقعة عا اة راع بببببببببيااك ن ك   سثام اا  عقلط ة ابببببببببتشء ع ياج أا ياقق  اا  أ ا

 خمعة عل .

: ققصبم  ا شهابالت شرع بلم أا شرمالقة شرعقلتاة  ابت ش يقلمشر ان  اإلشوهار المضواد-ب
شرع ي لر أا شرخمعلر شرع تا بببة  ق شر بببا   ل بببي علب   ب شرا بببل   شرع بببي عاة  ق 

عن دل ان    23رع بياال وبش شرسق عن    شرعلم   شهابالته ا ي بيعم  ع قلر سعلقة ش
89-02 

 المطلب الثاني: الحماية اإلدارية للمستهلك من اإلشهار التضليلي

 يمخ  شرقل ببببببببببق شهمشتد  ق ع لب شرععلت ببببببببببلر شري لتيةه  عل  لن أسم طت ق  
شرمااا ابببخ  عن أابببخل  شرقل ان شر لم  لرمارةه شراالقةه شرتامقة اشرعو ببب بببلر بشر 
شرصبببببببببببببب  بببة شهمشتيبببة اوببببش شريبببمخببب  ق ان ان طتيق مااي نه مااا شهر بببلء امااا  

 شري اقض.

 : اإللغاء دعوى  األول الفرع
وق شرعا اة  بببم دتشتشر شراال   صببب ة العة اشرقتشتشر شرصبببلمت  ا ام اشرعي بببع ة هاق  

 صببببببببب ة خلصبببببببببةه يكان عن    02-04شرعس ر شري لتية  ق سلرة عخلر ة أس لم دل ان  
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ه ايت ع مااا  25شخيصبببببببببل  شر ت ة شهمشتية شر ااقة شريق ي م دل بببببببببق شرمت ة شكار 
شهر بلء  ق عثب  وبب، شرسبلربة  ببببببببببببببم شراشرق شرعخي   داقعقبل  بلاي بلت، ععث  رااالقبة أعبلم  
شرق بببلء كن أ اا  اعم تيلر اأد بببلم شراالقة رق بببر رال أقة ش بببيق رقة دل ا قة يخاب رال 

 سق شريقل ق.
 ي: دعوى التعويض.الثان الفرع

ي يتت مااا شري اقض عن أوم مابلاا شرق بببببببببببببببلء شركبلعب  شريق  يعيع   ابل شرقبل ببببببببببببببق  
  بببباطلر  ت ت ه ايامف  ر  شرعطلر ة  لري اقض ا تت شك ببببتشت شرعيتي ة ان شكاعلب  

  .26شهمشتية شرعلمقة اشرقل ا قة
 الفرع الثالث : اإلجراءات التحفظية

 ع ل قة س ا شر  ببل ع ا بش شر يلم اشري ا اشر شريق   ي ببعن دل ان شرععلت ببلر شري لتية
ش بببببببببببي عار  ق شتيكلح شرعخلر ة  ق سلرة عخلر ة شر ان شالديصبببببببببببلمد كس لم  شرقل ان  

ه أقببببل  ببببلن ع ببببلن ا اموببببل ه  عببببل  عببببل قع ن س ا شر يببببلم اشري ا اشر شريق 04-02
يكان شرعاشم  ش ببي عار  ق شتيكلتال ه عع عتشال  سقا  شر  ت س ببن شر قةه  عل قسح أن

شرعس اا  عس ببببببببببببببت س ا ا ق شه تشءشر شريق يسبمم ان طتيق شري اقم شهمشتد ه ا 
 عن دل ان شرععلت لر شري لتية 39وبش ط قل ر   شرعلم  

س ا عببلمد را بببببببببببببباعه أد سقببلا  شرعاشم شرعس اا      بب   واأوال الحجز العيني:  
  اقل ه ا ق وب، شرسلرة يابببعع يال شرعاشم شرعس اا   لرابببعع شكسعت عن طتف 
شكااشن شرعووا ن ه ا  بش  لن شر ان شالديصبببببببببببلمد شرع  ق  لرس ا را عس ر 
رايخاين ق ا   ستش ببببة شرعاشم شرعس اا  ه أا ي ق  ستش ببببة يال شرعاشم  ر   مشت  
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شرببمارببة شريق يقام تيخاي اببل  ق سببلرببة اببمم شعي ل شر ان شالديصبببببببببببببببلمد   أع ل
شرع  ق عس ر رايخاينه ايكان شرعاشم شرعس اا  يسر ع ببببببببوارقة شرسلتب  ر  
هبلقبة صببببببببببببببمات دتشت شر بمشربةه أعبل شريكبلر   شرعتي طبة  بلرس ا  يكان  ق  عقع  

 27شرسلالر اا  اليق عتيكح شرعخلر ة
ب، شرسبببلربببة يسبببمم دقعبببة شرعاشم شرعس اا  اا    ق وببب  :المعنوي الحجز    -ثووانيووا

أ ببببببلب  بببببب ت شرتقع شرعطتق عن طتف عتيكح شرعخلر ة أا  لرت اا  ر   بببببب ت 
شر ببببببببببا ه اييم م ع شرعتا  شرعقمت عن طتف شر ان شالديصببببببببببلمد شرعخلر   ر  

 شرخاي ة شر عاعقة. 
 المطلب الثالث: العقوبات اإلدارية.

 ت ببال  ر   اة  مشتية ارق ببر د ببل قةه  وب، شر قا لر ع ا شرقل ان شرسق  ق 
ربرل  اق اقا لر  مشتية ارق ببببببببر د ببببببببل قةه اق يتتول شر  ض يمشت ت شسيتشاية  
ا بب ي تض را قا ة اشر اة شرعخارة دل ا ل هصببمشتوله ثم رعخيا  شكس لم شريق 

 .28يخ ع رال وب، شر قا ة
 الفرع األول:الغلق اإلداري.

ييعث  وب، شر قا ة أ ببببببببل ببببببببل  ق شر اق شرعودر ايصببببببببمت وب، شر قا ة  ق سلرة عخلر ة   
رقل ان شرععلت ببببببببببببلر    2010ا قل ري م      46/1شرقاشام شرع صببببببببببببا  اا ال  ق شرعلم  

اا  أ ببا "قع ن شراشرق شرعخي   داقعقببله ت ببلء اا  شديتشذ عن شرعببم ت شري ببلتيببة ي    
ش ببببببببببببببطببة دتشته   تشءشر شر اق شهمشتد راعس ر شراال ق شرع ا   ببلري ببلت ه أن  يخببب تا 

...عن 27(  اعبل  ق سبلربة عخبلر بة أس بلم شرعاشم....30شري بلتيبة رعبم  ال يي بلاا ث ث ن  
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وبش شرقل ان" ابرل ا م شتيكلح شرعان هسما شرعخلر لر شرع صببا  اا ال  ق شرقاش  ن  
 م  دل ا قل.شريق ي     ععلت ة شكاعلب شري لتية مان شكي لح شرص ة شرعسم 

  الفرع الثاني: المصادرة والنشر القرارات.

اي صبح شرعصبلمت  اا  أابقلء ي اا سقلاياله ايكان وب، شكابقلء  ق   أوال: المصوادرة:
ساا  شرعس ام ااقا اي م اقا ة يكع اقة ايق بببببق تال ا ا ل  ق أهاح شكسقلنه اأسقل ل  

 .29يكان يخ  تد  يتل شرس م تال راقل ق

ق ان  لها ن اا  اش اة شرع ابببببببب   أا ق شرصببببببببس  أا شهبشاة    نشووووور القرار:  -ثانيا
ابرل ها م شرع بببببيااك ن ا شرعي لعا ن  لر تش م شرعت  ة  عل قسقق   شرعت قة شرع بببببعااةه

شرامف عن شر قا ة اشريعث   ق  قمشن شرثقة  ق عتيكح شر تيعةه استعل ا أا يقا   س م  
ة ر ااف شر عاات ان شري لع  ع اه ا  لرت اا  ر  ع ل ببب ا شرعلرقة  ق شرع بببيقت   ي  

شر ببببببببببببببلر  شربب ت   بموبل ي   اا  أ با "قع ن شراشرق   02-04عن شرقبل ان  48أس بلم 
شرعخي   داقعقل ا بش شرقل ق أن ق عت اا    قة عتيكح شرعخلر ةه ا بش شرعس ام ااقا  

أا رصبب ال   ستف  ال قله ت اببت دتشتشياعل  لعاة أا خ صببة ع ال  ق شرصببسل ة شراط قة  
 .30 لتا   ق شكعلكن شريق قسمم ال " 

ا  ي ببببببا عن خ ب وبش شر   أ ا   اا راقل ببببببق أن ق عت ت رصببببببل     شرس م  ق 
شكعبلكن شريق قسبمموبل  عبل   اا ربا أن قب عت ت اببببببببببببببت شرس م تيعبلعبا أا تياخقصببببببببببببببا  ق 

 عل  يعيع  شر تش م شريق ق   ال خصببببببببقصببببببببل ربشرله ابشرل  اا اا    قة شرعس ام ااقاه  
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شرقل ببببببق  لر بببببباطة شريقم تية  لرس م  لر اببببببته  ب قع ن را أن قس م  ا  بش رم   م عتتتش  
 .31دل ا قل

 خاتمة

قسقق شهابببببببببببالت شري لتد شر م م عن عاشقل  ق شرع ل  بببببببببببة اوا شربد  ومد  ر  يسق ق   
شك  ببباقة   ض شر ات ان  ام  شر ببباع اشرخمعلر عن امعاله  عل ق يتت الع  عوثت 
اا  شخيقلت شرع بببببببببببياال ا  بببببببببببح ثقيا ا شري تي   لرع ياج ا ي بببببببببببا   تق ا  ق  طلت 

 شرع ل  ة شري لتية  

ات  ي صبب ت شرع ببياال  لرع ي  ا  ا عا ا شتي لم ان شهاببالت  ربرل أا ح شرقل ان  ببت 
 شري ا اق ا ااقا  يقيتذ شرياصقلر 

شر ع  اا   ببببن دل ان  اببببالت  م م  يعلابببب  ا شريا الر شر ببببقل ببببقة را  م عع  -
 يسم م ع اام شهاالت شري ا اق

شر ع  اا   صببببببمشت ع  ر عيخصببببببصببببببة رسعلقة شرع ببببببياال ا ي   اال دصببببببم   -
 ياا يا ا شا عا  سقادا ات ع مت ة ثقل يا شال يا كقة .

  ثقل ة  اببت  ببببببببببببببببق   لب  ابب بببببببببببببببب  شرع ببلوعة شرع ببياال  سعلقة   ع قلر  ماا   -
  شرع  اقة ا  شرعلمقة شرسقا    رسعلقة  ع ال   قل  شرع ياقلر    عقع اابببببب   شرع ل  ة
 .راع ياال
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 شر لع لر   ع ياا   ااببببببببب   لسث ن( – أ ليب  –  طا ة شر لع قة  شكا ل  ماا   -
 يخ     سر   عاش ببقع  تي لاب  شرع ل  ببة  ثقل ة   اببت   بببببببببببببببببق   لرع ببلوعة  شر اش تية

  شرع ل  ة ع لب

 ا  شر بببببع قة –  شرع يا ة أ اشاال   عخيا   شاليصبببببلب  ا  شها م  ا بببببل   ماا   -
  ت ن شرع ل  ببة  ثقل ة  اببت ا  بشريس ببق  ببببببببببببببببق   لب  ابب   راع ببلوعة شر صببتية(
 ا شرع بببل   ساب  شراببب ل قة  طل ع  ه ببب لء   لرع ل  بببة  شرعايعة شكا بببل   عخيا 
  لرع ل  ة. شرعي اق شرق لقل

 عخيا  ماا   ا شراقلءشر  وب، عث   ي اقم  ربببببببببببببببببببببببب   ولم ة ع لمت      ياببببببببب قع  -
  شكقبببلم  وبببب،    بببلرقبببلر    ق    بببلب   ابببببببببببببب ببب   شرع بببببببببببببببببلوعبببة  شكختا   شرقطبببلابببلر 

  يام  شرع ل  ة  كن  ع  ن  دطلا ااببببببببببببب   برل  ققيصت ال اأن   عقةاشها شرمتش قة
 شر عقع.
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 قائمة المراجع 
 النصوص القانونية  

قسببمم شرقاشاببم شرعط قببة اا  شرععببلت بببببببببببببببلر   2004 ا  ا    23شرعوتخ  ق    02-04شرقببل ان   -
  15شرعوتخ  ق   06-10شرع مب ا شرعيعم  لرقل ان تدم    41شري لتية شر تيم  شرت بببببعقة شر مم  

 .21شر تيم  شرت عقة شر مم  2010أار 

ع شر ش شرعي اق  سعبلقبة شرع ببببببببببببببياابل ا دع  2009 ق تد    25شرعوتخ  ق    03-09شرقبل ان   -
 ا  ا   10شرعوتخ  ق    09-18شرع بمب ا شرعيعم  بلرقبل ان تدم   15شر  بم  شرت ببببببببببببببعقبة شر بمم  

 .35شر تيم  شرت عقة شر مم  2018

ه قسببمم شراببببببببببببببتا  ا   2013 ا عتت    09شرعوتخ  ق    378-13شرعت ببببببببببببببام شري   بببد تدم   -
 .58شركق قلر شرعي اقة ت ا م شرع ياال ه شر تيم  شرت عقة شر مم 

شرعي اق  لرع ل  ببببببة شر تيم  شرت ببببببعقة شر مم    2003 اياقة   19شرعوتخ  ق    03-03شرقل ان  -
شر تيم  شرت ببعقة   2010هاببر    15شرعوتخ  ق   05-10شرع مب ا شرعيعم  لرقل ان تدم    43

 .46شر مم 

شرعي بببببببعن ع ا شعيقلا ان    04/1991/  20شرعوتخ  ق    101-91شرعت بببببببام شري   بد تدم   -
ا شكاعببلب شرعتي طببة  ببلرخببمعببة شر عاعقببة رايا ايان  ر   شكع ل شراط قببة ا شرصبببببببببببببب سقببلر  

  19شرعو  ة شر عاعقة راياق ايان ج ت شر مم 

شرعي بببببببببعن ع ا شعيقلا ان    20/04/1991شرعوتخ  ق    103-91عن شرعت بببببببببام شري   بد   -
شكع ل شراط قبة شر قبلتيبة ا شرع قاربة ا صبببببببببببببب سقبلر ا شكاعبلب شرعتي طبة  بلرتبر شهبشاق 

  19  ة ج ت شر ع ق  ر  شرعو 
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  80شرعي اق  سعلقة شرصببببببببببسة ج ت شر مم    17/02/1985شرعوتخ  ق   05-85شرقل ان تدم   -
شهاالت ساب   37ج ت    31/07/1990شرعوتخ  ق    17-90شرع مب ا شرعيعم  لرقل ان تدم  

 شري   عساات ا وبش عاعل  ل ر شرمال م شهاالتية ا يسر أد ا   عن شكا لب .

شرعي ببببعن ي اقم  اببببلطلر    17/02/2001شرعوتخ  ق    396-  01شرعت ببببام شري   بد تدم  -
 .40ص ع شري   ا يااي ا ج ت شر مم 

 ي اق  ببلري ببلت  شهرق يتا قببة ج ت شر ببمم   10/05/2018شرعوتخ  ق    05  -18شرقببل ان تدم   -
28  

شربد قسمم شر  لصببت شك ببل ببقة را قام   07/06/2006شرعوتخ  ق    306  -06شرعت ببام شري   بد تدم  
 ن شكااشن شالديصببببببببببببلم  ن ا شرع ببببببببببببيااك ن ا شرت ام شريق ي يتت ي  بببببببببببب قة شرع مب ا شرعيعم شرعتتعة ت

 .56ج ت  44-08 لرعت ام شري   بد تدم 
 شرعي عن شرقل ان شرعم ق 58-75شكعت تدم  -

 الرسائل الجامعية 

 ببلت  ااااه سعلقة شرع ببياال عن شهاببالت شري ببا اق  ق شرقل ان شر اش تده أطتاسة عقمعة  -
شرسلج رخ بببببببته  اقة شرسقا  ا شر اام   1ر    م ياتش، ب م م ه دل ان شكاعلب  لع ة  لي ة  

 .2017-2016شه  ل قةه د م شرسقا  ه 

تنه عب ت  ر    شرعل  ي ته  ع ب  اشبه  تيعة شهاالت شرخلما  ق شرقل ان شر اش تد ا شرعقل -
دل ان خل  يخصببببببب  ا دلر أااشن شالديصبببببببلم  ن ا شرع بببببببيااك ن ه  لع ة اوتشن  اقة 

 . 2013شرسقا  ا شر اام شر قل قة ه 

عسعم تاتشبه شهاببببببببببالت ان شرع يا لر ا شرخمعلر متش ببببببببببة دل ا قة ه ت ببببببببببلرة م ياتش،  ق  -
 .2012شرسقا  ا شر اام شر قل قة ه شرقل ان شرخل   لع ة أتق   ت تاقل م ياع لنه  اقة 
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أطتاسة ر     طسطلذ ا به شرياشعلر شر ان شالديصببببببببلمد  ق ا  شرععلت ببببببببلر شري لتيةه -
 2013شرسقا ه تن ا  انه    تا شرقببل ان شرخببل ه اقببة شرسقا ه ابببببببببببببباببلم  شرببم يات   ق

/2014 
شري لتيةه عل  ببببببببي ته دل ان أاعلب تن   د مااد خم  ةه سعلقة شرع ببببببببياال عن شهاببببببببالتشر -

 .2006ا  انه شر اش ت
 قعاش  اشب ه عب ت  شريختج ر    ابالم  شرعل  بي ت  ق شرقل ان شرخل  ه سعلقة شرع بياال  -

  ق  طلت دل ان شرععلت لر شري لتية ه لع ة شر اش ت ه تن  ا   تن خم . 
 الكتب 

ثت، اا  شرع ببببياال ه متش ببببة عقلت ة ه تياب صببببتشا  ا لمده شري ببببا اق شالا  ق شري لتد اش -
 .2011شرط  ة شكار  ه رت لن ه ع ااتشر شرساتقه 

م ع ببببببببب ام  ببببببببب ااحه شرع لمئ شر لعة راع لاالر شهمشتيةه شر اء شرثلرره م اشن شرعطتاالر  -
 1999شر لع قةه شر اش ته 

 مقاالت و مداخالت  -
 بباش ا سعلقة شرع ببياال عن شهاببالت شركلبح اد  شرعت ببام  ع قة ابباش مقةه  لع ة دلرعة ه -

 .2015ه ع اة يطايت شر اام شال يعلاقةه شر مم شرثل ق اات ه  378-13شري   بد  

أ سعلمد ائ ته عمشخاة "مااا شرع ل  بة ه ت شرعابتااة  ق ع لب شر  علر شرعع ا " أاعلب  -
قلاة شرعسل بببببببببببببتشر أتامشت أقلم شرعايق  شراط قه شرع ل  بببببببببببببة اسعلقة شرع بببببببببببببيااله ت لقةه  

 2009 ا عتت 18ا17
 مراجع باللغة األجنبية  -

 Voir ,marie annefrisson- roche, droit commercial , act de commerce, 
commerçant, fond de commerce , concurrence, consommation, coure dalloz 
sérié droit prive, paris , editions dalloz, 2005  
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See , judth L .Olans John F .Dobbyn, Federal Regulation of false 
Advertisyng, boston college law Review, volume 5 llssue 3 article 175 B . 
C.L. Rev .704 (1964)  

 
1 Voir ,marie annefrisson- roche, droit commercial , act de commerce, commerçant, fond de 

commerce , concurrence, consommation, coure dalloz sérié droit prive, paris , editions dalloz, 

2005, p336.    
سارة عزوز، حماية املستهلك من اإلشهار التضليلي في القانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه ل م د ،    2

، ص 2017- 2016، كلية الحقوق و العلوم اإلنسانية، قسم الحقوق ، الحاج لخضر 1قانون األعمال جامعة باتنة 

65 . 
مالل نوال، جريمة اإلشهار الخادع في القانون الجزائري و املقارن، مذكرة لنيل املاجستير، قانون خاص تخصص   3

 .  48ص  ،2013عالقات أعوان االقتصاديين و املستهلكين ، جامعة وهران كلية الحقوق و العلوم السياسية ، 
4 See , judth L .Olans John F .Dobbyn, Federal Regulation of false Advertisyng, boston 

college law Review, volume 5 llssue 3 article 175 B . C.L. Rev .704 (1964)p 714. 
يحدد القواعد املطبقة على املمارسات التجارية الجريدة الرسمية    2004يونيو  23املؤرخ في  02- 04القانون   5

 .21الجريدة الرسمية العدد  2010أوت  15املؤرخ في  06- 10املعدل و املتمم بالقانون رقم  41العدد 
  15و قمع الغش الجيدة الرسمية العدد املتعلق بحماية املستهلك  2009فيفري   25املؤرخ في  03- 09القانون   6

 . 35الجريدة الرسمية العدد  2018يونيو  10املؤرخ في  09- 18املعدل و املتمم بالقانون رقم  
، يحدد الشروط و الكيفيات املتعلقة بإعالم  2013نوفمبر  09املؤرخ في  378- 13املرسوم التنفيذي رقم   7

 .58املستهلك ، الجريدة الرسمية العدد 
  . 71سارة عزوز، املرجع السابق، ص  8
املعدل و املتمم  43املتعلق باملنافسة الجريدة الرسمية العدد  2003جويلية  19املؤرخ في  03- 03القانون   9

 .46الجريدة الرسمية العدد  2010غشت  15املؤرخ في   05-10بالقانون رقم 
،   378-13اإلشهار الكاذب وقف املرسوم التنفيذي  منية شوايدية، جامعة قاملة ، ضوابط حماية املستهلك من  10

 . 149، ص 2015مجلة تطوير العلوم االجتماعية، العدد الثاني عشر ، 
املتضمن منح امتياز عن األمالك الوطنية   1991/ 04/  20املؤرخ في  101- 91من املرسوم التنفيذي رقم  45املادة   11

و  19مية للتلفزيون إلى املؤسسة العمومية للتليفزيون ج ر العدد و الصالحيات و األعمال املرتبطة بالخدمة العمو 

املتضمن منح امتياز عن األمالك الوطنية   1991/ 20/04املؤرخ في  103-91من املرسوم التنفيذي  24كذا املادة 

  19العقارية و املنقولة و صالحيات و األعمال املرتبطة بالبث اإلذاعي السمعي إلى املؤسسة ج ر 
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اإلشهار حول التبغ محظور و هذا مهما كانت الدعائم  37ج ر  07/1990/ 31املؤرخ في   17-90بالقانون رقم 

املؤرخ في    396- 01م التنفيذي رقم من املرسو  37اإلشهارية و تحت أي شكل من األشكال . و كذا املادة 

 . 40املتضمن تنظيم نشاطات صنع التبغ و توزيعه ج ر العدد  2001/ 02/ 17
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 :استنتاجات

ساعدت في ظل جائحة كورونا عملية اجتماعية    االتصال الرقمييعتبر     

على كسررررررررر الريوة الىروألررررررررة على ااتررررررررأاه وترييد  ر ا      ما    ا  

 ضرر م بربر للتعر ر و ر ة الر و و ا ررا لتراةل الررابررات   ف ب تل   

الطرررررات امعتمعيرررة  ع  سر ل وسررررررررررررررررائرررل رقميرررة ب رررل  الىرررايسررررررررررررررو   

 االنستغرام  التليغرام  التو تر(.

سررراني في ننصررر  االتصرررال االالىكرة الرائمة  أف   عزز االتصرررال الرقمي   

 بكاله الترليداة  أنه عملية على  ساس ال ركة والتدفل واالستمرار ة 

وعالقت ا وعالقات عراصررر ا  رع ررلا الرعت  وتأت رات السررياي والر  ة  

االتصرررررررالية الفو تت  ف  ا  في العملية  فاف االتصرررررررال الرقمي از د على 

سرررم   ف عراصرررر العملية فره ولكن ا   ف عراصرررر ذلك  أف العالقات ل 

 الرظ  الرقمية التي تعمل على استمرار االتصال وتطوري.

الرترررررررأتر رررات      إسرررررررار  فري  و ةوار رررررررا  الرعرررررررررراصررررررررررررررر  الرعررالقرررررررات  ر ررف  ترررررررأبر ررف  إف 

االقتصرررررررررررررراةاررة والترريررة واللريررة  وتعتبر  ررفي  ا ررررررررررررررا عمليررات فرعيررة في 

والتغ ر السرررررتمر والتأت رات التراةلة ب  العملية الكلية  تتسررررر   التطور  

 عراصر عملية االتصال سواء في ت س ر العملية  و تحريل   دافلا.

في  ررفا ااسررار برررررررررررررلرردت ةول عرردارردة ب ررل   عيكررا وإاطرراليررا واسررررررررررررررررانيررا     

 ركررات ا تجرراجيررة على الريوة الىروألرررررررررررررررة لالل العررائحررة و   ررا برررال   



رقميررررة و رررفا برررا ابرز قوة  رررفي  ف  ررررا وكرررانرررم انطالقت ررررا ب  الوسررررررررررررررررائرررل ال

 الوسائه في  راء الوعي والتأت ر عليه.

ترررراسعرررم ب تل  اليررراةا  الارررررررررررررر  رررة ب  االتصرررررررررررررررال الرقمي وب   ين رررا    

رقمرررة على  االبرررررررررررررلررار الررفو ل  يعررد ارتكز على الىررا ي  الترليررداررة وانمررا  

    ب  لالل االعالم واالتصرررررررررررررال و تري على امعتم  والعماعات ال ارررررررررررررر ة

ظلور الصرررررررررررررىحات ب     ري ووسرررررررررررررائل جدادة في عملية االبرررررررررررررلارسرح س

وعمل  فا  والؤتر    روة بكاف التلىزة وغ ر ا ب  الوسرررررائل الترليداة 

التراج  على للل نوع ب  ال رررررررررررررغه على الرررردول التي تع   نرصررررررررررررررررا في 

التعررررابررررل ب  الوسرررررررررررررررررائه الرقميررررة في بواكرررررة  ررررفا التغ ر الررررفو اىر  

 تررية  قانونية  بارررر ة(  و و با نجدي برررروسا اسررراسرررية للتعابل بعه  

غائيا ألرم  سرياسرات  في الدول سرواء ب  نا ية التارراعات الرانونية  

لرترعرمرير    امرأرتصرررررررررررررر رف  ركر ررة  تروفر رر  بر  لرالل  تررررريرررررررا  امرعرررررررال   و  لرلرررررررفا 

 االستعمال في االسار الوسني  دوف االستعانة الى لبرات الأارجية.

ا الكتررراع اعطررراء تصرررررررررررررورات  في اال ر  ررراولرررم الرررراالت الاررررررررررررركلرررة للرررف   

لعالعة التغ رات االسررررراسرررررية ليبررررركالية ويي االتصرررررال الرقمي اكاةامية  

وعالقته  اابرررررررررررررلار والوسرررررررررررررائه الرقمية في امعتم   وكي  اىعل كأةاة 

 لكسر الريوة التي تؤتر على  ر ة االتأاه.



 

 




