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نتيجة التطورات اهلائلة يف حميط األعمال وما شهده من منافسة عالية وعاملية ميزت الظروف االقتصادية يف السنوات األخرية ،برز
اإلشهار اإللكرتوين على عكس بداايته األوىل مبظاهر حديثة ومتطورة وانتقل كعملية اتصالية متخصصة ،وجتاوز املظاهر التقليدية
اليت كانت تقتصر على الطابع اإلخباري ،إىل مظاهر اإلاثرة والتأثري العاليني ،ونظام مزااي وحتفيزات معقد وفعال ،مستفيدا من
التطورات املستمرة للتكنولوجيا على أدواته ووسائله ،ما جعله ينفرد بنظام خاص من املزااي واليت سامهت يف األخري بظهور اإلشهار
اإللكرتوين شأشكال متنوعة ومتعددة ،بنا على كل ما سب جعلنا نتسا ل األسللة التالية
 ما هو اإلشهار اإللكرتوين؟ ما هي أهم مراحل تطور اإلشهار اإللكرتوين؟ يف ماذا تتمثل مميزات اإلشهار اإللكرتوين؟ ما هي أنواع وأشكال اإلشهارات اإللكرتونية؟ملخص الدراسة:

حناول يف هذا البحث التعرف على اإلشهار اإللكرتوين ،وماهي األسباب اليت جعلت املؤسسات تلجأ إليه مكسرا بذلك سيطرة
واحتكار اإلشهار التقليدي يف غضون سنوات فقط من ظهوره ،وتقدمي جمموعة من املزااي وادخدمات املتقدمة اليت ساعدته على
الربوز والسيطرة يف هذا اجملال من الناحية االقتصادية ،واملضمون ،والنتائج ،والتغذية الراجعة ،...ومعرفة أهم أنواع وأشكال
االشهارات اإللكرتونية نظرا لكوهنا حامال من حوامل قوته وسيطرته.

Abstract :
In this research we try to identify the electronic advertising, and what are the reason that the
institution resort to it, thereby breaking the monopoly and control of traditional advertising
within only a few years of its emergence, and providing the advantages that helped in this kind
of publicity to emerge and control this area economically, Results, Feedback, and Knowledge
of the most important forms of electronic advertising witch are support of strengths and control.

 -مفهوم اإلشـهار اإللــكرتونـي:

غريت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من طريقة تلقي الناس للمعلومات ،ودفعت االبتكارات يف هذا اجملال إىل ترسانة من
وسائل اإلعالم اإللكرتوين الدميقراطية اجلديدة اليت تتيح لعامة الناس الوصول إىل األخبار واملعلومات غري املقيدة ابحلواجز التقليدية
الزمنية واجلغرافية اليت قامت عليها وسائل اإلعالم التقليدية ،ودفع هذا رجال اإلعالم والتسوي إلعادة التفكري يف سبل الوصول إىل
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مجاهريهم املستهدفة ،وأدى إىل نشو أشكال جديدة من وسائل اإلعالم اإللكرتوين ختطت ادخطوط التقليدية بني اجلمهور
واملؤسسات اإلعالمية.1
وتعترب اإلشهارات اإللكرتونية أكثر جاذبية وانتشار يف ظل االجتاه حنو التسوي اإللكرتوين ،فاإلشهارات املباشرة عرب اإلنرتنت
تتزايد مبعدل  % 21سنواي ،تبلغ قيمته أكثر من  9بليون دوالر ،حيث أن الشركات تقدم الرسائل التسويقية ادخاصة هبا ومبنتجاهتا
إىل بيلات مستهدفة من خالل مواقع إلكرتونية حمددة يتوقعون أن تكون مجاهريهم  Audiencesقادرة على متييزها وإدراكها.2
اإلشهار اإللكرتوين هو أحد أنواع اإلشهارات وما مييزه هو نوع الوسيلة اليت يبث عربها ،وهو يعرف شأنه مجع أشكال العرض
الرتوجيي املقدم من معلن معني من خالل شبكة اإلنرتنت ،فاإلنرتنت أدخلت شكال جديدا لإلشهار يقوم على تقدمي خدمة
خاصة للعمال تبعا ألذواقهم ،ونسبة تكاليف أقل من الطرق التقليدية ،ومييزه عرض غري حمدود.3
ويقول كاستيليس ( )castellsيف نفس الصدد " إن التنمية يف عصر الشبكات بدون اإلنرتنت تشبه التصنيع بدون كهراب " ،يف
إشارة بليغة إىل أمهية اإلنرتنت احملورية حاليا ومستقبال ،وهذا ما يفسر تنامي وسرعة انتشاره.4
ويعرفه عايد فضل الشعراوي " هو كل إشهار ينشر على موقع أو أكثر من موقع على شبكة اإلنرتنت".5
وميكن تعريفه على أنه " مجيع أشكال العرض الرتوجيي املقدم من معلن معني ،من خالل شبكات اإلنرتنت ".6
ويعرفه حممد أمحد أبو القاسم يف كتابه " التسوي عرب اإلنرتنت " أن اإلشهار اإللكرتوين هو تلك املعلومات املوضوعية اليت توضع
حتت تصرف اجلمهور عرب مواقع اإلنرتنت واملتعلقة ابلسلع وادخدمات ذات طبيعة إشهارية ،هتدف إىل دفع األشخاص الذين
يدخلون إىل املوقع إىل شرا تلك السلع أو ادخدمات.7
ولقد انتشرت االستثمارات اإلشهارية ،بشكل واسع على شاشة اإلنرتنت ،بعد انطالقها من نقطة الصفر عام  ،2991هذا الواقع
دفع املستثمرين إىل التفكري جداي لتأسيس صناعة قائمة حبد ذاهتا ،ختتص فقط ابإلشهار عرب اإلنرتنت الذي ختتلف قواعده
اختالفا كبريا عن قواعد اإلشهار يف وسائل اإلعالم األخرى ،8فنقول إذن أن سنة  2991حتولت فيها شبكة اإلنرتنت بشكل
فعلي إىل وسيلة إشهار ونشر وترويج.9
كما ظهر اإلشهار اإللكرتوين ألول مرة يف  12أكتوبر  ،2991وذلك على موقع www. Hotwired.comوهو
النسخة اإللكرتونية جمللة (هاي اتك)  ،version électronique du magazine ، )high – Tech( ،ليصبح
بعدها حتت اسم  ،10www. Wired. comويقدر عدد مستخدمي اإلنرتنت ب ـ ( 1.2مليار مستخدم)  ،والنمو املتوقع يف
عدد املستخدمني يصل إىل ( 3مليار مستخدم) يف حلول عام .111212
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كما أن اإلنرتنت ليس ملكا ألحد وتصفحها يكون يف متناول اجلميع ،وبذلك أصبحت الوسيلة األكثر سهولة لنشر املضامني
اإلعالمية واإلشهارية وما ساعدها أيضا جمانية اإلحبار على الشبكة.12
ويرى الكندي  Hervet Guillaumeأن اإلشهار اإللكرتوين هو فكرة هجينة ،ونتيجة حتمية لتزاوج بعد التكنولوجيا احلديثة
وما أفرزته من تفاعلية معلوماتية  ،Interactivité Informationnelleوالتطور احلاصل يف ميدان االتصال وأدبيات
التسوي واإلشهار وما نتج عنهما من جوانب الفردانية  L’individualitéأي ختصيص املادة اإلشهارية لكل فرد أو أن لكل
فرد مادته اإلشهارية ادخاصة به ،واليت تبىن تبعا العتبارات معينة.13
ويرى إكساف لينان ابلفون  Xavier – Linant De Bellefondsشأن " اإلشهار على اإلنرتنت هو وظيفة أساسية
للتجارة اإللكرتونية ،وعند املهنيني فهذا اإلشهار ينتظم مبساعدة خمتلف العقود اليت هتدف إىل ضمان وضوح مواقع املعلنني.14
تطور اإلشهار اإللكرتوين:

شهدت اإلنرتنت قفزات متتالية ومذهلة ،من حيث منو عدد املستخدمني والتطور الكبري يف وسائل االتصال ،جعلتها تصنف
كواحد من أهم وسائل االتصال يف جمال التجارة الدولية وهذا ما أدى بظهور ما يسمى ابقتصاد اإلنرتنت الذي يضم التجارة
اإللكرتونية والبنية التحتية لشبكة اإلنرتنت ،وأحدثت هذه الوسائط اجلديدة ثورة يف علم التسوي وطرق االتصاالت التسويقية،
وسوف يكون هلا أتثري يف تغيري السلوك الشرائي للجمهور حيث حيتل التسوي املباشر اليوم مكانة هامة يف االتصاالت التسويقية
واملزيج الرتوجيي اإللكرتوين للسلع وادخدمات وبذلك تعترب اإلنرتنت أحد أساليب الوسائل اإلشهارية اليت حتث الفرد على
االستجابة املباشرة.
ونتيجة هلذا التطور يف أساليب التسوي قامت املؤسسات بتصميم مواقع تسويقية هلا عرب اإلنرتنت وبرز اإلشهار اإللكرتوين كنوع
أساسي يف عامل اإلشهار منذ ظهور أول إشهار جتاري عام .2991
ودخل اإلشهار اإللكرتوين يف البداية كقوائم جمانية لإلشهارات املبوبة على النشرات اإلخبارية لبثها وبشكل تقليدي فالشركة اليت
تقوم إبنشا متجر على الشبكة  Shop on webتقوم بتزيده بصفحة منزلية  home pageلكي تعمل كواجهة للمتجر،
وقد بدت هذه الصفحة جذابة بعرضها للسلع وادخدمات املتاحة ابلداخل واليت ميكن التعرف عليها ابلنقر وقد قادت ماكدوانلدز
املعلنني الرئيسيني على الطري السريع للمعلومات وذلك من خالل نشر إشهارات يف قسم الرتفيه على خدمة أمريكا أون الين
 America onlineحيث وجد جتار السيارات معلومات وحىت صفقات مع ملات الوسطا يف األنواع املختلفة يف السيارات
وقد مت تقدير املشرتايت املباشرة عرب اإلنرتنت عام  2991حوايل  1مليارات دوالر ،وقد ختطى هذا الرقم عتبة  222مليار دوالر
عام . 15 1221
وبعد فرتة قصرية من ظهور اإلشهار اإللكرتوين يظهر يف غالبية املواقع ،وأصبحت مساحاته وطريقة عرضه تتوقفان على تصميم
املوقع وحاجة املعلن ،وأتسس يف الوالايت املتحدة األمريكية مكتب اإلشهار التفاعلي The Interactive advertising
 Bureauيف عام  2992هبدف تنظيم الصناعة اجلديدة وطور معايري تتعل شأحجام وأمناط إشهارات الالفتة اإللكرتونية.
وشهد اإلشهار اإللكرتوين حتسينات عديدة بفضل التطور التكنولوجي ،فاإلشهار األول مل يكن أكثر من صور جرافيكية اثبتة
ولكن بعد تطوير لغة جافا  Javaاليت تسمح بعرض العناصر اجلرافيكية املتحركة ابإلضافة إىل عناصر إضافة كالصوت على
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صفحة الويب ،وهو ما أاتح إحداث تعديالت يف حجم إشهار الالفتة وحجم امللف ادخاص ابإلشهار ،وقد مهد هذا لظهور نوع
جديد من إشهارات الالفتة وهو اإلشهار املتعدد الوسائط الذي أطل عليه " اإلشهار الغين rich media banner ad
ويتضمن فيديو وصوت وتفاعلية.
ويف العام  2992ظهر ما يسمى إشهار الالفتة الذكي  smart banner adوهو اإلشهار الذي يساعد املعلنني على
استهداف املستخدمني املهتمني ابلسلعة أو ادخدمة وذلك ابستخدام ملفات تعرف مبلفات كوكيز  cookiesواليت حتفظ
معلومات الزائر الشخصية وتعرض له إشهارات الالفتة اليت تتف مع اهتماماته ،وقبل أن تعرض اإلشهار تقرأ معلومات الزايرات
السابقة للمستخدم واتريخ البحث الذي قام به على الويب.16

مزااي اإلشهار اإللكرتوين:
توفر اإلنرتنت فرصا مغرية للمعلنني ،لتحقي أهدافهم اإلشهارية ،حيث أصبحت مواقع هذه الوسيلة وسيطا ،وسندا غاية يف
األمهية لتوصيل املعلومات عن السلع وادخدمات ،وبدرجة عالية من التفاصيل للمستهلكني يف كل أحنا العامل ،لتكون متاحة هلم
حني طلبها ،وأن  % 92من مستخدمي شبكة الواب يبحثون حسب إحدى الدراسات األمريكية احلديثة ،بصفة أساسية عن
األخبار واملعلومات ،17وتتمثل نوعية األخبار بشكل أساسي يف اإلشهار بكل أنواعه.
ومن قوة اإلشهار اإللكرتوين ،أن القنوات التلفزيونية والراديو ،واجملالت ،واجلرائد تراجعت نسبة مداخيلها لإلشهار ،وهذا راجع إىل
االرتفاع الكبري وبشكل فريد ملشاهدة مضامني اإلنرتنت وحمتوايهتا ،وهذا ما أدى إىل تغيري وجهة الدوالرات اإلشهارية ،فعوائد
اإلشهار يف احملطات ادخاصة (لإلذاعة والتلفزيون) تراجعت بـ  12مليون دوالر يف الكيبك لوحدها عام  ،1229وهذا ما جيعل
18
الصحف يف الكيبك تفقد املاليني مما جيعلها يف صراع من أجل البقا يف ظل القوة اليت يتمتع هبا اإلعالم اإللكرتوين و أدواته .
وقد أظهرت صحف وجمالت وأنواع جديدة من املنشورات على الشبكة ،أن كلفة النشر اإللكرتوين زهيدة ،وانتشارها واسع ،وكمية
املعلومات اليت ميكن تقدميها غري حمددة يف الواقع ،كما أن هذه الطريقة تسمح للجرائد أن تقدم جمموعة أوسع من املعلومات مع
إمكانية الربط مبقاالت أخرى ومنشورات أخرى وحىت مواقع ذات عالقة على النسيج العنكبويت للجامعات والشركات وغريها،
حيث ميكن لقصة اخبارية على الشبكة أن تكون مصدرا غنيا للمعلومات وميكن أن تدل القار املهتم إىل شبكة معقدة من
التفاصيل ،لذا تكثر البدائل اإللكرتونية للمنشورات اإلعالمية كما بدأت املنظمات التجارية تؤسس وجودا هلا على مواقع النسيج
العنكبويت مبا يعرف بـ ( صفحات حملية )  Home pagesتديرها بنفسها أو بواسطة شركات تقدمي خدمات اإلنرتنت ( ISP
) وميكن استخدام هذه الصفحات لتقدمي املعلومات عن الشركة أو ميكن أن تكون مراكز تسوق إليكرتونية تسمح للزابئن أن
يشرتوا منتجات شركة ما عن طري الشبكة ،وميكن أن تقدم معلومات مفيدة جتذب اهتمام الزوار ( )visitorsمن ادخلفيات
والشرائح املتنوعة .
كما أن التقدم الفين والتجاري الواسع الذي غزا عامل اليوم يف عملية النشر على الشبكة اليت يستضيفها النسيج العنكبويت جعلهما
يتقدمان بسرعة يف التطور ويف القبول اجلماهريي ،19ومن املزااي اليت حيققها اإلشهار اإللكرتوين
يتسم االتصال اإللكرتوين بتحقي قدر عال من أتمني االتصال  Securityحيث سب استخدام نظم االتصال اإللكرتوينلألغراض العسكرية ونقل البياانت السرية للحكومات ،قبل أن يصبح هذا النوع من االتصاالت متاحا على املستوى التجاري،
كذلك يستخدم االتصال اإللكرتوين يف شبكات البنوك ،والنقل اإللكرتوين للبياانت ،ونقل املعلومات احلساسة اليت تتسم بدرجة

16
17

19

حسني محمد نصر ،من المطبعة إلى الفيس بوك :مدخل في االتصال الجماهيري ،ط ،1118 ،1اإلمارات العربية المتحدة ،ص .122-124
محمد محمد الهادي ،تكنولوجيا االتصاالت وشبكات المعلومات مع معجم شارح للمصطلحات ،ط ،1ص.14
18
Daniel Giroux, Sébastien Charlton, les médias en chiffres, p01
علي فالح مفلح الزعبي ،اإلعالن اإللكتروني منطلقات نظرية وتطبيقات عملية ،مرجع سابق ،ص .34-33
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عالية من السرية ،20وتتميز بقدر كبري من الذكا  ،Intelligenceحيث ميكن أن يصمم النظام اإللكرتوين لكي يراقب تغري
أوضاع القناة  Channelبصفة مستمرة ويصحح مسارها.
يقدم اإلشهار اإللكرتوين إمكانية جتربة عوامل قد ال تكون جاهزة يف واقع الفرد املتعامل مع الوسيلة اإلعالمية ،فهي تنقل الفرد إىلعدة عوامل افرتاضية جتعل هذا األخري جيد التعويض يف هذه املنظومة االفرتاضية.21
إن أبرز ما ترتب على ثورة اإلعالم واالتصال ،إمنا بروز وانتشار شبكة اإلنرتنت ،اليت مل يقتصر مدها ومداها على اإلفادة منتقنيات دمج الصوت والصورة واملعطى حبامل واحد ،بل عمدت جبهة انتقال اقتصادايت وجمتمعات مرتكزة على املواد األولية
والطاقة ،إىل اقتصادايت وجمتمعات مبنية على املعلومة واملعرفة والتنظيم األفقي ،واملوارد البشرية عالية الكفا ة.22
أصبح اإلشهار اإللكرتوين يف الوقت الراهن وسيلة أكثر فعالية يف الرتويج والتسوي للمبيعات ،مبا فيه اإلشهار على الشبكاتاالجتماعية ،األمر الذي أدى إىل اهتمام الباحثني إبجرا الدراسات حول دور اإلشهار يف شبكات التواصل االجتماعي من حيث
التأثري على اجتاهات املستهلكني حنو العالمات التجارية ،فقد ورد يف إحدى الدراسات أن نسبة كبرية من متاجر التجزئة تستخدم
شبكات الفيس بوك يف الرتويج لعالماهتا التجارية ،ويف املقابل يستخدم املستهلكون على املستوى العاملي مواقع الشبكات
االجتماعية أتثريا كبريا على آرا واجتاهات املستهلكني وقراراهتما الشرائية .23
قدرة التخزين واحلفظ حيث يسهل على املتلقي ختزين وحفظ الرسائل االتصالية واسرتجاعها ،كجز من قدرات وخصائصالوسيلة بذاهتا.
االنتباه والرتكيز نظرا ألن املتلقي يف وسائل اإلشهار اإللكرتوين يقوم بعمل فاعل يف اختيار احملتوى والتفاعل معه ،فإنه يتميزبدرجة عالية من االنتباه والرتكيز ،خبالف التعرض لوسائل اإلشهار التقليدي الذي يكون عادة سطحيا.24
 اإلشهار االلكرتوين ،صدي للبيلة فهو ال يستلزم قطعا لألشجار أو تلويثا للبيلة (استعمال األوراق...الطال  ،)...واستخداماحملروقات كما هو احلال يف االشهار التقليدي.
يعترب استخدام االشهار االلكرتوين ،تنوعا يف الوسائل واألشكال اإلعالمية اليت ختاطب وتتواصل هبا مع اجلمهور ،25كما يساهميف تبسيط اإلجرا ات عن طري إدخال املعلومات إىل اإلدارات ،وحتقي الشفافية داخل املؤسسات اإللكرتونية (معرفة فعالية
اإلشهار-قياس مسعة املؤسسة وعالماهتا التجارية – آرا الزابئن يف نوعية منتجاهتا وخدماهتا ،)...وهي حمصلة لوجود الرقابة
26
اإللكرتونية (كالصفحات اإلشهارية ادخاصة ابملؤسسات ،)...واليت تضمن احملاسبة الدورية على كل ما يقدم من خدمات .
االنرتنت شبكة فائقة السعة ،تكتنز ماليني املستندات والواثئ  ،تضعها حمركات حبثها البسيطة والذكية ،رهن إشارة املستعملحيثما وجد ،مازجة بني املعطى والصوت والصورة ،ومتيحة لسبل التفاعلية وما بعد التفاعلية ،اليت محلتها أجيال اإلنرتنت املتعاقبة
إهنا مل تعد شبكة  /وسيطا ،بل أضحت ابلتدرج شبكة تتماهى مع مفهوم الوسط ،ابعتباره فضا للتبادل والنقاش احلي
واملباشر.27
20

حسن عماد مكاوي ،تكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلومات ،الدار المصرية اللبنانية ،ط ،1223 ،1القاهرة ،ص 123-121
بتصرف.
21
فايزة يخلف ،اإلعالم الجديد وسوسيولوجيا التغيير في العالم العربي ،مجلة شؤون اجتماعية ،العدد  ،114شتاء  ،1114السنة  ،31ص .162
22
يحي اليحياوي ،اإلنترنت كفضاء للحروب االفتراضية القادمة ،مركز الجزيرة للدراسات 11 ،يناير  /كانون الثاني  ،1114ص .3
23
محمود عبد الحميد محمود صالح ،ما جد عبد العزيز الدعفس ،صالح عبد العزيز الكريدس ،مرضي سماح الغنزي ،أثر المحتوى اإلعالني في
مواقع الشبكات االجتماعية على اتجاهات المستهلكين نحو العالمة التجارية :حالة شركة االتصاالت السعودية ،مجلة جامعة الملك سعود ،مجلد
 ،12الرياض ،ص .116
24
الهذبة مناجلية ،اإلعالم الجديد...الواقع والخصائص ،مجلة دراسات وأبحاث ،المجلد  ،3العدد  ،11ص.426
25
مأمون مطر ،اإلعالم الحديث :أدوات وتطبيقات ،معهد اإلعالم العصري ،جامعة القدس ،1113 ،ص  ).11بتصرف)
26
صفية زادي ،تأثير اإلدارة اإللكترونية على اإلدارة التقليدية ،مجلة تاريخ العلوم ،العدد الثامن ،الجزء األول ،جوان  ،1113ص.161
(بتصرف)
27
يحي اليحياوي ،مرجع سابق ،ص .1
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تتيح اإلشهارات اإللكرتونية فرصا لألعمال ،فهي مبثابة سوق تتوىل مهام كثرية منها مساعدة املشرتين والبائعني على التعرف علىبعضهم البعض وضمان التواصل بينهم حول معدالت التبادل التجاري ،فاملزادات اإللكرتونية أو العلنية عرب اإلنرتنت ،حتتل أمهية
كبرية ابلنسبة للمشرتين والبائعني على حد سوا  ،ففي معظم احلاالت يربح البائعون مبالغ من املال تفوق ما كانوا يتوقعونه،
وللتعرف على أمهية مثل هذا النوع من املزادات يكفي القول شأن ماليني املزادات العلنية جترى يف الوقت نفسه عرب ( )e bayهذا
الرقم ال ميثل سوى املزادات العلنية املتاحة.28
الشفافية متثل الشفافية أسلواب جديدا للتعامل مع جل املشكالت واليت تواجه مسار إمدادات املعلومات وادخدمات للجمهوراملستفيدين وذلك لكوهنا متثل الوضوح التام يف اختاذ القرارات ورسم ادخطط ،وتضمن األدا شأعلى كفا ة وجودة ممكنة.29
تفيد املؤشرات برتاجع عدد نسخ الصحف املطبوعة ،وازدايد عائدات اإلشهارات على الصحف اإللكرتونية كنوع من أنواعاإلشهارات اإللكرتونية ،وأظهرت دراسة نشرهتا شركة " أي ماركرت " األمريكية أن اإلنفاق على اإلشهار عرب اإلنرتنت يف الوالايت
املتحدة األمريكية جتاوزت معدالت اإلنفاق على إشهارات الصحف التقليدية ،وكشفت الدراسة أن اإلنفاق على اإلشهار عرب
اإلنرتنت ،ارتفع إىل  11.2مليار دوالر خالل عام  ،1222يف حني اخنفض اإلنفاق على اإلشهارات الصحف املطبوعة ليصل
 11.2مليار دوالر ،وأشارت الدراسة إىل زايدة اإلنفاق اإلشهاري على اإلنرتنت خالل عام  1222بنسبة  ،% 22.1لتصل
إىل  %12.1مليار دوالر  ،30وهذه الزايدة املخصصة لإلشهارات اإللكرتونية مستمرة كل سنة ،مع تراجع مستمر لإلشهارات
التقليدية.
-أشار كنث لونج  Keneth Leungإىل أمهية اإلنرتنت كوسيلة تسويقية مباشرة ابلنسبة للمؤسسات الكبرية واملتوسطة

والصغرية احلجم ،وأمهية التكامل بني اجلهود اإلشهارية عرب اإلنرتنت والوسائل اإلشهارية التقليدية لزايدة فعالية اجلهود التسويقية،
وقد أوضحت الدراسات اليت قامت يف هذا اجملال ،مميزات اإلشهار اإللكرتوين فيما يلي
 اإلنرتنت وسيلة إشهارية رخيصة إذا قورنت ابلوسائل األخرى.
 اإلنرتنت وسيلة إشهارية متتاز عن غريها من الوسائل حبجم تعرض أكرب .High Exposure
 اإلشهار على اإلنرتنت ،إشهار تفاعلي.
 سهولة تغيري الرسالة اإلشهارية أو تعديلها.
 يضفي إشهار اإلنرتنت على املؤسسة املعلنة وضعا تسويقيا متميزا وصورة ذهنية مرغوبة.
 اإلشهار اإللكرتوين يستخدم عرضا جذااب ومشوقا للمستهلك ،ابستخدام تقنية وتكنولوجيا الوسائط املتعددة ،وهي
بذلك جتمع بني مزااي ابلوسائل اإلشهارية األخرى كالتلفزيون والصحافة.31
كما أن معدل منو اإلشهار والتسوق اإللكرتوين عامليا عرب اإلنرتنت يف تطور كبري جدا وهو ما يؤهل اإلشهارات اإللكرتونية لتصبح
الرائدة ،فمن سنة  1222إىل غاية  1221كان معدل النمو وف النسب التالية
 %121 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يف قارة أمريكا اجلنوبية.
 %221 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يف قاة آسيا.
 %221 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يف قارة أسرتاليا.
28

رضوان بلخيري ،مدخل إلى اإلعالم الجديد ،المفاهيم والوسائل والتطبيقات ،جسور للنشر والتوزيع ،ط ،1114 ،1الجزائر ،ص .131-112
(بتصرف).
29
أحمد باي ،دور اإلدارة اإللكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الجزائر ،مجلة الباحث للدراسات األكاديمية ،العدد الحادي عشر ،جوان
 ،1113ص .131-131
30
عبد الكريم علي الدبيسي ،المعايير المهنية في الصحافة اإللكترونية األردنية ،دراسة مسحية ألساليب الممارسة المهنية في الصحافة اإللكترونية
األردنية ،االتصال والتنمية ،مجلة بحثية محكمة تعنى بشؤون االتصال والتنمية في المجال العربي ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع،
بيروت ،العدد الرابع ،كانون الثاني ،1111 ،ص .21
31
حسنين شفيق ،اإلعالم التفاعلي وما بعد التفاعلية ،دار فكر وفن للطباعة والنشر والتوزيع ،ط ،1111 ،1ص.132
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 %92 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يف قارة أمريكا الشمالية وإفريقيا.
 %21 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يف قارة أورواب.32
 ويف دراسة قام هبا قسم اآلرا واالسرتاتيجية املؤسساتية يف فرنسا ،ملعرفة قوة اإلشهار اإللكرتوين ،خرج ابإلحصا ات التالية %21 من عينة الدراسة أجابوا شأن حمتوايت اإلشهار تتميز ابجلودة.
 %23 شأن اإلشهار على اإلنرتنت حيمل معلومات مهمة وجيدة.
 %13 أجابوا شأنه حيمل ختفيضات وعروض مهمة.
 %21 من أفراد العينة ،يستعملون اإلنرتنت فوق  1ساعات يوميا ،يف حني أن النسبة املتبقية وهي  %22تستعمل
اإلنرتنت لساعة واحد.33
 أخذ الوقت الكايف يف متابعة الرسالة اإلشهارية ،والتمعن هبا والرجوع إليها يف أي وقت ،34وسهولة تقييم فعالية الرسالةاإلشهارية.
وهو ما جعل اإلشهار حيق منوا متصاعدا وبشكل كبري ،وهذا اجلدول يوضح كيف تطورت عائدات اإلشهار اإللكرتوين من عام
 2000إىل عام 1223
العائدات /بليون دوالر

العام

نسبة النمو

1223

12.222

%22

1221

22.212

%21

1222

21.912

%13

1222

21.212

%22

1229

22.922

%1-

1222

22.122

%21

1222

9.993

%12

1222

2.929

%32

1221

1.222

%12

1221

1.199

%12

1223

3.191

%22

1221

1.922

%12-

.1222

3.212

%2-

1222

1.223

%212

حسين حممد نصر ،من املطبعة إىل الفيس بوك مدخل يف االتصال اجلماهريي ،مرجع ساب  ،ص .199

32

عبد العظيم كامل الجميلي ،ثناء إسماعيل العالي ،اإلعالم الجديد وإشكاليات التواصل الرقمي ،دار األيام للنشر والتوزيع ،ط ،1118 ،1عمان،
األردن ،ص .11
33
Département opinion et stratégies d’entreprise, les français et la publicité sur internet, juin 2013, p03-08.
34
Jaques Lendrevie, la publicité sur l’internet, édition Dunod, Paris, France, 1999, p04.
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هذا التطور السريع سينجم عنه استحواذ اإلشهار اإللكرتوين على حصة كبرية من اإلنفاق اإلشهاري بفعل تطور اإلنرتنت ،وكلما
تطورت التكنولوجيا كلما زاد أتثري اإلشهار على اإلنرتنت واتساع الفجوة بينه وبني اإلشهار التقليدي.
كما سيصبح أصحاب الوكاالت اإلشهارية ورجال املبيعات والتسوي حتت ضغط لكي يغريوا طريقة عملهم وإنتاجاهتم ،كما
سيصبحون أكثر جتاواب مع املستهلك ،وستعيد املؤسسات تنظيم إدارهتا التسويقية لتعكس التفاعل مع املستهلكني عرب اإلنرتنت.
 إن ما زاد يف قوة االشهارات اإللكرتونية ،هو انتشار اهلواتف مبختلف أنواعها ادخلوية ،هواتف األقمار الصناعية ،اهلاتفاحملمول ،اهلواتف الذكية ،هواتف اجليل الثالث ،اهلواتف متعددة ادخدمات – اآليفون .35...
 إن اإلشهارات اإللكرتونية أشبه ما تكون ابلرتويسة أو اللوحة اإلشهارية الصغرية ،اليت أتخذ شكل مثلث صغري يظهر يف أعلىالشاشة أو يف أسفها ،وهلذا يطل عليه تسمية ( )Bannersوغالبا ما يتضمن هذا املثلث الصغري رسوما بيانية (،)Graphics
أو صورة ( )Imageأو كالمها معا ،حيث يتم النقر ( )clickingعلى هذه الرسوم أو الصور للدخول إىل موقع املعلن
( ،)Advertiser’s siteللحصول على مزيد من املعلومات ،وعليه فإن هذه اللوحة اإلشهارية الصغرية ماهي إال رابط واحد
(  ) Linkيف سلسلة حمكمة التناس ومؤلفة من ثالثة روابط ،حيث الرابط األول ميثل الصفحة اليت تستضيف اللوحة
(  ،) Hosting pageوالرابط الثاين ميثل عملية تنفيذ اللوحة نفسها (  ،) Banner Executionأما الرابط الثالث فهو
الصفحة الفعلية (  ) pay off pageاليت يشاهدها الزائرون عندما يقومون بعملية النقر على اللوحة اإلشهارية الصغرية ،وعليه
فإن الدور الرئيس للوحة اإلشهارية يقتصر على جذب الزوار إىل موقع املعلن.
 إن القوة االقناعية للوحة اإلشهارية من حث الزائر على النقر تعمل من خالل قناتني أو طريقتني إثنني ،إما على انفراد أوجمتمعني معا ،فالقناة األوىل وهي القناة املركزية ( ،)central routeتعتمد على املنط (  ،) logicحيث يقوم الشخص يف
هذه القناة ابلتوسع يف املعلومات املتضمنة يف اإلشهار ويتأمل فيه املنطل مواقفه السابقة (  ،) previous attitudesولكي
تتحق حالة التوسع هذه ( ،)elaborationينبغي أن تكون لدى هذا الشخص اهتمامات ودوافع يف صلب موضوع اإلشهار
أو الرسالة اإلشهارية املعنية ،ويف هذه املرحلة ابلذات ،فإن املتطلب الرئيس حلدوث النقر خيتص جبودة املعلومات ذات الصلة،
املعروضة على اللوحة اإلشهارية الصغرية.36
 تعترب اإلنرتنت كإشهار إلكرتوين ،قوة كبرية من حيث االنتشار واملستخدمني ،إذ أن دراسة أجريت على تسعة آالف شخص يفاالحتاد األورويب ،أن  2أشخاص من كل  22ميلكون اإلنرتنت يف البيوت ،وهو ما يعترب رقم مهم جدا ،37انهيك عن خدمات
اإلنرتنت املقدمة مباشرة عرب االشرتاكات يف اهلواتف احملمولة مما جيعل نسبة التغطية تقارب .%222
مجهور على املستوى املطلوب يتميز مجهور شبكة اإلنرتنت ،شأنه ذو مستوى دخل مرتفع ومستوى عال من التعلم ،مما جيعلهذه الفلة هي أكثر الفلات املستهدفة يف عمليات اإلشهارات والتسوي .
التفاعل والتواصل يتمكن املستهلكون من التعرف على املعلن ،وقرا ة معلومات عنه وتصفح منتجاته ،وخدماته ،ومراسلتهمبالحظاهتم ،واقرتاحاهتم ،وعمل طلبيات دون احلاجة إىل مغادرة املنزل.
املسؤولية والسيطرة يتمتع املعلن عرب اإلنرتنت حبرية التحكم يف إشهاره ،والقدرة على حتديث وتغري املضامني على مدارالساعة.38
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Jean Paul la France, la civilisation du clic : la vie moderne sous l’emprise des nouveaux médias, le harmattan,
2013, Paris, p101.
36
بشير العالق ،اإلعالن الدولي ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،ط ،1111 ،1عمان ،األردن ،ص.131-131
37
Appropriation des nouveaux médias par les jeunes: une enquête européenne en éducation aux médias,
synthèse réalisée pour la France par Évelyne Bevort et isabelle Bréda, Media PPro, 2006, paris, p 5-18.
38
عبد النور بوصابة ،اإلشهار اإللكتروني في الجزائر ومدى تلقي الجمهور لمضامينه ،مجلة الحكمة ،كنوز الحكمة للنشر والتوزيع ،الجزائر،
العدد  ،1113 ،12ص.183
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يعترب اإلشهار االلكرتوين ،ذو األثر البالغ يف مساعدة املؤسسة على امتالك السلطة يف جماهلا حبيث تصبح املصدر األساس الذييلجأ إليه اجلمهور املستهدف لطلب العون ،إذا قامت اإلدارة املكلفة به بتقدمي حمتوى رائع وأجابت على األسللة املطروحة ووفرت
جلمهورك ادخدمة اجليدة ،فال شك أن املؤسسة حتظى بزابئن أوفيا .
العالقة العكسية بني االشهار واجلمهور ،فكلما زاد أتثري االشهار االلكرتوين على املواقع االجتماعية يؤدي أتثريا تراكميا يؤديإىل استقطاب املزيد من العمال اجلدد واملقابالت اإلعالمية والشركات التجارية ومجيع أنواع الفرص ،فاألمر أشبه شأن ترى مجعا
غفريا يلتف حول شي ما ،وال متلك إال أن تنضم هلم بدافع الفضول ملعرفة ما جيرين وابملثل فإن اجلمهور الكبري سيجتذب اهتماما
أكرب دون أدىن منافس.39
إمكانية املعلن توجيه محلته اإلشهارية للجمهور مباشرة حسب البلد واملهنة واجلنس ،واللغة ،والعمر  ...واإلنرتنت ليست فقطوسيلة لإلشهار ،بل هي وسيلة إلبرام الصفقات والعقود وإمتام صفقة البيع يف نفس حلظة اإلشهار.40
يتيح اإلشهار اإللكرتوين استخدام التقنيات الفنية املتطورة من مؤثرات بصرية وصوتية جلذب انتباه املشرتين احملتملني ،فضال عنإمكانية إجرا التعديالت والتفسريات على حمتوى النص اإلشهاري والرسالة اإلشهارية بصورة سريعة جدا ،وهو ما ال يتوفر يف
الكثري من أشكال اإلشهار التقليدي.
توفر اإلشهارات اإللكرتونية للمعلن تغذية عكسية فورية ،من خالل املعلومات املرتدة من زوار موقعه على اإلنرتنت ،وهيإمكانية ال تتوافر يف اإلشهارات التقليدية ،وتعتمد هذه اإلشهارات على اسرتاتيجية املعلومات ،وذلك من خالل عرض تفاصيل
املواضيع الدقيقة واليت تعرف املستهدف بكل صغرية وكبرية.
كما حتث هذه اإلشهارات املستهلك على عمل االستجابة املطلوبة ،من خالل استخدام بعض العبارات مثل إذا أردت االشرتاك
اضغط هنا ،إذا لديك أي استفسار أو مشكلة ال ترتدد يف االتصال بنا على الرقم...أو الربيد اإللكرتوين.41
يقدم هذا النوع من اإلشهارات ،االبتكار والتجديد على مدار  11ساعة دون توقف ،وهو ما يتيح املشاهد احلرية يف االطالععليه وقت ما شا  ،42ويتيح التصميم يف اإلشهار اإللكرتوين تقنيات متميزة كوضع األشكال واملؤثرات ادخاصة مثل الفالش
والصور املتحركة ،43واجلدول التايل ،يوضح بعض املزااي واألهداف اليت حتققها على املستويني القصري والبعيد
تشكيل املواقف

 اتصال من جانب واحد. -بنا املعرفة ابلصنف أو املنتج.

تقدمي وإيصال احملتوى

 معلومات تفصيلية عن السلعة أو ادخدمة. -االتصاالت غالبا ما تسحب من قبل مستقبلي احملتوى.

احلث على االستجابة

 اتصال من جانبيني. تتباين االستجابة بدا من النقر ومرورا بتبادل املعلومات ووصوال إىلالشرا الفعلي.
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حاسي مليكة ،مواقع التواصل االجتماعي والتسويق التجاري :دراسة في األهمية والمميزات ،مجلة الحوار الثقافي ،عدد خريف وشتاء ،1118
جامعة عبد الحميد ابن باديس ،مستغانم ،ص ( .138-132بتصرف)
40
ربحي مصطفى عليان ،إيمان فاضل السامرائي ،تسويق المعلومات وخدمات المعلومات ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،1111 ،ط،1
ص.314
41
عبد الرزاق محمد الدليمي ،اإلعالن في القرن الحادي والعشرين ،دار اليازوردي العلمية للنشر والتوزيع ،1112 ،عمان ،األردن ،ص .123
(بتصرف)
42
بيرق حسين جمعة الربيعي ،البناء الوظيفي لإلعالنات في المواقع الصحفية العراقية ،مجلة الباحث اإلعالمي ،مجلة فصلية محكمة تصدر عن
كلية جامعة بغداد ،العدد  ،16السنة  ،1112ص .133
43
عيساني عامر ،بو راوي عيسى ،التسويق اإللكتروني كآلية لتفعيل وترقية خدمات المؤسسات السياحية ،مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية ،فصلية
محكمة تصدرها جامعة زيان عاشور بالجلفة ،العدد االقتصادي  /المجلد الثاني ،العدد الثامن عشر ،أفريل  ،1114ص .11
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متكني التعامل

 تفاعل من جانبني. -تفصيل احملتوى على مقاس املتلقي.

تكريس الوال

 اسرتاتيجية واضحة لإلشهار التفاعلي تكون متكاملة مع نظاماالتصاالت التسويقية.

حتقي الرضا املستدام

 التسوي التفاعلي عرب اإلنرتنت. استخدام الثقل اإلشهاري كعنصر مكمل من عناصر اسرتاتيجيةاالتصاالت التسويقية املتكاملة.

حممود جاسم الصميدعي ،بشري عباس العالق ،أساسيات التسويق الشامل واملتكامل ،دار املناهج ،0222 ،األردن،
ص.210

-11إن اإلشهار اإللكرتوين يعطي املتصفح فرصة إطالع أكرب من الناحية الكمية ،ففي جلسة واحدة يستطيع املتصفح أو
املستخدم أن يطلع على عشرات املواقع واملصادر اإلعالمية اإلشهارية من مجيع أرجا العامل ودون تكلفة مادية تذكر ،وهو أمر غري
ممكن يف اإلشهار التقليدي ،ويقدم للمستخدم حرية االنتقا واملقارنة من خالل االطالع السريع على العديد من املصادر
املختلفة.44
أنواع وأشكال اإلشهارات اإللكرتونيـة:

إن اإلشهار ليس عصا سحرية حلل مشكالت األعمال بل جوهره توصيل رسائل إىل اجلمهور ،ويستمد قوته من قوة السلعة أو
ادخدمة اليت يعلن عنها ،وقد يستطيع اإلشهار بيع منتج ردي مرة ولكن ال يستطيع ذلك ملرتني خاصة عندما يفشل املنتج يف
إشباع حاجة الزبون بنجاح ،وهلذا فلإلشهار مكانة قوية ولكنها حمدودة ،واإلشهار جز من عملية واسعة على مستوى التسوي أو
املؤسسة ككل وهو جز من أنشطة تعتمد كل حلقة من حلقاته على الربط على األخرى ،وتكون قوة كل حلقة مساوية لقوة
أضعف حلقة يف السلسلة ال يستطيع اإلشهار التغلب على التسعري الضعيف واجلودة الضعيفة والتوزيع الضعيف وكذلك التنظيم
الضعيف .45
إن املؤسسات توجهت إىل استخدام االتصاالت اإللكرتونية ،وذلك نتيجة االزدايد الكبري يف أعداد مستخدمي اإلنرتنت ،حيث
إن مشرتكي اإلنرتنت يتلقون يوميا على مواقع التواصل االجتماعي ،واهلواتف احملمولة ،رسائل إشهارية تستهدفهم هبا اجلهات
املعلنة ،وذلك من خالل اإلنرتنت ،واهلواتف احملمولة اليت أصبحت وسيلة مؤكدة لإلشهار ،وأصبحت بديال صاحلا لوسائل اإلعالم
التقليدية مثل التلفزيون ،واجملالت ،واللوحات اإلشهارية ،واملذايع وغريها.
أهم أشكال اإلشهارات على اإلنرتنت ما يلي:

-الشريط اإلعالين

يتمثل يف عرض رسالة تروجيية يف شكل شريط داخل املوقع ،حتوي الرسالة صور ورسومات ونصوص هتدف دخل الوعي لدى
املتصفح (املشرتي احملتمل) ،ويرتاوح طوله بني  1.1إىل  1بوصة وعرضه بوصة واحدة غالبا ،وتطب العديد من املؤسسات العاملية

44

محمود حامد خضر ،اإلعالم واإلنترنت ،دار البداية ناشرون وموزعون ،ط ،1111 ،1عمان ،ص .61
45
جاسم رمضان الهاللي ،الدعاية واإلشهار والعالقات العامة في المدونات اإللكترونية ،دار الفجر للطباعة والنشر والتوزيع ،مركز البصيرة
للبحوث والتطوير اإلعالمي ،ط ،1113 ،1بغداد ،العراق ،ص.68
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اسرتاتيجية املقايضة ابإلنرتنت  ،Banner advertising swappingوهي عبارة عن اتفاق بني املؤسسات املنتجة اليت هلا
مواقع على اإلنرتنت ،مبقتضاه تقوم كل املؤسسة بعرض شريط إشهاري للمؤسسة األخرى داخل صفحاهتا اإللكرتونية.46
أدوات وقنوات البحث املباشر:من منا ال يستخدم قنوات البحث عن املعلومة مثل  Yahooو Mammaوالكثري الكثري من هذه القنوات؟ وذلك عند
البحث عن املعلومة أو مقال أو منشأة أو نشاط معني وأين توجد؟ .
ومما ال شك فيه أن وضع اسم املنشأة ونشاطها واسم صاحبها على إحدى أو بعض أو كل قنوات البحث يتيح وجودها مباشر
أمام أعني العمال الراغبني يف التعرف عليها وعلى نشاطها ،ولكن حىت ال يضيع املوقع على هذا الشكل بني ملات املاليني من
الصفحات اإللكرتونية يتم ذلك من خالل زرع جمموعة من األبواب ( )Gat Wayاليت تقود الناس إىل املوقع من خالل قنوات
خمتلفة وتتوافر جمموعة من الربامج اليت متكن املنشأة القيام هبذا األمر.
-اسرتاتيجيات الربط املباشر:

من األمور املهمة الضرورية جلذب الزابئن ،التعامل مع املعلنني الذين تتوافر فيهم قدرات الربط...فكلما زاد معدالت الربط زادت
معدالت زايرة املوقع ،ويبدأ املعلن البحث عن هذا االرتباط من خالل البحث عن جمموعة من املتعاملني معه ويرتبط هبم ،وهذا ما
يتطلب أن يكون موقعه ذات قيمة ابلنسبة هلم وأن تكون مواقعهم ذات قيمة ابلنسبة له وبذلك يقوم املعلن بتسوي موقعه ليتساب
اجلميع لالرتباط به ،وميكن أيضا تبادل الشرائط اإلشهارية بني هذه املواقع ( ،)Banner Exchangeحبيث يتم عرض
الشريط اإلشهاري ادخاص ابملعلن على هذه املواقع ويتم العكس ابلنسبة له .
-اسرتاتيجية االنتشار السريع:

هي وسيلة خطرية لنشر وتسوي األفكار عرب اإلنرتنت من املواقع ،من خالل الربيد اإللكرتوين ،...حيث تتحول الرسالة إىل
العشرات مث اآلالف واملاليني يف أقل من وقت ممكن واستخدام كلمة فريوس ( )virusوتعين فريوس (الكثري) حيث أهنا تنشر
املعلومات وتتكاثر مثل الفريوسات لتصل إىل املاليني.47
-إشهار البان ـ ـيــر:

البانري( ،)bannerويدعى أيضا الرتويسة ،أو الشريط اإلشهاري أو الراية أو إشهارات الشعارات ،ويتميز ابدخصائص التالية







هو عبارة عن شريط ترتاوح نسبة مساحته بني ( )%1و ( )%22من مساحة شاشة اجلهاز.
هذا الشريط موجود داخل إطار يستطيع توصيل الراغب يف معرفة املعلومات اليت حيتويها املوقع عن طري النقر فوقه.
حيتوي على عناصر حركية (رسوم متحركة) ،كلمات وعالمات مضيلة.
الديناميكية واحلركة ،إذ أن تعاقب صورتني أو ثالثة يف ظهور متتابع ومستمر داخل حدود اإلشهار يضفي عليه نوعا من
احليوية.
يعترب البانري مبثابة وصالت مرجعية ،تعمل على نقل املستخدم إىل موقع املعلن مبجرد النقر عليه.
يقوم اإلشهار مبجموعة من األدوار ،منها جلب اهتمام الزبون ،والتشهري ابملواقع ،وتعزيز مكانة السلع ،ومنحها فرصة
الربوز الالزمة.
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خويلد عفاف ،فعالية اإلعالن في ظل تكنولوجيا المعلومات واالتصال لدى المؤسسات االقتصادية الجزائرية ،مجلة الباحث ،العدد -1112 ،3
 ،1111ص.322 – 323
47
مروة شبل عجيزة ،مواثيق الشرف اإلعالنية المنظمة إلعالن اإلنترنت :دراسة تحليلية على عينة من إعالنات اإلنترنت ،المؤتمر العلمي
السادس لشعبة علوم اإلعالم باألكاديمية الدولية للهندسة وعلوم اإلعالم :مصداقية اإلعالم في الوطن العربي مايو  ،1111ص.84
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اإلشهار الفاصل (:)L’interstitielيشبه اإلشهار الفاصل على ادخط ( ،)L’interstitielإىل حد كبري الومضات اإلشهارية يف التلفزيون اليت تظهر بني برانمج
وآخر ،ففي الوقت الذي يسعى فيه مستخدم األنرتنت الولوج إىل صفحة معينة من املوقع ،ويف انتظار عرض هذه الصفحة على
الشاشة ،يظهر اإلشهار الفاصل ،خالل تلك املدة الزمنية الوجيزة ،وتعين كلمة ( )interstitielالوقوع داخل فجوات
( ،)interstitielأو فراغ فاصل (.)intervalle
ومن خصائصه
 يغطي اإلشهار الفاصل كل املساحة على الشاشة أو كل مساحة النافذة.
 إن الشاشة اإلشهارية هي على العموم متحركة وتعتمد على الصوت.
 ال متنح يف غالبية هذا النوع من اإلشهارات األنرتانيت إمكانية رد الفعل والتجاوب.
 السيطرة الكلية على حجم املشاهدة ،مبا أن اإلشهار يشمل الشاشة ،فال جمال لتشتت أذهان املستخدمني ،وال النتقال
اهتمامهم إىل أجزا أخرى من الشاشة.
48
 يقر أن عامل التذكر ادخاص هبذا النوع من اإلشهار يكون أكرب مقارنة ابلبانري .
-اإلشهار املباشر:

اإلشهار املباشر ( )Straight Announcementيقتصر على ظهور شخص وهو يتكلم إىل املشاهدين مباشرة عن السلعة
أو ادخدمة ،ويذهب بعض مصممي اإلشهار إىل تنفيذ اإلشهار عن طري إحدى الشخصيات املشهورة.49
-اإلشهار عرب الرسائل البينية:

الرسائل البينية  ،Interstitial Messagesويطل عليها أيضا الرسائل اليت متأل الشاشة على اعتبار أهنا تشغل الشاشة كلها
عندما تظهر ،ويقصد هبا تلك اليت تظهر بني صفحتني أو أكثر من صفحات اإلنرتنت عندما ينتقل املستخدم بني هذه
الصفحات ،وال تستمر هذه الصفحات مدة طويلة ،وإمنا تبقى لفرتة وجيزة ترتاوح بني مخس وعشر ثوان ،ويستخدمها املعلنون يف
إشارة سريعة إىل مواقعهم أو إىل السلع ،أو ادخدمات اليت يقدموهنا أو إىل الربيد اإللكرتوين الذي ميكن للمستخدم خماطبتهم عليه،
وإذا أراد املستخدم الدخول إىل املوقع أو االستعالم عن هذه السلعة وادخدمات فما عليه سوى الضغط على هذه الرسالة.50
– اإلشهار عرب حمركات البحث:

يستخدم املعلنون حمركات البحث  Search Engines and Directoriesيف اإلشهار عن سلعهم وخدماهتم وحمرك
البحث هو عبارة عن برانمج استكشايف يسمى "  " Robotيزور كل الصفحات املسجلة على الشبكة ويربط بينها بطريقة
تلقائية عن طري قاعدة بياانت ،ويتم البحث يف هذا الربانمج عن طري كلمات مفاتيح  Key Wordsيزوده هبا املستخدم
وعند كتابة بعض الكلمات املتعلقة مبوضوع البحث ،يبحث احملرك عن الصفحات اليت يتضمن عنواهنا الرئيسي أو الفرعي ،ويقوم
الربانمج إبظهار قائمة هبا هذه العناوين للمستخدم يف غضون حلظات ،وتكون القائمة مرتبطة بنظام معني مثل عنوان الصفحة،
وعدد الكلمات املوجودة يف العنوان الرئيسي أو العنوان الفرعي ،ومدى اتصال أو انفصال كلمات املفاتيح يف هذه العناوين...اخ.
-اإلشهار عن طريق االرتباط التشاعيب:

االرتباط التشاعيب  Hyper linksعبارة عن برانمج يسمح ابالنتقال من صفحة إىل أخرى من صفحات اإلنرتنت بسهولة
ويسر ،فإذا أراد املستخدم االنتقال من موقع إىل آخر ،فإن االرتباط التشاعيب يسمح له هبذا االنتقال والعودة مرة أخرى إىل املوقع
48

فندوشي ربيعة ،اإلعالن اإللكتروني ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،د.ط  ،1111،بوزريعة ،الجزائر ،ص.121-141
49
عبد الستار حم يد جديع الدليمي ،الحمالت اإلعالنية في القنوات التلفزيونية ،مجلة الباحث اإلعالمي ،مجلة فصلية محكمة تصدر عن كلية
جامعة بغداد ،العدد  ،13السنة  ،1111ص.133
50
شريف محمد غنام ،التنظيم القانوني لإلعالنات التجارية عبر شبكة اإلنترنت ،دار الجامعة الجديدة ،د.ط ،1116 ،مصر ،ص .41-41
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األصلي دون ضرورة ادخروج كلية من هذا املوقع أو ذاك ،وتبدو هذه اإلمكانية من خالل أيقونة تظهر على شاشة اجلهاز يضغط
عليها املستخدم تنقله من موقع إىل آخر ويظل املوقع األصلي متاحا ،فاألمر يتعل إذن بتوجيه مستخدم اإلنرتنت انحية موقع
معني بطريقة ميسرة مع البقا على املوقع األصلي .
-اإلشهار عن طريق منتدايت املناقشة واحملادثة:

منتدايت املناقشة  News Group and Chatهو مكان افرتاضي لتبادل املعلومات واألفكار حول مسألة معينة بني أكثر
من شخص  ،وميكن لكل شخص أثنا املنتدى أن يبدي رأيه  ،ويتم احلوار بني اجلميع بشكل مكتوب أو شفهي من خالل
برانمج معني يربط بينهم  ،ويكون الدخول يف هذه املنتدايت جماان دون اشرتاكات أو أية مصاريف  ،وقد تتم منتدايت املناقشة من
خالل موقع اثبت خيصص هلا ،وموضوع املناقشة فقط هو الذي يتغري أو تتم من خالل أي موقع  ،ويعلن املنظمون للمنتدى عن
فرتة وجوده لتأجري املساحات اإلشهارية تسمح لألشخاص بعرض وتبادل آرائهم بكل حرية  ،وانتقلت بعد ذلك الفكرة إىل شبكة
اإلنرتنت .51
-اإلشهار القافز أو املتسلسل:

كما يدل عليه امسه ،يقفز يف صفحة إلكرتونية خاصة به حاملا تدخلون موقعا ما ،وهو خيبئ املوقع الذي تكونون بصدد تصفحه،
ما جيربكم على إغالق اإلشهار أو إزاحته على األقل ،ما جيعله مزعجا ،اإلشهار املتسلل متشابه لنظريه القافز ،إال أنه يتسلل أسفل
املواد اليت نكون بصدد قرا هتا ،ما جيعله أقل إزعاجا بعض الشي  ،هذا والنوعان معتمدان رغم إزعاجهما ،حيث إهنما يف هناية
األمر أكثر فعالية من اإلشهار األفقي مثال ،ويزيد من فرص النقر عليهما.

-اإلشهار الطائر:

لو كنتم يف موقع إلكرتوين يستخدمه سوف تعرفون حتما عما تتكلم ،فما أن تفتحوا املوقع الذي تنشدونه حىت يظهر معه
اإلشهار ،ويبدأ ابلطريان فوق الصفحة ملدة ترتاوح بني الـ  1والـ  32اثنية ،أثنا رحلته هذه ،يعوق اإلشهار رؤيتكم ملا حتاولون
قرا ته ،وغالبا ما يعوق قدرتكم على حتريك الفأرة أيضا ،إال أن العديد من اإلشهارات الطائرة مزود بزر يغلقها إن شلتم أن تعودوا
فورا إىل الصفحة األصلية.52
إن العالمة التجارية اليت تظهر يف اإلشهارات الصغرية املوجودة على جوانب صفحات اإلنرتنت ،ولكن القليل منا ينظر إليها
مباشرة ،لذا فإن كل ما يهم هو أن تكون اإلشهارات مرئية لنا أثنا قيامنا ابلبحث عن معلومات أكثر أمهية.53
-النسخ اإلشهاري:

تعتمد فلسفة النسخ اإلشهاري ابإلنرتنت على مفهوم تقنيات الدفع الرتوجيي ،ومفادها قيام املعلن بدفع الرسالة الرتوجيية للمشرتي
احملتمل دون انتظار زايرته ملوقع املؤسسة ،لذا يتم إعداد رسائل تروجيية يتاح فيها ملستخدم اإلنرتنت نسخها من الشبكة إىل
احلاسب اآليل ادخاص به.54
-مواقع الدردشة:
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شريف محمد غنام ،التنظيم القانوني لإلعالنات التجارية عبر شبكة اإلنترنت ،مرجع سابق ،ص .21-41
52
فادي خوري ،اإلعالن اإللكتروني كيف يعمل وكيف يعمل؟ مجلة القافلة ثقافية منوعة تصدر كل شهرين ،النسخة اإللكترونية ،ماي ،1113
ص .3
53
روبرت هيث ،إغو اء العقل الباطن :سيكولوجية التأثير العاطفي في الدعاية واإلعالن ،تر :محمد عثمان ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،ط،1
 ،1118ص .136
54
نوري منير ،بلعلياء خديجة ،اإلعالن اإللكتروني وأهميته في تقديم خدمة سياحية متميزة في ظل االقتصاد االفتراضي ،الملتقى العلمي الدولي
الخامس حول االقتصاد االفتراضي وانعكاساته على االقتصاديات الدولية ،ص .3
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وتسمى ابلغة اإلجنليزية ( ،)Chattingوتضم الشبكة العاملية عددا من مواقع الدردشة وتتوسع يوما بعد آخر ومن أشهرها
( ،)Globs – Hotwired – Yahooوتعد مواقع الدردشة فرصة للمعلنني للوصول إىل املستخدمني املستهدفني الذين
يناقشون موضوعا معينا ،ويرى املعلنون أن مستخدمي الدردشة إبمكاهنم رؤية اإلشهار والتفاعل معه أثنا احلوار بينهم.
-إشهارات الواجهة:

ويطل عليه  ،Interstitialتوضح الصفحة وسط التدف الطبيعي حملتوى موقع الناشر وذلك لغرض اإلشهار ،وقد يكون
متطفال بدرجة أو شأخرى ،ويعتمد قياس رد فعل الزائر جتاه ذلك على مدى ترحيبه أو استمتاعه ابلرسالة ،فهي تصميم حبيث ينتقل
الزائر بشكل أوتوماتيكي وتلقائي إىل الصفحة اليت طلبها بعد السماح بوقت كاف لتحميل الرسالة ابلكامل ،ويقوم اإلشهار
مبقاطعة املستخدم عن أدائه على احلاسب مثل ذلك إشهارات التلفاز عندما تقاطع برانجما أو مسلسال ما ،وابلتايل ليس
للمستخدم أي حتكم فيه ،وعادة فإن ما تستغرقه هذه اإلشهارات من الوقت هو (  22ثوان ) أو أقل ،وجيب أن حتتوي إشهارات
الواجهة على مفتاح للخروج من هذه اإلشهارات حبيث يستطيع الزائر الذي ليس لديه أي اهتمام ابلرسالة اإلشهارية التخلص
منها من خالل الضغط والنقر على مفتاح ادخروج وظهر هذا اإلشهار ألول مرة عام  ،2992وكانت تشكل نسبة هذه
اإلشهارات واحدا ابمللة أو إثنني ابمللة ،من إشهارات اإلنرتنت يف ذلك الوقت بعدها انتشر استخدامها وتطور .55
-اإلشهارات املقاطعة:

هي إشهارات تفرض نفسها على مستخدم الشبكة إذ تظهر بصورة فجائية على الصفحة ،ومتتاز هذه اإلشهارات
 مساحة اإلشهار قد تكون حبجم صفحة كاملة.
 تشغل املشاهد فرتة زمنية طويلة ،ألن املستخدم ال ميلك ادخيار يف ذلك إذا أراد متابعة املوقع.
 هذه اإلشهارات جتذب انتباه املستخدم فرتة زمنية طويلة.
 تقدمي معلومات مفيدة ومثرية خالل مدة قصرية.56

إشهارات الرعاية:إشهارات الرعاية  ،Sponsorshipترتكز فكرهتا على دمج املنتج ( السلعة أو ادخدمة أو املعلومة ) املعلن عنه ضمن احملتوى
التحريري ملوقع معني على اإلنرتنت ،وذلك هبدف اإلحيا للمستخدم بوجود عالقة أو ارتباط بني املعلن والرسالة ادخاصة ابملوقع .
-إشهارات األزرار:

إشهارات األزرار  ،Buttons Advertisingهي إشهارات صغرية مربعة أو مستطيلة تستخدم من أجل حتميل برامج مثل
 Netscapeوعادة ما حتمل اسم الشركة أو شعارها وتلقى من الزائر ألهنا ترتبط بربامج حتمل جماان ،ومن مزاايها إهنا تشغل حيزا
أقل من إشهار الالفتة وأقل كلفة وتوضع يف أماكن عديدة من الصفحة.
-اإلشهارات الفجائية:

وهي إشهارات مشاهبة لإلشهارات التلفزيونية تستخدم عادة الصوت ولقطات الفيديو ،وهي تظهر للمستخدم بشكل مفاجئ عند
فتح أحد املواقع أو أثنا تصفحه كاإلشهارات اليت تظهر أثنا قرا ة الربيد اإللكرتوين ،وغالبا ما يكون مضمون اإلشهار ذو عالقة
ابملوقع الذي يقوم املستخدم بتصفحه وهي ختتفي خالل مدة حمدودة (مثل بعد  1ثوان) أو أهنا حتتوي على زر يعطي املستخدم
ادخيار يف احلصول على مزيد من املعلومات أو إقفال النافذة ادخاصة ابإلشهار فورا.57
55

جاسم رمضان الهاللي ،الدعاية واإلشهار والعالقات العامة في المدونات اإللكترونية ،مرجع سابق ،ص .66-68
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فداء حسين أبو دبسة ،خلود بدر غيث ،تصميم اإلشهار والترويج اإللكتروني ،مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع ،ط ،1111 ،1عمان،
األردن ،ص .133
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محمد عبد حسين الطائي ،التجارة اإللكترونية المستقبل الواعد لألجيال القادمة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط ،1111 ،1المملكة األردنية
الهاشمية ،ص .332-333
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اخلــامتــة:
هدف هذا البحث إىل التعرف على اإلشهار اإللكرتوين ،الذي يعترب أحد املفاهيم األساسية املعاصرة والذي استطاع يف خالل
السنوات القليلة املاضية أن جيد لنفسه مكانة ضمن املخططات االتصالية واألنشطة التسويقية لكربايت املؤسسات ،وذلك نظري ما
تتمتع به من اجتاهات معاصرة تتماشى مع العصر احلايل ومتغرياته وذلك ابالستعانة مبختلف األدوات والوسائل املتطورة
والتكنولوجيا احلديثة يف تنفيذ العمليات واحلمالت اإلشهارية.
كما أن اإلشهار اإللكرتوين يهدف إىل تقدمي قيمة متميزة للمستخدم من خالل ما يقدمه من مزااي متعددة ذات قيمة مضافة يف
جوانب خمتلفة ،كالبيع املباشر عن بعد ،نسبة دوران املعلومة ،االستهداف املباشر للجماهري اإلنرتانتية ،إرشاد التكاليف ،سهولة
التصميم ،واحتوائه على أشكال وطرق متنوعة يف طريقة العرض والبث وتقنيات اإلشهار ،األمر الذي جيعل اإلشهار اإللكرتوين
الوسيلة األكثر أتثريا واستعماال يف عصران احلايل.
التوصيــات:

 يلعب اإلشهار اإللكرتوين دور مهم وحيوي جدا يف حتقي النجاحات واألرابح للمؤسسات واملستخدمني ،خاصة يف خضمالوسائط التكنولوجية اليت يعتمد عليها.
 اإلشهار اإللكرتوين يتميز بدوره املهم والفعال يف حتسني أدا وأدوار املؤسسات. ضرورة متابعة املستجدات وآخر التقنيات املستخدمة يف جمال اإلشهار اإللكرتوين ،من أجل الوصول إىل الزابئن احملتملني،وحتقي رغبات الزابئن احلاليني.
 يشكل اإلشهار اإللكرتوين أداة فعالة توفر ملؤسسات األعمال احلديثة كما هائال من املعلومات التنافسية عن الفرص التجارية،فهي توفر عنصر أساسي من عناصر حتقي امليزة التنافسية وهو عنصر املنافسة يف الوقت ،كما يوسع من نطاق السوق وال جيعله
مقتصرا على بلد معني أو منطقة جغرافية بعينها ،بل جيعل السوق يصبح عامليا.
 إعادة تصميم املوقع احلايل للمؤسسة وحمتوايته ،مبا يتماشى مع متطلبات اإلشهار اإللكرتوين ،من خالل إدراجه يف حمركاتالبحث وفهارس اإلنرتنت.
 نظري ميزات اإلشهار اإللكرتوين ،ميثل ولوج املؤسسات إىل عامله ،توجها داعما لتحقي الرايدة وامليزة التنافسية واهدافاملؤسسة.
 الرتكيز على اإلشهار عرب حمركات البحث ملختلف املؤسسات اإلنتاجية أو ادخدمية ملا له من أمهية كبرية الستهداف الزابئنالذين يبحثون عن منتجاهتا أو خدماهتا فعليا ،حيث يظهر املوقع االلكرتوين للمؤسسة يف نتائج حمركات البحث عن طري
استخدام كلمات مفتاحية أو عبارات حبث مرتبطة أو ذات الصلة ابلنشاط التجاري.
املراجع واملصادر:

-2أمحد ابي ،دور اإلدارة اإللكرتونية يف ترشيد ادخدمة العمومية يف اجلزائر ،جملة الباحث للدراسات األكادميية ،العدد احلادي
عشر ،جوان .1222
-1اهلذبة مناجلية ،اإلعالم اجلديد...الواقع وادخصائص ،جملة دراسات وأحباث ،اجمللد  ،2العدد .12
-3خبيت إبراهيم ،دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف تنمية قطاع السياحة والفندقة ،جملة الباحث ،العدد ،22
.1222/1229
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-1بشري العالق ،اإلعالن الدويل ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،ط ،1222 ،2عمان ،األردن.
-1بريق حسني مجعة الربيعي ،البنا الوظيفي لإلعالانت يف املواقع الصحفية العراقية ،جملة الباحث اإلعالمي ،جملة فصلية حمكمة
تصدر عن كلية جامعة بغداد ،العدد  ،12السنة .1221
-2جاسم رمضان اهلاليل ،الدعاية واإلشهار والعالقات العامة يف املدوانت اإللكرتونية ،دار الفجر للطباعة والنشر والتوزيع ،مركز
البصرية للبحوث والتطوير اإلعالمي ،ط ،1223 ،2بغداد ،العراق.
-2حسني عبد اجلبار ،اجتاهات اإلعالم احلديث واملعاصر ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،ط ،1229 ،2األردن.
-2حسين حممد نصر ،من املطبعة إىل الفيس بوك مدخل يف االتصال اجلماهريي ،ط ،1222 ،2اإلمارات العربية املتحدة.
-9حسن عماد مكاوي ،تكنولوجيا االتصال احلديثة يف عصر املعلومات ،الدار املصرية اللبنانية ،ط ،2993 ،2القاهرة.
-22حسنني شفي  ،اإلعالم التفاعلي وما بعد التفاعلية ،دار فكر وفن للطباعة والنشر والتوزيع ،ط.1222 ،2
-22حاسي مليكة ،مواقع التواصل االجتماعي والتسوي التجاري دراسة يف األمهية واملميزات ،جملة احلوار الثقايف ،عدد خريف
وشتا  ،1222جامعة عبد احلميد ابن ابديس ،مستغامن.
-21خويلد عفاف ،فعالية اإلعالن يف ظل تكنولوجيا املعلومات واالتصال لدى املؤسسات االقتصادية اجلزائرية ،جملة الباحث،
العدد .1222-1229 ،2
-23رضوان بلخريي ،مدخل إىل اإلعالم اجلديد ،املفاهيم والوسائل والتطبيقات ،جسور للنشر والتوزيع ،ط ،1221 ،2اجلزائر.
-21رحبي مصطفى عليان ،إميان فاضل السامرائي ،تسوي املعلومات وخدمات املعلومات ،دار الصفا للنشر والتوزيع ،عمان،
 ،1222ط.2
-21روبرت هيث ،إغوا العقل الباطن سيكولوجية التأثري العاطفي يف الدعاية واإلعالن ،تر حممد عثمان ،مؤسسة هنداوي
للتعليم والثقافة ،ط.1222 ،2
 22شريف حممد غنام ،التنظيم القانوين لإلعالانت التجارية عرب شبكة اإلنرتنت ،دار اجلامعة اجلديدة ،د.ط ،1222 ،مصر.
-22صفية زادي ،أتثري اإلدارة اإللكرتونية على اإلدارة التقليدية ،جملة اتريخ العلوم ،العدد الثامن ،اجلز األول ،جوان .1222
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-22عايد فضل الشعراوي ،اإلعالن والعالقات العامة دراسة مقارنة ،الدار اجلامعية ،1222 ،اإلسكندرية ،مصر.
-29عبد السالم أبو قحف ،طارق طه أمحد ،حماضرات يف هندسة اإلعالن واإلعالن اإللكرتوين ،الدار اجلامعية اإلسكندرية،
مصر.1222 ،
-12عبد العظيم كامل اجلميلي ،ثنا إمساعيل العايل ،اإلعالم اجلديد وإشكاليات التواصل الرقمي ،دار األايم للنشر والتوزيع،
ط ،1222 ،2عمان ،األردن.
-12عبد الكرمي علي الدبيسي ،املعايري املهنية يف الصحافة اإللكرتونية األردنية ،دراسة مسحية ألساليب املمارسة املهنية يف
الصحافة اإللكرتونية األردنية ،االتصال والتنمية ،جملة حبثية حمكمة تعىن بشؤون االتصال والتنمية يف اجملال العريب ،دار النهضة
العربية للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت ،العدد الرابع ،كانون الثاين.1221 ،
-11عبد الستار محيد جديع الدليمي ،احلمالت اإلعالنية يف القنوات التلفزيونية ،جملة الباحث اإلعالمي ،جملة فصلية حمكمة
تصدر عن كلية جامعة بغداد ،العدد  ،22السنة .1221
-13عبد الرزاق حممد الدليمي ،اإلعالن يف القرن احلادي والعشرين ،دار اليازوردي العلمية للنشر والتوزيع ،1221 ،عمان،
األردن.
-11عبد العظيم كامل اجلميلي ،ثنا إمساعيل العايل ،اإلعالم اجلديد وإشكاليات التواصل الرقمي ،دار األايم للنشر والتوزيع،
ط ،1222 ،2عمان ،األردن.
-11عبد النور بوصابة ،اإلشهار اإللكرتوين يف اجلزائر ومدى تلقي اجلمهور ملضامينه ،جملة احلكمة ،كنوز احلكمة للنشر والتوزيع،
اجلزائر ،العدد .1223 ،21
-12علي فالح مفلح الزعيب ،اإلعالن اإللكرتوين منطلقات نظرية وتطبيقات عملية ،دار الكتاب اجلامعي ،ط،1222 ،2
اإلمارات العربية املتحدة ،ص .223-221
-12عيساين عامر ،بوراوي عيسى ،التسوي اإللكرتوين كآلية لتفعيل وترقية خدمات املؤسسات السياحية ،جملة احلقوق والعلوم
اإلنسانية ،فصلية حمكمة تصدرها جامعة زاين عاشور ابجللفة ،العدد االقتصادي  /اجمللد الثاين ،العدد الثامن عشر ،أفريل
.1221

-12فادي خوري ،اإلعالن اإللكرتوين كيف يعمل وكيف يعمل؟ جملة القافلة ثقافية منوعة تصدر كل شهرين ،النسخة
اإللكرتونية ،ماي .1222
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-19فايزة خيلف ،اإلعالم اجلديد وسوسيولوجيا التغيري يف العامل العريب ،جملة شؤون اجتماعية ،العدد  ،211شتا  ،1221السنة
.32
-32فدا حسني أبو دبسة ،خلود بدر غيث ،تصميم اإلشهار والرتويج اإللكرتوين ،مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع ،ط،2
 ،1221عمان ،األردن.

-32فندوشي ربيعة ،اإلعالن اإللكرتوين ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،د.ط  ،1221،بوزريعة ،اجلزائر.
-31مأمون مطر ،اإلعالم احلديث أدوات وتطبيقات ،معهد اإلعالم العصري ،جامعة القدس.1223 ،
-33حممد أمحد أبو القاسم ،التسوي عرب اإلنرتنت ،دار األمني للنشر ،ط ،1222 ،2مصر.
-31حممد حممد اهلادي ،تكنولوجيا االتصاالت وشبكات املعلومات مع معجم شارح للمصطلحات ،ط.2
-31حممد عبد حسني الطائي ،التجارة اإللكرتونية املستقبل الواعد لألجيال القادمة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط،1222 ،2
اململكة األردنية اهلامشية.
-32حممود عبد احلميد حممود صاحل ،ماجد عبد العزيز الدعفس ،صاحل عبد العزيز الكريدس ،مرضي مساح الغنزي ،أثر احملتوى
اإلعالين يف مواقع الشبكات االجتماعية على اجتاهات املستهلكني حنو العالمة التجارية حالة شركة االتصاالت السعودية ،جملة
جامعة امللك سعود ،جملد  ،11الرايض.
-32حممود حامد خضر ،اإلعالم واإلنرتنت ،دار البداية انشرون وموزعون ،ط ،2عمان.1221 ،
-32مراد كموش ،اإلشهار اإللكرتوين يف بيلة اإلعالم اجلديد ،جملة الرتاث ،جملة دولية دورية حمكمة يصدرها خمرب مجع دراسة
وحتقي خمطوطات املنطقة وغريها ،جامعة زاين عاشور ،اجللفة ،العدد .1221 ،22
-39مروة شبل عجيزة ،مواثي الشرف اإلعالنية املنظمة إلعالن اإلنرتنت دراسة حتليلية على عينة من إعالانت اإلنرتنت ،املؤمتر
العلمي السادس لشعبة علوم اإلعالم ابألكادميية الدولية للهندسة وعلوم اإلعالم مصداقية اإلعالم يف الوطن العريب مايو .1222
-12مصطفى عبد القادر ،دور اإلعالن يف التسوي السياحي ،ط ،2املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بريوت ،لبنان،
.1223
-12جنيب حممود نصر ،دور وسائل اإلعالم اإللكرتوين اجلديد يف توجيه األحداث العاملية ،جملة التنمية اإلدارية ،العدد ،232
أبريل .1222
-11نوري منري ،بلعليا خدجية ،اإلعالن اإللكرتوين وأمهيته يف تقدمي خدمة سياحية متميزة يف ظل االقتصاد االفرتاضي ،امللتقى
العلمي الدويل ادخامس حول االقتصاد االفرتاضي وانعكاساته على االقتصادايت الدولية.
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.1221  كانون الثاين/  يناير11 ، مركز اجلزيرة للدراسات، اإلنرتنت كفضا للحروب االفرتاضية القادمة،حيي اليحياوي-13
. عمان،1223 ، دار وائل للنشر التوزيع، التسوي اإللكرتوين عناصر املزيج التسويقي عرب اإلنرتنت،يوسف أمحد أبو فأرة-11
:املراجع ابللغة األجنبية
11-Appropriation des nouveaux médias par les jeunes une enquête européenne
en éducation aux médias, synthèse réalisée pour la France par Évelyne Bevort et
isabelle Bréda, Media PPro, 2006, paris.
46-Betty Beaugé « La Publicité sur Internet », collection points secteurs, édition
axetudes, Paris, 2000.
47-Daniel Giroux, Sébastien Charlton, les médias en chiffres.
48-Département opinion et stratégies d’entreprise, les français et la publicité sur
internet, juin 2013.
49-Jaques Lendrevie, la publicité sur l’internet, édition Dunod, Paris, France,
1999.
50-Jean Paul la France, la civilisation du clic la vie moderne sous l’emprise des
nouveaux médias, le harmattan, 2013, Paris.
51-Sandra Albertolli et autres, coordonné par François – Xavier Hussherr La
Publicité sur Internet, Comment Tirer Parti efficacement de l’e-pub, édition
Dunod, Paris, 1999.
52-Xavier Linant De Belle fonds Le Droit Du Commerce électroniques,
Collection que sais – je, édition presses universitaires De France, 1ere édition,
Paris, 2005.
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