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جمهور الفٌسبوك والممارسات التسوٌقٌة
" دراسة فً االستخدامات واإلشباعات على عٌنة من مستخدمً الفٌسبوك "
صفحة سوق ورقلة االلكترونً للبٌع والشراء

اشكالٌة الدراسة
أدى االهتمام المتزاٌد والكبٌر بمختلف تكنولوجٌات
االتصال الحدٌثة إلى ظهور عدة تكنولوجٌات فً هذا
المجال على غرار وسائل التواصل االجتماعً التً
بدورها تشهد زخما وتطورا هائال وسرٌعا وكذا
استخدام هذه الوسائل فً شتى مناحً الحٌاة ونذكر
من بٌن هذه الوسائل الفٌسبوك هذا األخٌر ٌشهد
استخدام واسعا من قبل مختلف اإلفراد فً العالم
وذلك فً عملٌة التواصل فً ما بٌنهم  ،كما تستخدم
هذه التقنٌة فً الممارسات التسوٌقٌة التً تتم بٌن
األفراد أو بٌن أفراد ومؤسسات وغٌرها من
التعامالت ومختلف االشباعات التً ٌحققها
مستخدموه فً عملٌات التسوٌق والتروٌج لمنتجاتهم
ومن هذا المنطق تتمحور دراستنا هذه المتعلقة
بدراسة االستخدامات واإلشباعات التً ٌحققها
جمهور ومستخدمً الفٌسبوك من خالل الممارسات
التسوٌقٌة ،وبهذا نطرح اإلشكالٌة التالٌة :ماهي

االستخدامات واإلشباعات المحققة لجمهور
ومستخدمي الفيسبوك من الممارسات التسويقية ؟

تساؤالت الدراسة

منهج الدراسة وأداة جمع البٌانات
وبما أن اشكالٌة دراستنا هً  :ماهً
االستخدامات واإلشباعات المحققة
لجمهور ومستخدمً الفٌس بوك من
الممارسات التسوٌقٌة ؟
فقد اعتمدنا على منهج المسح الوصفً
بشقه أسلوب المسح بالعٌنة فهو المنهج
االنسب لدراسة مثل هذه المواضٌع
،وٌعرف بأنه طرٌقة جمع بٌانات
والمعلومات من وعن عناصر وحاالت ٌتم
اختٌارها بأسلوب معٌن بجمٌع عناصر
مفردات مجتمع الدراسة.
كما اعتمدنا على االستبٌان فقط كأداة
لجمع البٌانات.

أهداف الدراسة

_ التعرف على عادات وأنماط استخدام الفٌس
بوك فً الممارسات التسوٌقٌة .
_ التعرف على دوافع استخدام جمهور الفٌس
بوك لهذه الممارسات التسوٌقٌة .
_التعرف على أهم االشباعات التً ٌحققها
جمهور الفٌس بوك من الممارسات التسوٌقٌة.

أهمٌة الدراسة
بالنظر للتطور الهائل والسرٌع فً مجال
التكنولوجٌا و تكنولوجٌا االعالم واالتصال
خصوصا كان البد من توفٌر هذا التطور فً شتى
مناحً الحٌاة اجتماعٌة كانت أم ثقافٌة أو
اقتصادٌة وحتى التسوٌقٌة حٌث كان توجه
الجمهور الى الممارسات التسوٌقٌة فً مختلف
وسائل التواصل وأهم أنواع وأشكال العملٌة
التسوٌقٌة

أسباب اختٌار الموضوع

التعرف أكثر على هذا النوع من الممارسات التسوٌقٌة .
االستخدام الواسع للفٌسبوك فً جمٌع االنشطة بما فٌها االنشطة
التسوٌقٌة .
الحاجة الى معرفة اشكال وأنواع الممارسات التسوٌقٌة المستخدمة
عبر الفٌس بوك
ٌندرج موضوع الدراسة ضمن تخصص تكنولوجٌا االعالم واالتصال
الحدٌثة
التطور الهائل والمتسارع للتكنولوجٌا بصفة عامة وفً مجال
تكنولوجٌا االتصال بصفة خاصة ٌحتم معالجة اكثر لهذا النوع من
المواضٌع .

تحدٌد المصطلحات

الجمهور :هو جمهور ومستخدمً الفٌسبوك الذٌن ٌستخدمون الفٌسبوك فً مختلف
االنشطة والممارسات التسوٌقٌة  ،بٌع شراء تبادل اشهار وغٌرها  ،بغٌة وصولها الى اكبر
 ماهً عادات وأنماط استخدام الفٌس بوك فً
عدد ممكن من الناس .
الممارسات التسوٌقٌة ؟
فٌسبوك :هو موقع من مواقع التواصل االجتماعً المجانً االشتراك ٌمتاز بسهولة
 ماهً دوافع استخدام جمهور الفٌس بوك
االستخدام ومجموعة من المٌزات االخرى كإضافة االصدقاء.انشاء مجموعات .عرض صور
للممارسات التسوٌقٌة ؟
 .تحمٌل فٌدٌوهات ....الخ
 ماهً االشباعات التً ٌحققها جمهور الفٌس
الممارسة :تدل الممارسة على أحكام السلوك الفردي والجماعً  ،وعلى نسق الواجبات
بوك من الممارسات التسوٌقٌة ؟
والحقوق.
التسوٌق :هو نشاط انسانً ٌهدف الى التوجٌه المنتجات والخدمات من المنتج الى
الدراسة
عٌنة
و
البحث
مجتمع
المستهلك  .او هو توجٌه الخدمات المناسبة الى المستهلكٌن المالئمٌن فً الوقت المناسب
•وقد اخترنا فً دراستنا هذه مجتمع البحث المتمثل فً المستخدمٌن النشطٌن والمكان المناسب وبالسعر المناسب من خالل قنوات االتصال والتروٌج المناسبة له.
فعلٌا فً مجموعة بٌع وشراء المسمات (سوق ورقلة االلكترونً للبٌع
الممارسات التسوٌقٌة :هً جمٌع الوظائف واألشكال التً ٌستخدمها جمهور ومستخدمً
والشراء ) والذٌن ٌبلغ عددهم حوالً  700عضو نشط  .وقد اخترنا 70
الفٌس بوك فً عملٌات تروٌج وعرض المنتجات للمستهلكٌن والتً من شأنها المساهمة
.
%
10
نسبته
ٌعادل
ما
مفردة
فً زٌادة األرباح للمنتجٌن اضافة الى جلب مستهلكٌن جدد.
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حٌث
•
باالضافة الى مصطلحً االستخدام واالشباع

