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 :الخصائص الديموغرافية للعينة  -1
 
 أدناه نالحظ أن نسبة املشاركات يف االستبيان مل تتجاوز 10.5باالعتماد على الشكل البياين رقم  :اجلنس  - أ

 ورمبا تعزى قلة نسبة املشاركات لكوهنن ال ،)10.5الشكل  (%83 يف حني بلغت نسبة املشاركني الذكور 17%
نت من البيت، وعلى أية حال فإن نسبة املشاركات منخفضة عموما يف اجملموعات يتوفر لديهن إتصال باإلنتر

، لكن هناك تفاوت يف النسب بني هذه اجملموعات فأكرب نسبة من املشاركات )11.5الشكل (الدولية األربعة 
 فأكرب  رصدت يف دول اجملموعة الرابعة، أما بالنسبة للمشاركني الذكور%7 وأقل نسبة %24سجلت يف فرنسا 

  .%76 مث فرنسا بنسبة %82 مث اجلزائر بنسبة %83 حققت يف كندا تليها دول اجملموعة الرابعة بنسبة %84نسبة 

 
  

 

 على نسبة املشاركني ذكور وإناث -  10.5الشكل
  مستوى العينة

  ذكور وإناثنيتوزيع نسبة املشارك  - 11.5 الشكل
 على مستوى اجملموعات

 سنة يف كل 55نالحظ أن أكرب عمر هو ) 12.5الشكل ( النظر يف الشكل البياين إذا دققنا : العمر - ب
 سنة، وهذا ما يدل على أن اإلنترنت حمل إقبال من 50اجملموعات الدولية ما عدا جمموعة دولة كندا يقدر بـ 

متوسط  سنة مسجل باجلزائر وكشفت الدراسة أن 16طرف مجيع الشرائح العمرية، يف حني أن أصغر عمر هو 
   . سنة33عمر املشاركني يف العينة بلغ 

  

  
   اخلصائص العمرية للمشاركني– 12.5الشكل                      
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 سنة ارتأينا تشكيل فئات عمرية ذات طول 55 سنة واحلد األقصى هو 16مبا أن احلد األدىن للعمر هو 
تركيز فكانت النسبة الكربى من  فئات خمتلفة ال07، حيث نتجت )4.5اجلدول ( سنوات 05فئة قدره 

 ] 26 -21 [ مث الفئة%22بنسبة ] 38 -33 [  تليها الفئة %28بنسبة بلغت ] 32 -27 [املشاركني مركزة عند الفئة 

على ] 56 -51 [و] 20 -15 [،] 50 -45 [، فيما استحوذت بقية الفئات %14 بنسبة ] 44 -39 [ مث الفئة %20بنسبة 
 ؛ لكن إذا قارنا اجملموعات الدولية األربعة جند أن األفراد اليت تفوق %3،  %6، %7 على التوايل ةنسب ضئيل
 سنة هم األقل مشاركة، وتبقى الشرحية الثانية 21 سنة فأكثر واألفراد الذين تقل أعمارهم عن 44أعمارهم 

  .  سنة هي األكثر إستخداما44 سنة و 21احملصور عمرها ما بني 
 

DZ الفئات  FR CA RP  التكرار التكرار

العمرية  . التكرار   . التكرار   التكرار% . التكرار   التكرار% . التكرار   التكرار%  . اإلجمالي  التكرار%   اإلجمالي%

1 15  -  20 6 8,45 3 5,56 2 6,45 1 2,27 12 6 
2 21  -  26 10 14,09 21 38,89 3 9,69 6 13,64 40 20 
3 27  -  32 20 28,17 12 22,22 9 29,03 15 34,09 56 28 
4 33  -  38 18 25,35 9 16,67 6 19,35 11 25 44 22 
5 39  -  44 11 15,49 5 9,26 9 29,03 3 6,82 28 14 
6 45  -  50 5 7,04 2 3,7 2 6,45 5 11,36 14 7 
7 51  -  56 1 1,41 2 3,7 0 0 3 6,82 6 3 

المجموع  71 100 54 100 31 100 44 100 200 100 

   الفئات العمرية للمشاركني يف االستبيان– 4.5اجلدول 
  

  
   نسب الفئات العمرية للمشاركني– 13.5كل شال

  
أظهرت الدراسة إرتفاع املستوى التعليمي عند املشاركني حيث سيطر اجلامعيون  : املستوى التعليمي –ت 

 واحتل املرتبة الثانية اجلامعيون %62نسبة مقدرة بـ احلاصلون على شهادة التدرج الطور الثاين على أكرب 
 يليهم اجلامعيون احلاصلون على شهادة %19ما بعد التدرج ماجستري ودكتوراه بنسبة احلاصلون على شهادة 

 من الطلبة الثانويني وما دون ذلك ؛ واملستنتج هنا أن شبكة %7 ويف املرتبة األخرية %12تقين سامي بنسبة 
   .ت حكرا على املختصني بل جلميع الشرائح على اختالف أعمارها ومستواها التعليمياإلنترنت ليس
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  التدرج طويل المدى= ما بعد التدرج             =    
 الثانوي فما دون = التدرج قصير المدى        = 

 
 

 
  توزيع املستوى التعليمي- 15.5كل شال  املستوى التعليمي- 14.5كل شال

  
فس التحليل ينطبق على كل من اجلزائر وفرنسا وجمموعة بقية الدول، إال أن كندا شهدت إنعكاسا جليا بني ون

مستعملي الشبكة من حاملي شهادة تقين سامي وبني الثانويني ومادون ذلك، حيث أن هذه األخرية جتاوزت 
امعيني بعد كندا املتصدرة الطليعة بنسبة من اجل %65  وحتتل اجلزائر املرتبة الثانية بنسبة%9.67 سابقاهتا بنسبة

 .تقريبا 68%
  

   للغة اإلجنليزية%35 مقابل %55إحتلت اللغة الفرنسية املرتبة األوىل لدى املشاركني بنسبة   : اللغات –ث 
 للغات األخرى املتبقية %2 للغة األملانية وأيضا %2 للغة اإليطالية أيضا و %3 للغة اإلسبانية و %3ونسبة 

، وال يعين هذا بأي حال من األحوال أن اللغة الفرنسية هي يف مرتبة الصدارة، بل يرجع القصور إىل )8.ش(
املرتبة األوىل، على ، لكن األمر طبيعي أن تستحوذ اللغة الفرنسية "الفرنسية"لغة بناء اإلستبيان األحادي اللغة 

  .لى األقل حىت يتمكن من املشاركةفاملشارك يف اإلستبيان اإللكتروين عارف باللغة الفرنسية  ع
  

 نالحظ نفس الشيء اللغة الفرنسية يف الصدارة يف كل اجملموعات الدولية 16.5كل شاللو متعنا يف 
 وتليها اللغة اإلنكليزية بنسب متقاربة أيضا، %59وبنسبة متقاربة لكندا  %60بنسبة متساوية بني اجلزائر وفرنسا 

 يف اجلزائر أما بالنسبة %34 بفرنسا و%35 بكندا و %36موعة الرابعة و يف دول اجمل%37حيث سجلت نسبة 
 مقارنة باللغة الفرنسية واللغة اإلجنليزية لكن دول اجملموعة الرابعة ةلبقية اللغات فقد حتصلت على نسب ضئيل
ة واللغة  ميكن إستنتاج أن اللغة اإلسبانيو مقارنة ببقية اجملموعات، 153سجلت هبا نسب أعلى للغات األخرى

  .اإليطالية حاضرة يف كل اجملموعات بنسب شبه متقاربة نوعا ما

                                                           
  . اللغة الربتغالية  واللغة الروسية  وغريمها:  من بني هذه اللغات  153
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 توزيع اللغات األجنبية على مستوى - 17.5كل شال   اللغات األجنبية على املستوى العام- 16.5كل شال

  اجملموعات
  
  
قسام طبقا لتحليل هذا العنصر إعتمدنا على تصنيف املهن حسب تصريح املشاركني يف أ : املهنة -ج

أستاذ، باحث، طالب، مدير، مسري، تاجر، عمل حر، دون عمل، : لتكرارها، فكانت األقسام مكونة من 
؛ بعد عملية ) يشمل كل املهن املتبقية اليت مل يفصح عنها أصحاهبا أو تلك اليت تكرارها جد ضئيل(موظف 

 نسبة مشاركة كل قسم يف العينة األم، وقد املعرب عن) 5.5اجلدول (الفرز والتنظيم إستخلصنا اجلدول أدنـاه  
 من %50.5تبني لنا أن النسبة الكربى املستخدمة للشبكة هي ممثلة  بقسم املوظفني اليت حازت على نسبة 

، مث بقية %11.5  بنسبةةاملمثلة لقسم الطلبة مث قسم األساتذ %17.5القطاع العام والقطاع اخلاص تليها نسبة 
 ختص أولئك الذين هم بدون عمل %0.5كحد أقصى وسجـلت أدىن نسبة  %7اوز األقسام بنسبة ال تتج
  .ويستخدمون الشبكة

  
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ←    القسم

 دون عمل طالب عمل حر موظف تاجر مدير مسري باحث  أستاذ     ← املهنة
  0.5  17.5  3.5  50.5  2.5  3  7  4  11.5 ← %النسبة 

  Nن بالعينة  التكرار النسيب للمه- 5.5اجلدول 
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  توزيع املهن حسب القطاع- 19.5كل شال  املهن حسب األقسام- 18.5كل شال
  

 %46.5  ميكن تأكيد سيطرة قسم املوظفني يف كل من اجلزائر بنسبة تقارب18.5من خالل الشكل 
جع هذا لفرصة  تقريبا يف كندا ونفس النسبة لدول اجملموعة الرابعة وير%71 بالنسبة لفرنسا و نسبة %50و

وجود نقاط إتصال من أماكن عملهم فضال عن نقاط اإلتصال األخرى، وما يلفت النظر أيضا أن قطاع سلك 
 بسبب إستغالل الشبكة يف البحث عن املعلومات أو دروس %21التعليم  يف اجلزائر حيتل املرتبة الثانية بنسبة 

اجلزائر مصنفة ضمن قسم دون عمل، وباالستعانة  يف %1 توضيحية أو لدعم األحباث ويالحظ أيضا أن نسبة
  .بقاعدة اإلستبيان تبني لنا أن هناك شخص واحد جامعي عاطل عن العمل

  
 بالقطاع العام  يعملونيف اجلزائر من املستجوبني %65 يكشف أن 19.5إن تفحص الشكل البياين   
 أما يف كندا وبقيـة ، للقطاع اخلاص%44 للقطاع العام و %56  للقطاع اخلاص، تليه فرنسا بنسبة%35 مقابل

 تقريبا %39  مقابل%61دول اجملموعة الرابعة فقد إستحوذ العاملني بالقطاع اخلاص على الشبكة بنسبة تقارب 
  .للقطاع العام
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بـاحـث أستاذ المستوى المجموعة مسيـر تاجـــر مدیـر عمل حر موظف دون عمل طالب المجموع % التكرار
تيرماجس/دآتوراه  11 0 0 0 0 1 0 0 0 12 16,90 
م .التدرج ط. د  4 0 5 2 3 24 0 7 1 46 64,79 

 9,86 7 0 1 0 5 1 0 0 0 0 تقني سامي الجزائر
DZ 8,45 6 0 2 0 3 0 0 1 0 0 ثانوي فما دون 
 100,00 71 1 10 0 33 4 2 6 0 15 المجموع 
21,13 %التكرار  0 8,45 2,82 5,63 46,48 0 14,08 1,41 100  
ماجستير/دآتوراه  4 1 0 0 0 2 0 3 0 10 18,52 
 57,41 31 0 11 0 17 0 1 1 1 0 م.التدرج ط. د 
 18,52 10 0 3 1 5 1 0 0 0 0 تقني سامي فرنسا
FR 5,56 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 ثانوي فما دون 
 100,00 54 0 17 1 27 1 1 1 2 4 المجموع 
1,85 3,7 7,41 %التكرار  1,85 1,85 50 1,85 31,49 0 100  
ماجستير/دآتوراه  1 2 0 0 0 2 0 0 0 5 16,13 
 67,74 21 0 1 1 17 0 1 1 0 0 م.التدرج ط. د 
 3,23 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 تقني سامي آندا
CA 12,90 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 ثانوي فما دون 
 100,00 31 0 3 1 22  0 1 1 2 1 المجموع 
6,44 3,23 %التكرار  3,23 3,23 0 70,96 3,23 9,68 0 100  
ماجستير/دآتوراه  2 3 0 0 0 5 1 1 0 12 27,27  
 56,82 25 0 1 2 13 0 2 5 1 1 م.التدرج ط. د 

بقية الدول  13,64 6 0 3 1 1 0 0 1 0 0 تقني سامي
RP 2,27 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ثانوي فما دون 
 100,00 44 0 5 5 19 0 2 6 4 3 المجموع 
6,44 3,23 %التكرار  3,23 3,23 0 70,96 3,23 9,68 0 100  
  200 1 35 7 101 5 6 14 8 23 العدد اإلجمالي 
  100 0,5 17,5  3,5 50,5 2,5 3 7 4 11,5 % التكرار 

   جدول تقاطع املهن مع املستوى- 6.5اجلدول 
  

التناقضات إن وجدت اهلدف منه هو كشف ) Tableau croisé(اجلدول أعاله هو جدول تقاطعي   
أثناء ملئ االستمارة، جدول يهتم بتحليل املهن حسب املستوى التعليمي، فمثال سلك التعليم يف اجلزائر ممثل 

 أساتذة حاملني لشهادة التدرج طويل املدى يزاولون التدريس 4 أستاذا جامعيا و 11 مشاركا منهم 15بـ 
  .ول يظهر ويؤكد سالمة التصرحيات املدىل هبابالثانوية أو املعاهد اخلاصة  ؛ إذن  هذا اجلد

  
  
  : خدمات واستخدامات اإلنترنت -2

  
إن طرق اإلتصال بالشبكة عديدة واملستخدمون منهم من يفضل إستغالل  : اإلتصال بالشبكة - أ

الشبكة من البيت فقط ومنهم من يفضل النادي أو مكان العمل، ولقد كشفت الدراسة أن النسبة الكربى 
 للذين %27 املستخدمني تستخدم اإلنترنت كلما أتيح هلا ذلك من البيت أو من غريه تليها نسبة من 38%
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 للمتصلني من مقاهي اإلنترنت %8  للمتصلني من العمل وتتبعها نسبة%24حيبذون اإلتصال من البيت ونسبة 
صح عن نقطـة  مل تف%1.5  للمتصلني من بيت أحد األصدقاء وقد سجلت نسبة%1.5 وسجلت أدىن نسبة

  ).20.5كل شال(الوصول لإلنترنت اليت تستخدمها 
  

 بكندا حيث %70.96 جند أن أعلى نسبة حمققة هي 21.5 أما على صعيد اجملموعات املمثلة يف الشكل  
 إتصال خمتلط بدول اجملموعة الرابعة، بعد ذلك تصنف اجلزائر يف املرتبة %47.73اإلتصال خمتلط، تليها نسبة 

، لكن فرنسا سجلت هبا نسبة عليا ختص املتصلني من العمل %27.78 وأخريا فرنسا بنسبة %25.35سبة الثالثة بن
، لكن جمموعة اجلزائر فاقت بقية اجملموعات الدولية يف اإلتصال من مقاهي إنترنت بنسبة %35.19 تقدر بـ

ال منعدم عند بقية ، حيث أن هذا النوع من اإلتص%4.23  وأيضا يف اإلتصال من عند صديق بنسبة14%
 . اجملموعات
  

 طرق اإلتصال على  توزيع- 21.5كل شال طرق اإلتصال إمجاال - 20.5كل شال
 مستوى اجملموعات

  
  
  
  
عن السؤال الذي وجه للمشاركني اخلاص بتملكهم لربيد إلكتـروين،  : الربيد اإللكتروين - ب

دول اجملموعة الرابعة على القسط األكرب حيث أن وقد إستحوذت ) 22.5كل شال( باإلجياب %95أجابت نسبة 
 وفرنسـا %94  مث كندا بنسبة%97 لديهم حساب بريد إلكتروين، تلتها اجلزائر بنسبة %100 كل مشاركيها

  ).23.5كل شال (%89بنسبة 
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حسب  املالكني لربيد إلكتروين  توزيع- 23.5كل شال  املالكني لربيد إلكتروين إمجاال- 22.5كل شال

 اجملموعات
  
 من املشاركني أقروا بأن املؤسسات اليت %83 أظهرت الدراسة أن : اإلشتراك خبدمات اإلنترنت - ت

؛ وقد سجلت النسبة الكربى ) 24.5كل شال( أجابوا بالنفي %17ينتموا إليها تشترك خبدمات اإلنترنت مقابل 
 ويف املرتبة %86 ودول اجملموعة الرابعة بنسبة %89  تلتها فرنسا بنسبة%90 اليت أجابت بنعم بكندا مبقدار

أن القطاع العام يف اجلزائر وفرنسا ) 7.5اجلدول ( وتبني لنا من خالل اجلدول %73 األخرية اجلزائر بنسبة
حدث بالعكس يف كندا  إستحوذ على النسبة الكربى لإلشتراك يف بلديهما مقارنة بالقطاع اخلاص، وهو ما

  .ودول اجملموعة الرابعة
 

  مؤسسة   
 ال تمتلكWeb  تملكWeb  غير مشترآة مشترآة الـقـطـــــــاع المجموعات

 29 17 14 32 الــعــــــــــام 
 18 7 5 20 الــخـــــــاص الجزائر
DZ  47 24 19 52 الخاص+العام 
 66,20 33,80 26,76 73,24 التـكـــــرار% 
 8 22 3 27 الــعــــــــــام 
 10 14 3 21 لــخـــــــاصا فرنسـا
FR  18 36 6 48 الخاص+العام 
 33,33 66,67 11,11 88,89 التـكـــــرار% 
 3 9 2 10 الــعــــــــــام 
 9 10 1 18 الــخـــــــاص آـنـدا
CA  12 19 3 28 الخاص+العام 
 38,71 61,29 9,68 90,32 التـكـــــرار% 
 4 13 3 14 الــعــــــــــام 

 11 16 3 24 الــخـــــــاص قية الدولب
RP  15 29 6 38 الخاص+العام 
 34,09 65,91 13,64 86,36 التـكـــــرار% 
 92 108 34 166 العدد اإلجمالي 
 46 54 17 83 التـكـــــرار% 

 

  
  webاملالكة لصفحات ويب /  املؤسسات املشاركة يف خدمات اإلنترنت-7.5اجلدول 
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 من املشاركني أن مؤسساهتم  متلك %54 أجابت نسبة  :webصفحات ويب / ملكية موقع- ث
 أجابوا بالنفي، وقد تفوق القطاع العام على القطاع اخلاص بتملكه للنسبة %46 صفحات ويب مقابل/موقع

الكربى من املواقع يف كل من اجلزائر وفرنسا، على عكس ما وجد يف كندا ودول اجملموعة الرابعة حيث 
  ).أنظر اجلدول أعاله(القطاع اخلاص سبة الكربى من نصيب كانت الن

   
طرح على املشاركني إستفسار ملعرفة مدى منفعة اإلنترنت هلم وملؤسساهتم،  : منفعة اإلنترنت -ج

 %20  من املشاركني اقروا بأن خدمات اإلنترنت مفيدة هلم وملؤسساهتم وتبقت نسبة%80 فتبني أن نسبة
 للذين اقروا بأنه مفيد ملؤسساهتم %2.50نها للذين أقروا بأنه مفيد هلم فقط ونسبة فكانت احلصة الكربى م(

؛ ويبقى نفس التحليل ساريا إذا )  من املشاركني الذين مل يعربوا عن وجهة نظرهم%0.50 فقط، وتبقت نسبة
ترنت للمستخدم  تعرب عن فائدة اإلن%84 اجملموعات الدولية األربعة، حيث أن النسبة الكربى هي اما قارن

 تقريبا بفرنسا ويف املرتبة األخرية اجلزائر بنسبة %80  بكندا و%81 واملؤسسة بدول اجملموعة الرابعة، تلتها نسبة
 مفيد للمؤسسة، وتبقى نسبة %03 منهم أن اإلنترنت مفيد هلم و نسبة %18  ؛ مشاركوا اجلزائر صرح77%
ل وهو كون أن دول اجملموعة الرابعة مل تسجل فيها أية نسبة  بالتقريب مل تعرب عن رأيها ؛ كذلك هناك خل1%

تؤيد أن اإلنترنت مفيد للمؤسسة، فيما أن النسب اخلاصة بباقي اجملموعات الدولية تبقى متشاهبة بالوسط 
  . احلسايب

  
  

  
  

     مفيد للمؤسسة 2                       مفيد يل 1          
 دون تصريح 4          سةللمؤس/ مفيد يل 3          

  

 منفعة شبكة اإلنترنت حسب اجملموعات توزيع- 25.5كل شال   منفعة شبكة اإلنترنت- 24.5كل شال
  

عموما اإلتصال األقل تكلفة هو اإلتصال بواسطة اخلط اهلاتفي  : نوع اإلتصال باإلنترنت -ح
 للخط املتخصص وأغلب مستخدميه من %16 تليه نسبة %57 التقليدي الذي إحتل النسبة الكربى مبقدار

؛ إذا ما ) 26.5كل شال( مل تعرب عن رأيها %1 نظرا إلرتفاع تكاليفه وتبقت نسبة) مؤسسات(القطاع العام 
جند أن اجلزائر استحوذت على النسبة الكربى باستخدام اإلتصال ) 27.5كل شال(الحظنا الشكل احملـاذي له 

 مث دول اجملموعة الرابعة بنسبة %58 اركيها اإلمجاليني تليها كندا بنسبة من مش%79التقليدي بنسبة تقارب 
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 ؛ فيما خيص اإلتصال باخلط املتخصص تصدرت فرنسا الطليعة %39 ويف املرتبة األخرية فرنسا بنسبة 43%
 لإلتصال  ؛ وبالنسبة%11  واجلزائر بنسبة%13 مث كندا بنسبة %39  تليها دول اجملموعة الرابعة بنسبة%43 بنسبة

 للجزائر وقد %7  لدول اجملموعة الرابعة و%18 لفرنسا و%19 لكندا و%29 املختلط كانت نسبته على الـتوايل
  .من املشاركني باجلزائر مل تعرب عن رأيها %3سجلت كالعادة نسبة 

  
  

  
   بدون رأي-4 إتصال خمتلط  -3 خط متخصص  -2خط تقليدي  -1

 

  

 

  توزيع أنواع اإلتصال باإلنترنت- 27.5كل شال ل باإلنترنت أنواع اإلتصا- 26.5كل شال
  
  
  

عد هذه املنافع مبثابة خدمات إن منافع شبكة اإلنترنت عديدة ومتنوعة وُت  : خدمات اإلنترنت -خ
 %13 تليها نسبة %14  عنصرا وهي على التوايل احلصول على معلومات بنسبة11متكننا من مجعها وحصرها يف 

 للتصفح وزيارة املواقع %10 لقراءة الصحف و%10  للبحث العلمي ونسبة%11روين ونسبة للربيد اإللكت
 للتسلية والترفيه %7 أيضا للسياحة والسفر و %7 للتخاطب والدردشة و%7 أيضا للدراسة والتعليم و %10و
ركني مل تعرب عن  من املشا%0.2  أيضا لتنفيذ العمليات البنكية وتبقت نسبة%6 للتسوق ومقارنة السعار و%6و

رأيها ؛ وعلى كل نتبني من خالل هذا التوزيع أن اإلنترنت غري مقتصر على خدمة معينة وهذا ما يدل على 
  .فعالية خدماته

  
 ميكن القول أن خدمات اإلنترنت لدى اجملموعات الدولية األربعة قد نالت 8.5من خالل اجلدول 

 تليهما %15 نسبةمات، فقد حتصلت اجلزائر و فرنسا على قبوال بنسب متفاوتة وخصوصا احلصول على املعلو
، كما لوحظ أن املشاركني من اجلزائر يستغلون الشبكة بالدرجة %13كندا ودول اجملموعة الرابعة  بنسبة 

 نظرا لقلة املراجع و عدم حداثتها وقد توضح لنا أن أقل اخلدمات نسبة %14 الثانية يف البحث العلمي بنسبة
 البنكية لقلة املشاركني الذين هلم جتربة يف التسوق اإللكتروين أو لعدم وجود وسائل الدفع هي العمليات
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 والتسلية والترفيه %05  عدا السياحة والسفرىاإللكتروين، أما بقية النسب فهي مقبولة مقارنة بالدول األخر
05%.  
  

  DZ %الجزائر FR%فرنسا CA% آندا RP%4.م. د   التكرار%
  العام

 9,79 10,2 8,76 10,3 9,89  الدراسة والتعليم 
 10,75 10 11 10 12  البحث العلمي 
 14,02 13,33 13,36 14,57 14,83  جلب المعلومات
 9,86 9,21 9,22 8,86 12,13  تصفح المواقع
 6,55 8,25 5,53 7,71 4,72  السياحة والسفر
 6,74 6,35 8,29 7,14 5,17  التسلية والترفيه

 10,19 11,1 11,5 10,3 7,87 اءة الصحف قر
 7,24 5,4 8,76 7,14 7,64 التخاطب والدردشة
 12,5 11,7 12 12,6 13,7  البرید اإللكتروني
 6,39 7,3 5,07 6 7,19  مقارنة األسعار
 5,77 6,98 6,45 5,14 4,49  العمليات البنكية

 0,2 0,18 0,06 0,24 0,37  دون رأي
 100 100 100 100 100 

   خدمات اإلنترنت- 8.5اجلدول 
  

 املشاركني ملعرفة مدى الصعوبات اليت يتلقوهنا أثناء اإلستخدام إستفسرنا : صعوبات اإلستخدام -د
 نالت منها القسط %41  نصيب بطئ ظهور صور الصفحات بنسبة الصعوبات تتمثلفكانت النسبة الكربى من
 وأخريا كندا بنسبة %41  مث فرنسا بنسبة %42ها اجلزائر بنسبة  تلي%44 ابعة بنسبةلراألكرب دول اجملموعة ا

، حصلت منها اجلزائر %23 ؛ أما الصعوبة الثانية فعادت إىل إنقطاع اإلتصال أثناء إستخدام الشبكة بنسبة 37%
 %22 بسبب ضعف بنية اإلتصال وعدم التحكم يف تقنيات اإلتصال بالقدر الالزم، تلتها كندا بنسبة %33 على

؛ الصعوبة الثالثة متثلت يف صعوبة احلصول على  %18 مث فرنسا بنسبة %21مث دول اجملموعة الرابعة بنسبة 
 ويرجع السبب يف ذلك كون أن املستخدمني جيهلون قواعد وأساسيات %21املعلومات من الشبكة بنسبة 

دول اجملموعة الرابعة البحث يف احملركات وأي منها يستخدم، وكانت النسبة الكربى من نصيب مشاركي 
؛ الصعوبة الرابعة متثلت يف صعوبة  %13 مث اجلزائر بنسبة %15 مث كندا بنسبة %27 تليها فرنسا بنسبة %29 بنسبة

ويعزى ذلك رمبا لكون املستخدمني حديثي اإلستخدام مثله مثل صعوبة  %07 التعامل مع مواقع الويب بنسبة
  .و صعوبة إستخدام برامج التصفحيد اإللكتروين أرباإلستخدام لربامج ال
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 DZ %الجزائر FR%فرنسا CA%آندا RP%4.م. د  % التكرار المجموع
 23,45 93,8 20,8 22,2 17,5 33,3  اإلنقطاع أثناء اإلستخدام
 41 164 44 37 41 42  بطئ ظهور الصفحات 
 5,2 20,8 2,08 7,41 6,35 4,96  صعوبة تصفح المواقع

 2,39 9,54 0 3,7 1,59 4,25 ع البرید صعوبة التعامل م
 21,11 84,44 29,17 14,81 26,98 13,48 صعوبة الحصول على المعلومات

 6,78 27,13 3,95 14,82 6,35 2,01  صعوبة التعامل مع الویب
 0,07 0,29 0 0,06 0,23 0  دون رأئ

 100 100 100 100 400  100 

  نت صعوبات إستخدام شبكة اإلنتر- 9.5اجلدول 
  

:  عناصر أساسية وهي06حصرنا إستخدامات اإلنترنت يف االستبيان يف  : إستخدامات اإلنترنت -ذ
نشر املعلومات، البيع عرب الويب، جلب املعلومات، الترويج واإلعالن، االتصال باملوردين واالتصال بالزبائن، 

 بالتقريب تلتها %26ة الصدارة بنسبة فتبني لنا من خالل اإلحصائيات اجملمعة أن جلب املعلومات إحتلت مرتب
 لالتصال %14 للترويج واإلعالن و %15 لالتصال بالزبائن ونسبة %17 لنشر املعلومات مث نسبة %21نسبة 

  .%0.12  مل تعري عن رأيها تقدر بـة للبيع عرب الويب وتبقت نسبة ضئيل%07باملوردين وأخـريا  
  

 توزيع هذه النسب السابقة على اجملموعات األربعة الدولية إذا متعنا جيدا الشكل املوايل الذي يبني
ملشاركي فرنسا مث نسبة  %25 ختص جلب املعلومات ملشاركي اجلزائر متبوعة بنسبة %33 نالحظ أن نسبـة

، نفس التحليل العام يسقط على حتليل %22  ختص مشاركي دول اجملموعة الرابعة وكندا يف األخري بنسبة23%
 أنه ميكن إستخالص أن اجلزائر من ناحية اإلستخدامات مقبولة النسب بالرغم من أهنا سجلت اجملموعات إال

أقل نسبة يف البيع عرب اإلنترنت وهذا طبيعي لعدم إنتشار التسوق اإللكتروين ببالدنا مع أن الترويج واإلعالن 
  .شهد نفس الظاهرة

  
  

  
  الزبائن-4      الموردين  -3 البيع      -2 نشر المعلومات      -1
  دون رأي-7جلب المعلومات               --6 الترويج               -5

  
  إستخدامات اإلنترنت-28.5الشكل 

  
  توزيع إستخدامات اإلنترنت-29.5الشكل 
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ملعرفة إىل أي مدى حاز اإلنترنت على رضا  : اإلنترنت ت اإلكتفاء من خدمات واستخداما-ر
مكتف، مكتف قليال، غري مكتف ؛ وكما : بنا من املشاركني إختيار أحد اخليارات الثالث املستخدمني له، طل

ثالثة أرباع املشاركني أقروا بأهنم مكتفون وراضون عن جتارهبم مع خدمات ¾ كان متوقعا أكثر من 
تفني، وتبقت لغري املك  %02  للذين هم مكتفون قليال مث نسبة%19 تلتها نسبة %77وإستخدامات الشبكة بنسبة 

من املشاركني مل يعربوا عن رأيهم هذا خيص املستوى العام للعينة، أما بالنسبة للمجموعات الدولية  %03 نسبة
 لبقية الصفات، تلتها دول اجملموعة الرابعة %3للمكتفني و  %90فإن كندا إستحودت على أكرب نسبة تقدر بـ 

 %02نعدمت فيها نسبة غري املكتفني بالرغم من وجود نسبة  للمكتفني قليال و إ%14ابل  مكتفني مق%84 بنسبة
 للمكتفني قليال %17 مكتفني ونسبة %78من املشاركني مل يعربوا عن رأيهم، ويف املرتبة الثالثة فرنسا بنسبة 

 غري معرب عنها، أما بالنسبة للجزائر اليت بدأ فيها إستخدام اإلنترنت مؤخرا %04ونسبة  لغري املكتفني %02و
 %01 للمكتفني قليال ونسبة %41 مث نسبة %55قارنة بالدول األخرى، فقد لوحظ أن املكتفني يقدرون بنسبة م

  . من املشاركني مل يعرب عنها%03لغري املكتفني وتبقت نسبة 
  

  
  دون رأي-4 غري مكتف  - 3 مكتف قليال   -2 مكتف  -1

  
  اإلكتفاء من شبكة اإلنترنت-30.5الشكل 

  
  توزيع اإلكتفاء من شبكة اإلنترنت-31.5الشكل 

  
  
 :التجارة اإللكترونية  -3

  
 حول معرفتهم ملصطلح التسوق اإللكتروين ه للمشاركني سؤالجِّ ُو: التسوق اإللكتروين - أ

Cybermarketing مل يوفقوا يف %43.50 من املشاركني اإلمجاليني مقابل %56.50 فوفق يف اإلجابة ما نسبته 
حقيقة  األمر أن هذا شئ حمفز وإجيايب ودليل على أهنم واعون مبستقبل التجارة وتطورها يف ظل اإلجابة، ويف 

 تليها %61شبكة اإلنترنت ؛ النسبة الكربى اليت وفقت يف اإلجابة كانت من دول اجملموعة الرابعة بنسبة 
ياسات التجارة اإللكترونية يف  وهذا أمر يف صاحل املشاركني اجلزائريني مستقبال عند رسم س%59اجلزائر بنسبة 

  .%50 وتلتها فرنسا بنسبة %55البالد، وقد إحتلت كندا املرتبة الثالثة بنسبة 
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  دون رأي-3 غري موفقون    -2 موفقون    -1
  

  التسوق اإللكتروين-32.5الشكل 
  

  التسوق اإللكتروينوزيع ت-33.5الشكل 
    

يتعلق بنظرة اجملتمع للتسوق اإللكتروين عرب اإلنترنت كانت  فيما : القبول بالتسوق اإللكتروين - ب
 معارضني %15.50لوا بإستخدام شبكة اإلنترنت يف التسوق مقابل  قِب%84.50) 34.5الشكل (النتيجة مذهلة 

لذلك، وحىت إذا قارنا اجملموعات الدولية األربعة فإهنا أيضا تؤيد ذلك بثمانني ونيف وعلى رأسهم دول 
  .%81 وكندا بنسبة %83 مث اجلزائر بنسبة %85 مث فرنسا بنسبة %89لرابعة بنسبة اجملموعة ا

  

  
  

    دون رأي-3 عدم قبول    -2 قبول    -1
 مسامهة اإلنترنت يف احلصول على منتجتوزيع  -35.5الشكل   مسامهة اإلنترنت يف احلصول على منتج-34.5الشكل 

  
  

 لقد ساهم اإلنترنت يف توفري معلومات ساعدت :نتج  مسامهة اإلنترنت يف احلصول على م- ت
 %56.50البعض يف إقتناء سلعة  أو خدمة معينة، وتبني لنا من خالل هذه اإلحصائيات أن نسبتهم حمددة بـ 

  .%49 واجلزائر نسبة %52 وفرنسا نسبة %61 وكندا نسبة %70إقتطعت منها دول اجملموعة الرابعة نسبة 
  
  

 من مستخدمي الشبكة قد %53.5 أظهرت إجابات املشاركني أن :لكتروين  تكرار التسوق اإل- ث
 مل ميارسوه قط، وقد حبذنا توزيع العينة إىل فئات %46.50مارسوا عملية الشراء ملرة واحدة على األقل مقابل 

  : تكرارية حسب اجلدول التايل 
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4.م.د RP كندا  CA فرنسا  FR اجلزائر  DZ ـاتالفئ رقم .  يالكل جملموع ا

التكرار التكرارية الفئة التكرار النسيبالتكرار   النسيبالتكرار 
التكرار التكرار النسيبالتكرار  النسيبالتكرار التكرار

التكرار 
 النسيب

38,64 17 35,48 11 44,44 24 57,75 41 مل ميارس  1 93 46,5 
2  1   -   5 22 30,98 19 35,19 8 25,81 9 20,45 58 29 
3  6   - 10 5 7,04 7 12,96 7 22,58 11 25 30 15 
4   Plus 10 3 4,23 4 7,41 5 16,13 7 15,91 19 9,5 

100 44 100 31 100 54 100 71  اجملموع   200 100 
   تكرار الشراء شبكيا-10.5اجلدول 

  

 

 تكرار الشراء تفصيالتوزيع  -37.5الشكل    تكرار الشراء مشوليا-36.5الشكل 
  

من املالحظ أن املستخدمني الذين مارسوا عملية الشراء ألكثر من مرة فاقوا الذين مل ميارسوه ولو ملرة 
، سوى %55.56 وفرنسا بنسبة %61.36 ودول اجملموعة الرابعة بنسبة %64.52واحدة يف كل من كندا بنسبة 

 نسبة منخفضة تقدر اجلزائر اليت حدث فيها العكس مقارنة باجملموعات األخرى حيث سجلت فيها
  . ، ويعود ذلك لغياب مقومات التجارة اإللكترونية املمثلة يف البنية التحتية للبنوك واملصارف املالية%42.25بـ
  

 قدمت قائمة للمشاركني هبا عدد من السلع واخلدمات، : أنواع السلع املقتنية عرب الشبكة -ج
ت إجابات املشاركني متفاوتة فكانت احلصة الكربى من وطلب منهم إختيار ما إقتنوه عن طريق الشبكة، فجاء

 ومرد ذلك كون أن الربامج سلع قابلة للتسليم املباشر والفوري عرب الشبكة %19نصيب الربامج بنسبة 
 حيث يذكر أن %18بإستخدام طريقة التحميل دون وساطة، تليها بطاقات السفر واحلجز السياحي بنسبة 

ملية تستخدم التسوق اإللكتروين يف احلجز بالرغم من أن اإلنفاق على اإلنترنت  من شركات الطريان العا78%
 مث الكتب %17 املرتبة الثالثة التجهيزات واملعدات اإللكترونية بنسبة واحتلت 154 من ميزانيتها%03ال يتجاوز 

                                                           
  .01/07/1999 من تاريخ 16:15 يف نشرة MBC يف النشرة اإلقتصادية لتلفزيون الشرق األوسط  حسب خرب تلفزيوين أذيع 154
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 ويف %08سبة  مث حجز مواقع الويب بن%09 تليها األقراص املضغوطة بنسبة %16واجلرائد واجملالت بنسبة 
، %03، %04، %05مرتبة أدىن صنفت كل من األلبسة والعطور واهلدايا واملواد الغذائية على التوايل بنسب 

وهذا أمر عادي ألن طبيعة اإلنسان املستهلك حتبذ قياس اللباس والتعرف على ملبسه وجودته ومالئمته له، 
 نفس التحليل ميكن ، عن قرب وقس على هذااختيارهاكذلك بالنسبة للعطور واهلدايا واملواد الغذائية ينبغي 

، يف نسبة إقتناء برامج الكومبيوترإسقاطه على اجملموعات الدولية إال أن دول اجملموعة الرابعة لوحظ هبا نقص 
   .ومردُّ ذلك أن هؤالء رمبا حيبذون إقتناءها مباشرة من املتاجر التقليدية

  
 يف الشبكة طرحنا على املشاركني ةرفة أنواع السلع الرائج بعد مع: قبول تكرار عملية الشراء -ح

 مؤيدة %62إستفسارا خيص إستعدادهم لتكرار عملية الشراء مرة أخرى عرب الشبكة فحصلنا على نسبة 
 مث %61 تليها اجلزائر بنسبة %75ومستعدة لتكرار جتربة الشراء حصلت منها دول اجملموعة الرابعة على نسبة 

  .%56 وفرنسا بنسبة %58كندا بنسبة 
  

  
   عدم قبول التكرار-2 قبول التكرار   -1

 
  تكرار الشراءتوزيع قبول-39.5الشكل   تكرار الشراءقبول  -38.5الشكل 

  
 مشلت النتائج معظم طرق الدفع املتداولة واملتعارف عليها من بطاقات ائتمانية، : طرق الدفع -خ

 ألهنا تلعب %39ويالت البنكية ؛ وقد حصلت البطاقة اإلئتمانية على صكوك، الدفع الفوري عند التسليم والتح
 ويليها الدفع الفوري ،دورا هاما للحصول على السلع واخلدمات بالسرعة القصوى نظرا لسهولة إستخدامها

 للتحويالت البنكية، وقد الحظنا على %18 ونسبة %21 مث الدفع بالصكوك بنسبة %22عند التسليم بنسبة 
 نظرا لغياهبا يف %22اجملموعات أن اجلزائر سجلت هبا أضعف نسبة يف إستخدام البطاقات اإلئتمانية مستوى 

 واليت هي السبيل الوحيد للدفع بالشبكة ألولئك %28التعامل البنكي وإحتل مكاهنا التحويالت البنكية بنسبة 
، أما %25لتسليم على نفس النسبة الذين ال ميلكون بطاقات إئتمانية، وحصلت الصكوك والدفع الفوري عند ا

  .بالنسبة لباقي اجملموعات فقد حازت البطاقات اإلئتمانية على النسبة الكربى إلنتشارها
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 دفع فوري- 4صك    -3حتويل بنكي    -2بطاقة ائتمانية    -1

 
 طرق الدفع بالشبكةتوزيع  -41.5 الشكل  طرق الدفع بالشبكة-40.5الشكل 

  
 من املشاركني  %53 بينت اإلحصائيات املستخلصة من اإلستبيان أن :اقة اإلئتمانية  ملكية البط-د

 لفرنسا ونسبة %76 لدول اجملموعة الرابعة مث %77 ملشاركي كندا و %81ميلكون بطاقات إئتمانية، منهم 
  . من خارج القطر عليها  ألولئك احملضوضني الذين حصلوا%08  للجزائر تقدر بـةضئيل

  
  

  
  

   ال ميلك بطاقة-2ميلك بطاقة    -1
 

 ملكية البطاقة اإلئتمانية توزيع -43.5 الشكل ملكية البطاقة اإلئتمانية-42.5 الشكل
  
  

  اهلدف من  هذا التساؤل معرفة أي البطاقات االئتمانية أكثر شهرة :البطاقة اإلئتمانية  نوعية -ذ
 من جمموع البطاقـات %35.50 قد حتصلت على نسبة  Visaوتداوال، فخلصنا إىل أن البطاقة من نوع فيزا  

 لـ %02 ونسبة Carte bleu لـ %05 مث نسبة %06 بنسبة  MasterCardاالئتمانية تليها البطاقـة ماستركارد 
American Express واجلدول التايل يلخص ذلك %1.50 وحصلت بقية البطاقات على نسبة ،:  

  
  
  



  ________________________________________________________________________________________________________________ دراسة حالة اجلزائر

  239

  
 DZ اجلزائر FR فرنسا CA كندا RP 4.م.د الكلية    العينة

↓ نوع البطاقة التكرار التكرار التكرار% التكرار التكرار% التكرار التكرار% التكرار التكرار%   التكرار%
Visa 5 7,04 23 42,59 18 58,06 25 56,82 71 35,5 

Card Mast 1 1,41 4 7,41 4 12,9 3 6,82 12 6 
Card bleu 0 0 8 14,81 0 0 2 4,55 10 5 

Amer. Exp 0 0 1 1,86 1 3,23 2 4,55 4 2 
باقي البطاقات 0 0 0 0 1 3,23 2 4,55 3 1,5 

 50 100 22,71 10 22,58 7 33,33 18 91,55 65 دون رأي
 100 200  100 44 100 31 100 54 100 71  اجملموع→ 

   أنواع البطاقات االئتمانية وتوزعها-11.5اجلدول 
  

 من املشاركني مل يفصحوا عما إذا كانوا ميلكون بطاقات أم ال، وتصدرت %50املالحظ للجدول يرى أن 
 تقريبـا واألرجح أن هؤالء ال ميلكون بطاقات لعدم توفرها واستخدامها بالبالد، %92الطليعة اجلزائـر بنسبة 

 الدولية  ملاستركارد ؛ أما لباقي اجملموعات%1 و %7 ميلكون بطاقات حازت فيزا منها على %08مقابل نسبة 
 %43 تقريبا يف دول اجملموعة الرابعة ونسبة %57 يف كندا و نسبة %58دوما تبقى بطاقة فيزا يف املقدمة بنسبة 

يف فرنسا وإحتلت ماستركارد املرتبة الثانية يف كندا ودول اجملموعة الرابعة عدا فرنسا أحتلت فيها البطاقة 
  .الزرقاء املرتبة الثانية

   
 من املشاركني عن وسائل %64 عرب :وسائل إرسال معلومات بطاقته اإلئتمانية  ثقة املستخدم ب-ر

متعددة إلرسال معلومات بطاقاهتم اإلئتمانية عند الشراء بنسب متفاوتة، الشطر األكرب منها عاد إىل عدم 
 ؛ %36 إستخدامها يف الشبكة خوفا من تعرضهم لعملية قرصنة أثناء إرسال املعلومات وتقدر نسبة هؤالء بـ

 يليها إستخدام جهاز الفاكس يف إرسال معلومات %31وقد حصل إستعماهلا يف املواقع اآلمنة على نسبة 
 من %4 للربيد اإللكتروين وتبقت نسبة %9 ونسبة %10 مث استخدام اهلاتف بنسبة %11البطاقة بنسبة 

  .املشاركني مستعدين إلستخدامها يف املواقع األخرى
  

ت الدولية إستنتجنا أن ثقة الويب اآلمن أكثر من بقية الوسائل ثقة وأقل ثقة على مستوى اجملموعا
وضعت يف الويب العادي غري اآلمن وأكرب ثقة منحت للويب اآلمن عادت لدول اجملموعة الرابعة تليها كندا مث 

  .فرنسا بنسب متفاوتة، وكانت أكرب نسبة من املمتنعني من فرنسا وكندا واجلزائر
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  الربيد االلكتروين-3اهلاتف     -2ويب           ال- 1    
عدم اإلستخدام-6الفاكس     - 5الويب اآلمن    - 4    

 
  ثقة املستخدم بوسائل -44.5 الشكل

  إرسال معلومات بطاقته اإلئتمانية
  ثقة املستخدم بوسائلتوزيع  -45.5 الشكل

  إرسال معلومات بطاقته اإلئتمانية
  

 بالتقريب من %30 أظهرت الدراسة أن نسبة :ة على التسوق اإللكتروين  العوامل املشجع-ز
املشاركني أقروا أن امليزة األساسية اليت تشجعهم على الشراء من اإلنترنت هي تعدد اإلختيارات، الناتج عن 

شراء  للذين يرون أن مقارنة السعار واجلودة هي العامل املشجع  لل%29تعدد العارضني تليهـم نسبة تقارب 
 بالتقريب ألولئك الذين يرون عدم توفر السلع واخلدمات يف السواق احمللية %23عرب الشبكة، تليهم نسبة 

  . تؤيد سهولة عمليات التحويل النقدي عرب الشبكة هي اليت حتملهم على الشراء من خالهلا%19وتبقى نسبة 
↓ عوامل التسوق ر التكرا% 4.م. د% كندا % فرنسا % اجلزائر %

  18,52 18,52 27,27 12,5 15,79 سهولة التحوالت 
 28,78 33,33 21,22 32,81 27,77 مقارنة األسعــار
 29,72 25,93 33,33 32,81 26,79 تعدد االختيـارات
  22,98 22,22 18,18 21,88 29,65  قلة السلع حملـيا

 100 100 100 100  100 اجملموع →
  جعة على التسوق اإللكتروين العوامل املش-12.5اجلدول 

  
 %33 حصلت عليها دول اجملموعة الرابعة فيما خيص مقارنة األسعار و%33نالحظ أن أعلى نسبة هي 

حصلت عليها كندا فيما خيص تعدد اإلختيارات ونفس النسبة واإلختيار لفرنسا وأكرب نسبة حصلت عليها 
  .%30ب اجلزائر ختص قلة السلع وعدم توفرها حمليا بنسبة تقار

  
 من املشاركني يؤيدون %71.5 بينت الدراسة أن نسبة : تشجيع التسوق اإللكتروين - س

، تليهم نسبة %80ويشجعون التسوق اإللكتروين وكانت احلصة الكربى من نصيب دول اجملموعة الرابعة بنسبة 
ل التسوق  من فرنسا وهذا ما يدل على أن مستقب%61 من كندا ونسبة %65 من اجلزائر ونسبة 77%

  .اإللكتروين واعد يف مجيع أحناء املعمورة إن أتيحت الوسائل الضرورية والالزمة لذلك
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  إستفسرنا املشاركني عما إذا كانوا يعرفون مواقع ويب للتسوق : الويب التجاري - ش
 %10 مقابل %90 أهنم ال يعرفون وإحتلت اجلزائر نسبة %76.5اإللكتروين فأجاب ثالثة أرباع بالتقريب 

يعرفون مواقع ويب للتسوق اإللكتروين باجلزائر ؛ وقد كانت النسبة الكربى للذين هم على علم مبواقع تسوق 
  . لفرنسا%24 من كندا مث نسبة %68 تليهم نسبة %39ببلدهم من نصيب دول اجملموعة الرابعة بنسبة 

  

  
  م نسب تكرار املشاركني العارفني مبواقع ويب جتاري ببلده-46.5الشكل 

  
 خرينا املشاركني بني استخدام اإلنترنت يف عمليات البيع : إستخدام اإلنترنت يف التسوق -ص

الدعاية واإلعالن  استخدامه يف %51والشراء أو استخدامه يف الدعاية واإلعالن والترويج التجاري، ففضل 
ت اجملموعة الوحيدة املنصفة عمليات البيع والشراء، وكان فضلت استخدامه يف %49والترويج التجاري والبقية 

 لكل منهما ألن كل منهما مرتبط باآلخر يف عالقة متكافئة، %50هي دول اجملموعة الرابعة حيث أعطيت نسبة 
 لعمليات البيع %51 لإلعالن التجاري و%49وقد قاربت اجلزائر من هذا التناصف حيث حددت نسبة 

 لعمليات %39 مقابل %61 لإلعالن التجاري بنسبة والشراء، يف حني أن كندا أعطى مشاركوها وزنا أكرب
 %46 مقابل %54كرب كان من نصيب عمليات البيع والشراء بنسبة أما فرنسا فإن القسط األالبيع والشراء، 
  .لإلعالن التجاري

  

  
  

   اإلعالن التجاري- 2 عمليات البيع والشراء    -1
 

 استخدام اإلنترنت يف التسوقتوزيع  - 48.5 لالشك  استخدام اإلنترنت يف التسوق- 47.5 الشكل
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  :  اإلعالن التجاري -4
  

 من املشاركني أقروا بفعالية اإلعالن التجاري %84 كشفت الدراسة أن : إكتشاف املواقع - أ
 مل تؤيد ذلك، وكانت نتيجة اجلزائر مذهلة حيث وافق %16اإللكتروين يف إكتشاف املواقع التجارية نظري 

 واخريا فرنسا %81 مث كندا بنسبة %82لية اإلعالن التجاري تليها دول اجملموعة الرابعة بنسبة  على فعا96%
  .%72بنسبة 

  
 يف   حاولنا معرفة إىل إي مدى يساعد اإلعالن التجاري اإللكتروين: املعلومات التجارية - ب

غري مؤيدين لذلك  ¼ تؤيد ذلك مقابل ¾احلصول على معلومات عن بعض السلع واخلدمات فكانت نسبة 
 مث دول اجملموعة الرابعة بنسبة %80 تليها اجلزائر بنسبة %84حصدت منها جمموعة كندا على نسبة تقارب 

  .%59 وفرنسا بنسبة 79.55%

  
   أمهية املعلومات التجارية يف التسوق اإللكتروين- 49.5 الشكل

  
ارية عن طريق الربيد اإللكتروين،   نقصد بالربيد التجاري إستالم إعالنات جت: الربيد التجاري - ت

 %30.5 من املشاركني إستلمت رسائل جتارية عن طريق الربيد اإللكتروين مقابـل %69.5حيث سجلت نسبة 
 مث دول اجملموعة %69 من فرنسا إجيابا تليها اجلزائر بنسبة %80مل يستلموا رسائل جتارية، وقد عربت نسبة 

  .%58 مث كندا بنسبة %66الرابعة بنسبة 
  

  بينت اإلحصائيات أن وسائل اإلعالن واإلعالم متعددة، فالوسيلة : اإلعالن األكثر تذكرا - ث
 مث الربيد اإللكتروين بنسبة %16 تليه اجلرائد بنسبة %34األكثر تذكرا يف رأي املشاركني هي التلفاز بنسبة 

تقريبا لإلعالن عرب املذياع، أما  %11 لإلعالن يف الطرقات وأيضا %11 و%14 مث مواقع الويب بنسبة 15%
  :على صعيد اجملموعات الدولية نلخصها يف اجلدول أدناه 
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اجلزائر%  4.م. د% كندا% فرنسا%

 37,08 34,67 30,07 32,52  التلفاز 
 4,49 8 28,67 1,23   املذياع
 19,1 20 6,99 19,63  اجلرائد
 10,11 13,33 10,49 10,43  الطرقات
E-mail 15,95 14,69 10,67 16,85 
Web 20,24 9,09 13,33 12,37 

 100 100 100 100 
   أمهية وسائل اإلعالم-13.5اجلدول 

  
 ملعرفة مدى تصرف املشاركني إزاء الشريط اإلعالين عند التصفح : الشريط اإلعالين وأمهيته -ج

  :إقترحنا على املشاركني أربعة خيارات خلصت مع نسبها يف اجلدول أدناه 
  

اجلزائر % ↓ اخليارات  4.م. د% كندا % فرنسا %
 45 50  34 41 قراءة الشريط اإلعالين
 22 26 16 31  زيارة املوقع الحقا
 11 0 11 19  قراءة حمتوى الشريط

)جتاهل الشريط( اليهم  9 39 24 22 
 100 100 100 100 

   الشريط اإلعالين-14.5اجلدول 
  

 كل من كندا ودول اجملموعة الرابعة واجلزائر على قراءة الشريط اإلعالين لقد أمجع جل املشاركني يف
يف املرتبة األوىل تليه زيارة املوقع الحقا بالدرجة الثانية، ماعـدا فرنسا اليت أقر مشاركوها بتجاهل الشريط 

  . يف املرتبة األوىل%39اإلعالين كلية بنسبة 
  

تباه املتصفحني هو ذلك اإلعالن املنشور عن طريق الويب أما عن أهم وأجنح إعالن إلكتروين  لفت إن
 للربيد اإللكتروين ذلك أن جل املستخدمني ال حيبذون إستقبال اإلعالنات التجارية عن %29 مقابل %71بنسبة 

 طريق الربيد اإللكتروين نظرا لتميزها بالصور واألشكال البيانية اليت عادة ما حتجز حيزا معتربا مما قد حيول من
  .إستقبال الرسائل اإللكترونية عند تشبع احليز املخصص للربيد



  ________________________________________________________________________________________________________________ دراسة حالة اجلزائر

  244

  

  
   أمهية اإلعالن التجاري عن طريق الويب و الربيد اإللكتروين-  50.5 الشكل

  
  
   : وضعية الشبكة وموزعي اإلنترنت  -5
  

ئر  باجلزاالشبكة وموزعي خدمات اإلنترنتيف هناية الدراسة اإلحصائية حاولنا الوقوف على وضعية 
ستخدام وإكتفينا حبصر ثالثة عناصر أساسية، وهي على اإلمن الناحية اهليكلية ومدى تقدم املؤسسات يف 

  :التوايل 
  
وجهنا للمشاركني سؤاال يتعلق بتوفر مقرات عملهم على شبكة   :LAN155الشبكة احمللية   - أ

 مل تبد %1ة  بعدم وجودها ونسب%51 أقرت بوجودها مقابل %48معلوماتية حملية، فكانت نسبة 
 .رأيها

  
 هي شبكة وطنية تتوىل إدارهتا واإلشراف عليها إدارة الربيد  :PAC-DZ شبكة اإلتصال   - ب

واملوصالت السلكية والالسلكية ووظيفتها نقل املعلومات والبيانات، كما أهنا ترتبط بشبكة 
ني جيهلوهنا وقد اإلنترنت الدولية وبنوك وقواعد املعطيات ؛ لكن لألسف إستنتجنا أن جل املشارك

يعود ذلك لإلدارة الوصية ووسائل اإلعالم لعدم التعريف هبا والفائدة اليت ميكن أن جتنيها املؤسسات 
 من املشاركني اجلزائريني أقروا بعدم وجود هذه الشبكة %93املصرفية وغري املصرفية منها، نسبة 

 اليت أقرت بوجود هذه الشبكة %6 أحجمت عن اإلدالء برأيها، وتبقت نسبة %1مبؤسساهتم و نسبة 
DZ-PAC تستخدم هذه الشبكة يف حتويل البيانات ونسبة  %94 مبقرات عملهم من بني هؤالء نسبة

                                                           
155 - LAN : Local  Area Network 
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 BADRوأحسن بنك يتعامل هبا هو بنك الفالحة والتنمية الريفية ( تستخدمه يف العمليات البنكية 4%
حتويل البيانات أو حتويل العمليات  تستخدمه يف %2وتبقت نسبة )  والية30على مستوى أكثر من 

 . بفعالية هذه الشبكة الوطنية%6البنكية، وقد أقر مجيع هؤالء املشكلني لنسبة 
 
 كشفت اإلحصائيات أن املوزع املستحوذ على اكرب نسبة من : موزعي خدمات اإلنترنت   - ت

عه التابعة له يف كل  الذي ينتشر بفروCERISTاملشاركني هو مركز اإلعالم العلمي والتقين باجلزائر 
 مشاركني %11 مقابل %76جهات الوطن بإعتباره مؤسسة تابعة للقطاع العام، وقد حاز على نسبة 

 من يتوفر على إشتراك لدى مركز اإلعالم العلمي %6هناك نسبة تقدر بـ لدى موزعني خواص و
 وقد أيد –ا  مل نطلع على رأيه%7والتقين وإشتراك آخر لدى موزع من اخلواص وتبقت نسبة 

 فكرة دخول منافسني جدد بقصد املنافسة والتحسني يف خدمات %90معظم املشاركني بنسبة 
  .اإلنترنت

  
  
  
   :ةصالخ

  
 هو أن الوضع الذي تعيشـه اجلزائـر، وطبيعـة السـوق             ،استخالصه من الدراسة امليدانية   ما ميكن   

% 77.46(وجيات اإلعالم واالتصال احلديثـة  االفتراضية يدعوان إىل إنشاء جتارة إلكترونية قائمة على تكنول       
 لكن تطبيق هذه التجارة يبقى مرتبط مبجموعة من القطاعات ،)اإلنترنتمن األفراد يؤيدون فكرة التجارة على 

 لكـن الـتغريات     ،قطاع املؤسسات املالية وقطاع االتصاالت، هبدف تقدمي خدمات متكاملة        :  الضرورية مثل 
ئر على مستويات عدة ختدم هذه الفكرة، إذ باشرت الدولة اجلزائرية علـى أعلـى               اجلديدة اليت تعيشها اجلزا   

 بفتح الباب أمام اخلواص لالستثمار يف قطاعات حساسة كاخلدمات املالية واالتصاالت من أجل              156املستويات
                                                           

 وبـأن   ،الدولة بأن اإلعالم واالتصال يشكالن ثروات املستقبل       ، ذكر رئيس  30/12/2001 خالل اجتماع جملس الوزراء املنعقد يوم األحد       - 156
طريـق اقتنـاء التكنولوجيـات       عن   يتم  بأن نقل التكنولوجيات ال   ، وذكر    مذهلة يف طرق اإلنتاج والتعلم واالتصال والعالج       يشهد تغيريات  العامل
 أن  رئيس الدولـة ويف هذا الصدد، اعترب، واضحة املعامل وختطيط صارم وتنظيم مالئم  وإمنا يتولد عن سياسية وطنية متناغمة وعن منهجية،اجلاهزة

القطاعات االقتصادية والثقافية  بإدخال الرقمية على شبكات اإلعالم وباالستعمال املكثف ألداة اإلعالم اآليل يف كل  يتميز أكثر فأكثراالجتاه العاملي
تقدما مذهال علـى مسـتوى      "أثناء العرض الذي قدمه بأن هناك       وزير الربيد و املواصالت     قد أضاف   و؛   واالجتماعية وتطوير خدمات اإلنترنت   

:  املصدر ،"وترية تطورهاوسرعة من مستقبال   وهي قطاعات ستتضاعف، والطب عن بعد، والتعليم عن بعد،اإللكترونية و العمل عن بعد التجارة
  اتفاق بني وزارة التنشـيط مت إبرام وكذلك؛ ) http://www.aps.dz/ar/pageview.asp?ID=14860( ،وكالة األنباء اجلزائرية

 = وتكون هذه املؤسسات مزودة، املعلومات  مؤسسة لتوزيع250إلنشاء " Trans Tech كيترانس ت" ومؤسسة االجتماعي والتضامن الوطين
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ـ             ذين طاملـا   حتسني نوعية هذه اخلدمات، والسماح للشركاء واملتعاملني االقتصاديني باالستثمار يف اجلزائر، ال
  .ركزوا على هذين القطاعني كشرط أساسي لالستثمار يف اجلزائر

  
ـ قيام الدولة اجلزائرية بتشجيع اخلواص لالستثمار يف جمال تقدمي خدمات الوصول لألنترنـت، يَ               ُدِع

عدد مسـتعملي شـبكة     مما يرفع من     خدمات أحسن وبأسعار منافسة على مستوى السوق الوطنية،          مبستقبل
 لكن التأخر يف جتديد البنية التحتية       ،ملكونني للسوق االفتراضية اليت ترتكز عليها التجارة اإللكترونية        ا اإلنترنت

  .لالتصاالت والشبكة اهلاتفية يقف عائقا أمام الوصول إىل األهداف املرجوة
  

ـ      وعي املسؤولني على القطاع املايل يف اجلزائر حبقيقة املشاكل اليت يعيشها،           ن ومباشـرهتم لعـدد م
إنشاء شبكة ما بني البنوك املتخصصة، اليت واإلجراءات مثل فتح الباب أمام اخلواص لالستثمار يف هذا القطاع،   

 وسـعي   ،من شأهنا أن تربط وتنسق العمل على مستوى جممل اهليئات املالية مبا يسهل القيام بالعمليات املالية               
 إصدار بطاقات املعامالت املالية، كل هذا يساهم        املؤسسات البنكية إىل تقدمي خدمات فورية وآمنة عن طريق        

التسديد مرحلة ضرورية يف اسـتكمال العمليـات        الدفع و يف تطبيق التجارة اإللكترونية، حيث تعترب عمليات        
  .التجارية

  
 لالستفادة من تطبيـق التجـارة       ات املادية والبشرية  نشري يف األخري إىل أن اجلزائر لديها كل اإلمكاني        

 خلصوصيتها غري املادية، اليت ال تتطلـب        )اخل…السفر والسياحة،   (ة خاصة يف القطاعات اخلدمية      اإللكتروني
  ).…مطارات، موانئ، شبكة الطرق واملواصالت، وسائل النقل،(وجود بىن فيزيائية ضخمة 

                                                                                                                                                                                     
اليت تبثها مؤسسـة    كما تتكفل بتزويد املستعملني باملعلومات،االصطناعي وكذا جتهيزات اإلعالم اآليل بوسائل استقبال املعلومات بواسطة القمر=
 وبالتايل ستتكفل هذه املؤسسات اليت تؤدي دور الوسيط بني منتجي ومستهلكي ،وطين على أمواج التلفزة الوطنية    عرب كامل التراب ال   " كيترانس ت "

 .بتقدمي املعلومات الصادرة عن اإلدارة مثل االستمارات والنصوص التنظيمية واملعلومات الصادرة عن خمتلف مؤسسات التعليم عن بعـد                  املعلومات
  .http://www.aps.dz/ar/pageview.asp?ID=14969، 03/01/2002ة نباء اجلزائريعن وكالة األ

  

  
  


