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 قرار وتعهد إ

 

 ن:  ا، أقر أن مذكرة الماستر الموسومة بعنو غزالن هاجر أنا، الطالب)ة(

والعمل المقدم فيها، هما    تماعي على سلوك المستهلكأثر التسويق عبر وسائط التواصل اإلج
آخرين   أشخاص  أو  على عمل شخص  تحتوى  وال  األصلي،  بحتي    اإلشارة   حالة  في  إالنتاج 

 .  ذلك إلىالصريحة 

 . أخرى  مؤهالت بأي للوفاء آخر  مكان أي في  تقديمها يتم لم مذكرة الماستر هذه أنكما أقر 

  على  أحصل   فلن  ،ما ذكره  صحيح  عدم   تبينأنه في حال    تامة  دراية  علىوأنا    اإلقرار  بهذا  أدلي
 . تأديبية إجراءات أواجهالماستر، وقد  درجة

 : اإلمضاء 

 2020/    09/    30التاريخ:              
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 اإلهـــــــداء 

 

 أختي وجميع عائلتي  الوالدين الكريمين أمي وأبي ىإل أهدي عملي

وزمالئي في المشوار الدراسي إلى  أصدقائي ا أهـــدي عملـــي إلـــــى كم
ـــــــــــــل مـــــــن زرع فــــــــي نفســــــــي بــــــــذرة أمــــــــل أو ســـــــــــاعدني ألصعــــــــــــد  ك

ــــى كـــــــل  الزمـــــــــــن إلــــــو ة أو شجعنـــــــــي لحمــــــــل ســـــــــــــــالح العلـــــــــــم درجــــــــ
 هـــــــــــؤالء أهــــــــــــدي عملــــــــــي 
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 الشكر والتقدير 

ـــــــي أنعمها علينـــا ووفقنــــا  ت سبحانــــه وتعالـــــى علـــــــى نعمتــــــه الهللاشكــــــر  أ أوال 
 لنكمـــــل هـــذا العمـــل المتواضــــــع  

الـذي  تكــــــرم وأشـــــرف   طلوش فارســــــر إلـــــى األستــــــاذ تقـــــــدم بالشكــأـكما 
 ـد والتوجيـــــــــــه ايبخـــل علينـــــــا باإلرشــــــــلم   والذي  رةعلــــــــى هـــــذه المذكـــــــ 

 بمساعدتهمجميع األساتذة الذين لم يبخلوا عليا كما أشكر 

ني من قريب أو بعيد حتى و لو بكلمة  شكر كل من ساعدأو في الختام  
 طيبة 
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 الصفحة عنوان الملحق 
 102 : اإلستبيان  1الملحق 



 المقدمة

 

 أ
 

 المقدمة:  
أهم  من  المجاالت،  كافة  في  وشاملة  عميقة  بتحوالت جذرية  تتميز  إنتقالية  بمرحلة  اليوم  العالم   يمر 

تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال، ونظرا القيود وتفتح الحدود وتفتح األسواق وتعاظم دور  للتطور   سماتها تكسر 
الذي أصبح  البيئة الداعمة للتسويق اإللكتروني  التكنولوجي الحاصل وخاصة في مجال االنترنت التي تعتبر

التطورات ظهر بما يعرف  معلم لإلرتقاء بالنمو اإلقتصادي في كل دول العالم ولقياس تطوره، ومع توالي هذه
تضم الماليين من األشخاص   بوسائط التواصل اإلجتماعي والتي إنتشرت في جميع أنحاء العالم وأصبحت 

جزءا مهما ورئيسيا في حياة   التي تضم أكثر من مليار شخص، فقد صارت   حتى أن هناك بعض الوسائط
والمحتويات األخرى، كما شهدت  البشرية، فهي توفر للمستخدمين تبادال إلكترونيا سهال للمعلومات الشخصية

اإلعالن  بممارسات تسويقية، خاصة للقيام ب في السنوات األخيرة إنزاال كبيرا للعديد من منظمات األعمال للقيام
العالمات التجارية، كما لها تأثير كبير على سلوكيات   نظرا للسهولة التي توفرها هذه الوسائط لترويج مختلف

بها، خاصة من جانب عرض الخبرات الشخصية من خالل  المستهلكين نظرا للمعلومات والقرارات التي تساهم
 الدردشة وعرض التعليقات.

 التساؤل الرئيسي التالي: وإنطالقا من هذا الطرح يمكن عرض 

 "  ما أثر الممارسات التسويقية عبر وسائط التواصل اإلجتماعي على سلوك المستهلك؟" -

 ومن أجل اإلجابة على هذا التساؤل قمنا بطرح األسئلة الفرعية التالية: 

 ماهي معالم ومميزات التسويق عبر وسائط التواصل اإلجتماعي؟  -

 عبر وسائط التواصل االجتماعي وفق إلحصائيات عالمية ونماذج واقعية؟  ما أثر الممارسات التسويقية -

 ما واقع وأفاق تسويق الخدمات عبر وسائط التواصل االجتماعي في الجزائر؟  -

 : التالية من التصور العام لإلشكالية والتساؤالت الفرعية التي تفرعت عنها يمكن عرض الفرضيات  اوإنطالق

 فرضيات الدراسة:  -1

 سويق عبر وسائط التواصل اإلجتماعي أثر فعال على سلوك المستهلك.للت -



 المقدمة

 

 ب
 

للمستهلك   - بالنسبة  السياحية  المنتجات  شراء  على  فعال  أثر  االجتماعي  التواصل  وسائط  عبر    للتسويق 
 الجزائري. 

 أهمية الدراسة:  -2

من أهمها    ماعي، والتييستمد هذا البحث أهميته من معالجة الممارسات التسويقية عبر وسائط التواصل اإلجت
 نذكر:

عبر    كونه موضوع من مواضيع الساعة، خاصة في ظل اإلنتشار الواسع للمعامالت الرسمية وغير رسمية  -
 ؛ وسائط التواصل االجتماعي

التواصل  - شبكات  عبر  التسويقية  للممارسات  فعالية  لتحقيق  والمتطلبات  القواعد  أهم  تقديم   محاولة 
 ر على سلوك المستهلك؛، وخاصة للتأثياالجتماعي

الثمن    محاولة عرض إلتفاتة لمنظمات األعمال الجزائرية الخاصة، لإلستفادة من هذه الوسيلة المنخفضة  -
 الجزائر.  وذات التأثير الكبير على سلوك المستهلك، وخاصة في قطاع الخدمات الذي يعرف نموا كبير في

 أهداف الدراسة:  -3

 بلوغ األهداف التالية: نسعى من خالل هذه الدراسة إلى 

تأثيراتها  - التسويقية عبر وسائط التواصل االجتماعي، وعلى أهم  على    االطالع على مكنونات الممارسات 
 ؛قرارات الشراء

المستهلك    التعرف عل واقع إستخدام الوكاالت السياحية لوسائط التواصل اإلجتماعي وأثر ذلك على سلوك  -
 ؛ الجزائري 

 مكن أن تلعبه وسائط التواصل اإلجتماعي في التأثير على القرار الشرائي للمستهلك إبراز الدور الذي ي -
 الجزائري، وخاصة على األكثر إستخداما منها.

 حدود الدراسة: -4
 أهم حدود الدراسة في:  ىتجلت

 الحدود المكانية: تجلى البحث على عروض السفر للوكاالت السياحية على وسائط التواصل اإلجتماعي  -



 المقدمة

 

 ج
 

(facebook ،instagram،   .في الجزائر ) مواقع البحث العامة 

 .2020إلى سبتمبر   فيفري الحدود الزمانية: تم إعداد البحث خالل الفترة الممتدة من  -

 منهج الدراسة:  -5

 استخدامه  تم اإلعتماد في إجراء هذه الدراسة على المنهجين الوصفي والتحليلي، بالنسبة للوصفي تم
ب النظري،  عبرللبناء  التسويقية  للممارسات  المحددة  والتسويقية  العلمية  المفاهيم  أهم  التواصل   عرض    وسائط 

في التأثير على سلوك    اإلجتماعي، وتحليل سلوك المستهلك، وأثر التسويق عبر وسائط التواصل االجتماعي
الصلة،  ذات  والمذكرات  والمقاالت  الكتب  باإلغتراف من مختلف  الجان  المستهلك، وهذا  فقد  أما  التطبيقي  ب 
إلى معلومات من عينة وتحليلها  البيانات  التحليل في جمع  المنهج  ذلك من   اعتمد على  أين كان  الدراسة، 

األدوات  من  اإلعتماد على مجموعة  تم  فقد  للتحليل  وبالنسبة  إستبيان،  برنامج    خالل  بإستخدام  اإلحصائية، 
SPSS19 . 

 هيكل الدراسة:  -6
إلى    صلين؛ الفصل األول أستعرض فيه الجانب النظري، والذي تم تقسيمهتم تقسيم هذه الدراسة إلى ف 

وسائط  وأهم  مفهوم  عن  األول  المبحث  في  تحدثنا  مطالب،  أربع  إلى  مبحث  وكل  مباحث  التواصل   ثالث 
تلك الوسائط على  التسويقية، وواقع وميزات إستخدام هذه  الممارسات  الممارسات،   االجتماعي إستخداما في 

في وكذاالم  أما  فيه،  المؤثرة  العوامل  وأهم  المستهلك  سلوك  حول  مفاهيم  تناول  تم  الثاني  النماذج    بحث 
بشكل عام، أما   والنظريات المفسرة لسلوكه، ثم تم تناول تأثير وسائط التواصل اإلجتماعي على قرار الشراء

عبر   التسويقية  الممارسات  بين  العالقة  بتحليل  قمنا  الثالث  المبحث  ومواقع    ،Facebook،  Instagramفي 
 السابقة العربية واألجنبية.  البحث العامة على سلوك المستهلك باإلضافة إلى تحليل بعض نتائج الدراسات 

مبحث    بالنسبة للفصل الثاني تم فيه الخوص في حيثيات الدراسة التطبيقية، أين تم تقسيمه إلى مبحثين وكل 
إلى   تطرقنا  األول  المبحث  في  مطالب،  ثالثة  ثمإلى  عام،  بشكل  السياحية  الوكاالت  مستقبل   نشاطات 

السياحية عبر    ، ثم تم التعرض إلى تقييم عروض السفر في قطاع الخدمات اإلنترنت الخدمات السياحية على  
اإلطاراإلنترنت  عرض  من  الدراسة  سيرورة  إلى  التعرض  فيه  فتم  الثاني  المبحث  أما  للدراسة،    ،  العام 

 وتقديم توصيات.  حليل اإلحصائي واختبار الفرضيات، وأخيرا عرض النتائجمنهجيتها، مناقشة نتائج الت
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 د
 

 أسباب إختيار الدراسة:  -7

 من األسباب الدافعة إلختيار الموضوع:

 المتبع. مواكبة مواضيع الساعة للتخصص  -
للطلبة    - ناشئ  مشروع  يصبح  لكي  خاصة  االجتماعي،  التواصل  شبكات  عبر  التسويق  موضوع  إثارة 

 ين.المتخرج

 صعوبات الدراسة:  -8
 من الصعوبات التي واجهت الباحثة خالل إعدادها لهذه الدراسة نذكر:

 ؛ صعوبة إجراء قياس كمي لتأثير وسائط التواصل اإلجتماعي على الطلب على الخدمة السياحية -

 وضبطها. اصعوبة األخذ بالعديد من المصطلحات اإللكترونية كونها جديدة ولم يتم إلى حد اآلن تحكيمه  -

 بعض الصعوبة في جمع البيانات، كون تم إستخدام اإلستبيان اإللكتروني لجمع البيانات.  -
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 تمهيد:  

نظرا  للتطور التكنولوجي الحاصل و خاصة في مجال االنترنت التي تعتبر البيئة الداعمة للتسويق  
النمو   لتحقيق  الفاعلة  األداة  أصبح  الذي  التطورات،     دياالقتصااإللكتروني  توالي  ومع  العالم  دول  كل  في 

ظهرت الشبكات االجتماعية ومواقع التواصل اإلجتماعي التي عرفت إقباال واسعا من طرف األفراد، وإزدياء 
أدى  بشرائها،  يرغبون  التي  المنتجات  من  حاجتاهم  إشباع  عن  البحث  أجل  من  بها  المستهلكين  إهتمام 

ا هذا  إلى  اللجوء  إلى  والتفاعل معهم، بالمؤسسات  التواصل  فيها ومحاولة  المتواجدين  األفراد  الهائل من  لكم 
التواصل اإلجتماعي في   إلى إستغالل خواص مواقع  باإلعالن عن منتجاتهم من خاللها، إضافة  واهتمامها 

من خالل اإلفصاح عن آرائهم    االستهالكيةالتغيير في سلوك المستهلكين، والسعي للتعرف على مكنوناتهم  
الشبكات على  و  تلك  في  المطروحة  والتعليقات  اآلراء  أثرت  كما  المطروحة،  المنتجات  التعليقات على  كتابة 

 السلوك والقرار الشرائي للمستهلكين، وتدخلت في تشكيل آرائهم تجاه هذه المنتجات. 

 حيث سنحاول اإلحاطة لكل ما تم ذكره في هذا الفصل، وهذا من خالل التغطية بثالثة مباحث: 

أهميتها، ا - مفهومها،  اإلجتماعي،  التواصل  وسائط  عبر  التسويق  عن  بالتحدث  نقوم  األول:  لمبحث 
  ا.أشكالها والتعامالت التجارية فيهخصائصها، 

تحدثنا على   - ثم  المؤثرة عليه  العوامل  المستهلك مفهومه وأهميته،  الثاني: تحدثنا عن سلوك  المبحث 
 لشراء. اقرار أثر مواقع التواصل اإلجتماعي على 

المبحث الثالث: نتناول فيه العالقة بين التسويق عبر وسائط التواصل اإلجتماعي وسلوك المستهلك   -
  باإلضافة إلى تحليل الدراسات السابقة.



 الدراسة النظرية               ألول                                                الفصل ا
 

3 
 

المبحث األول: ماهية التسويق عبر وسائط التواصل اإلجتماعي     

اإللكترونية اإلتصاالت  بمفاهيم  حل  الذي  التغيير  شبكات    إن  وغيرها،  وانتشار  االجتماعي  التواصل 
أسهم في حدوث تغير كبير في طرق التواصل االعتيادية مع المستهلكين، حيث أصبحت هذه الوسائط تؤدي 

إلى بعض المفاهيم عن هذه  اي، حيث سنتطرق من خالل مبحثنا هذ دورًا رئيسًا في التأثير على السلوك الشرائ
 الوسائط.

 يق عبر وسائط التواصل اإلجتماعي  المطلب األول: مفهوم وأهمية التسو 
 ت التسويق، وأصبح عالم في الجديدة المفاهيم من عبر وسائط التواصل اإلجتماعي التسويق مفهوم يعد 

 مسوقين لتكوين عالمية وانتشرت أكاديميات   ،وواعدا جذابا سوقا تراها والمحلية العالمية مؤسسات ال من العديد 
سلط الضوء على مفهوم  ، ومن خالل هذا المطلب سنلمجالا  اهذ  في تهافعالي  من رأوا لما  الوسائط هذ ه عبر

 . وأهميتهاهذه الوسائط اإلجتماعية 
 : مفهوم التسويق عبر وسائط التواصل اإلجتماعي -أوال

قبل التطرق إلى مفهوم التسويق عبر وسائط التواصل اإلجتماعي سنقوم أوال بالتعريف بهذه الوسائط  
 . والتطرق إلى خصائصها

 مفهوم وخصائص وسائط التواصل االجتماعي  -1
المعلوماتية         لثورة  الجديد  الوجه  االجتماعي،  التواصل  وسائط  وخصائص  2.0تعد  ميزات  لها  والتي   ،

 التي تعتمد على الصورة الصامتة.  1.0مميزة عن الثورة  

 : تعددت التعاريف المحددة لمفهوم للوسائط اإلجتماعية نذكر منها المفهوم: -1-1

: " برنامج يستخدم لبناء مجتمعات على شبكة اإلنترنت أين يمكن لألفراد أن يتصلوا Balas   2006تعريف  -
   (118، صفحة 2017)النجار و القريشي،  المتنوعة."  ببعضهم البعض لعديد من األسباب 

الناس  -  من  عدد  يدخل  عندما  اإلنترنت  شبكة  عبر  تظهر  اجتماعية  تجمعات  هي   " زايد:  في تعريف 
للعالقات   مواقع  يشكلون  بحيث  كاف،  إنساني  شعور  بينهم  يجمع  الزمن،  من  كافية  فترة  عبر  مناقشات 

 ( 119، صفحة  2017)النجار و القريشي،  الشخصية عبر الفضاء اإللكتروني."
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كما أنها عبارة " مجموعة من الشبكات العالمية المتصلة بماليين األجهزة حول العالم، لتشكل مجموعة من    -
 معلومات مة، والتي تنقل المعلومات الهائلة بسرعة فائقة بين دول العالم المختلفة وتتضمن  الشبكات الضخ

 ( 199، صفحة  2017-2014)فاضل، " .التطور دائمة
افتراضي على شبكة   التواصل اإلجتماعي هي فضاء  نستنتج أن وسائط  السابقة  التعاريف  من خالل 

تتيح   تفاعلية  وسائط  وهي  في  اإلنترنت،  مكان  أي  في  والثقافات  المعلومات  وتبادل  للتعارف  فرصة  لألفراد 
 العالم وخالل فترة زمنية قصيرة. 

خصائص    اإلجتماعيالتواصل    وسائط  كتشتر     :جتماعيإلاالتواصل    وسائط خصائص    -1-2 في 
عـن    أساسية بعضـها  تتمايز  طبيع  األخربينما  تفرضها  هذ بمميزات  أهم  ومن  ومستخدميها.  الشبكة    ه ة 

 ( 26-25، الصفحات  2013)البشابشة،  :الخصائص ما يلي

يمكــن للمســتخدم التعــرف علــى اســم الشــخص ومعرفـــة المعلومـــات    خاللهاوالتــي مــن    :الشخصيةالملفات   −
 التي يضعها المستخدم عن نفسه  األساسية

ــرف علـالــ  األشخاص وهـــم    ات:قإقامة العال  األصدقاء/ − التواصل   وسائطص من خالل  ــيهم الشـــخـذين يتعـ
 اإلجتماعي. 

الرسائل: − إرسال  هذ   خاصية  للشخص   هوتسمح  مباشرة  رسالة  بإرسال  قائمة   الخاصية  في  كان  سواء 
 . أو لم يكن األصدقاء

األلبومات ورفع    نهائي من ال  إنشاء عدد  لمستخدميها    االجتماعيالتواصل    وسائطتوفر    ألبومات الصور: −
 عليها. والتعليق لإلطالع األصدقاءالصور مع  هتاحة مشاركة هذ ها وإمئات الصور في

من    المجموعات: − العديد  مشتر   االجتماعيالتواصل    وسائطتوفر  اهتمام  ذات  مجموعة  إنشاء    ك خاصية 
 حيث يمكن إنشاء مجموعة بمسمى معين وأهداف محددة.

وضـع معلومـات عـن المنـتج أو الشخصية  تقـوم فكـرة الصـفحات علـى إنشـاء صـفحة يـتم فيهـا    الصـفحات: −
ذلأ بعد  المستخدمين  ويقوم  الحدث  محـددة    كو  تقسـيمات  طريـق  عـن  الصفحات  تلت  وجدوا  بتصفح  إن  ثم 

 .الصفحة يقومون بإضافتها إلى ملفهم الشخصي كاهتماما بتل
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اإلجتماعي:    -2 التواصل  وسائط  عبر  التو   التسويق  وسائط  عبر  التسويق  مضمون  اصل يتجلى 
 االجتماعي في: 

أخرى  "    - مشاركة  أدوات  أية  أو  والموسوعات  المدونات  اإلجتماعي،  التواصل  إستخدام شبكات  عبارة عن 
لهم إمكانية  على االنترنت، بهدف التسويق أو البيع أو العالقات العامة أو خدمة الزبائن، هذه األدوات تتيح  

، 2016)معايش،   تحاوري"  ال مع هؤالء الزبائن بشكل  التجارية وفتح قنوات اإلتص  مؤسسات التفاعل بين ال
   (74صفحة  

يستخدم مواقع  "    - اإلنترنت  التسويق عبر  أشكال  االجتماعي هو شكل من  التواصل  التسويق عبر وسائل 
عية كأداة تسويقية. الهدف منه هو إنتاج المحتوى الذي سيشاركه المستخدمون مع شبكاتهم الشبكات االجتما

(rouse)العمالء."على زيادة التعرض للعالمة التجارية وتوسيع نطاق وصول    لمؤسسةلمساعدة ااالجتماعية  

المؤسسة   قيام  هو  اإلجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  التسويق  أن  نستنج  السابقين  التعريفين  من خالل 
 من الزبائن.  جذب أكبر عدد ممكنلخدماتها و  بمنتجاتها  باستخدام المواقع الموجودة على اإلنترنت للتعريف

 : أهمية التسويق عبر مواقع التواصل اإلجتماعي -ثانيا
 بالنسبة لألفراد والمؤسسات، أين   هناك عدة أسباب تجعل التسويق عبر مواقع التواصل اإلجتماعي مهم 

   (Nelson, 2018) :نذكر من ذلك

التجارية:  -1 بالعالمة  الوعي  أ  تحسين  من  واحدة  االجتماعي  التواصل  وسائط  التسويق  تعد  منصات  كثر 
بإنشاء أوال  تقوم    حيث الرقمي ربحية وخالية من اإلجهاد والتي يمكن استخدامها لزيادة وضوح عمل المؤسسة،  

على   االجتماعي  طوسائصفحة  بمنتجك  التواصل  مع  للتعريف  زيادة اآلخرين   والتواصل  على  يساعد  مما   ،
 التعريف بالعالمة التجارية بشكل ملحوظ.

أن جهودهم في التسويق    صرحوا ٪ من المسوقين  91مطروحة في شبكة األنترنت ف    فحسب إحصائيات 
 .  عبر وسائط التواصل االجتماعي زادت بشكل كبير من ظهور عالمتهم التجارية

ومما ال شك فيه، أن امتالك صفحة على وسائط التواصل االجتماعي لعالمتك التجارية سيفيد عمل المؤسسة  
 ، يمكن أن ينتج أيًضا جمهوًرا كبيًرا لعملها في أي وقت من األوقات.ومع االستخدام المنتظم
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التكلفة:  -2 حيث  من  التواصل    فعاليتها  وسائط  عبر  التسويق  يكون  ربما  إعالنية،  إلستراتيجية  بالنسبة 
منصات   لجميع  مجاني  والتسجيل  حساب  فإنشاء  التكلفة.  حيث  من  فعالية  األكثر  الطريقة  هو  االجتماعي 

االجتماعية تقريًبا، وتعتبر الفعالية من حيث التكلفة أمًرا مهًما ألنها تساعد على تحقيق عائد أكبر  الشبكات  
على االستثمار واالحتفاظ بميزانية أكبر للتسويق والمدفوعات التجارية األخرى فقط من خالل استثمار القليل  

 من المال والوقت. 

من خالل    ،جتماعي طريقة جيدة إلشراك العمالء وتفاعلهمتعد وسائط التواصل اال  التفاعل مع العمالء:  -3
القيام بإعداد اتصال ثنائي االتجاه مع الجمهور المستهدف حتى يتم التعرف على رغباتهم وتلبية اهتماماتهم  

 بسهولة. 
العالمة  رسالة  ونقل  انتباههم  لجذب  الطرق  إحدى  العمالء  مع  والمشاركة  التواصل  يعد  ذلك،  على  عالوة 

رية الخاصة بالمؤسسة. وبالتالي، ستصل العالمة التجارية إلى عدد أكبر من الجمهور من حيث القيمة  التجا
 الحقيقية وستنشأ نفسها دون أي متاعب. 

التجارية:    -4 للعالمة  فإنها    تحسين الوالء  التواصل االجتماعي  للمؤسسة وجود على وسائل  عندما يكون 
صل معها، ومن المحتمل أن تزيد من احتفاظ العمالء بوالئهم، نظًرا  تسهل على عمالئها العثور عليها والتوا

ألن تطوير قاعدة عمالء مخلصين هو أحد األهداف الرئيسية ألي نشاط تجاري تقريًبا وعادة ما يسير رضا  
المنتجات  العمالء والوالء للعالمة التجارية جنًبا إلى جنب. ال تقتصر وسائل التواصل االجتماعي على تقديم  

، بل هي أيًضا منصة رائدة للحمالت الترويجية حيث يرى العميل هذه المنصات كقنوات خدمة تمكنهم  فقط
 . لمؤسسةمن التواصل مباشرة مع ا

تعتبر الميزة األكثر قيمة لوسائط التواصل االجتماعي، من خالل مراقبة األنشطة في    الوعي بالسوق:  -5
ا وآراء  اهتمامات  ورؤية  الشخصية،  تعرفهاالملفات  ال  قد  التي  التواصل    المؤسسة  لعمالء  لوسائط  ويمكن 

أف وفهم  الحصول على معلومات  المساعدة في  المطروحةاالجتماعي  للخدمات  على   هابمجرد حصول  ،ضل 
خصائص الديمغرافية األخرى  استخدام أدوات إضافية لفحص المن  بعد ذلك    هاعين يمكنعدد كبير من المتاب

 .هالعمالئ
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 ني: أهم وسائط التواصل االجتماعي المطلب الثا
محمول  لأو الهاتف ا  اإلنترنت   ىلع، هي منصات  سيساألمفهومها ا  في  عي،ما جتإلالتواصل ا  وسائط
التفاعل   بينتجاه إلا  الثنائيتتيح  الوقت وسائط    منصات   ، ومن  اإلستخدام في  الشائعة  اإلجتماعي  التواصل 
 الراهن نذكر:   

قبل    2004س في عام  تأس  :(Facebook  )  فيسبوك  -أوال يقوم "مارك زوكربيرغ وكريس هوجس"من   ،
نضمام المستخدم إلى الشبكة عبر التسجيل في الموقع ومن ثم يتمكن  إموقع بجميع خدماته مجانا، وذلك بال

من التواصل مع األعضاء اآلخرين بإضافتهم  إلى قائمة األصدقاء وإرسال رسائل نصية وإنشاء ملف خاص 
ي على معلوماته الشخصية وصوره، ويمكنه تبادل الرسائل والصور ونشرها على صفحته  لكل مستخدم يحتو 

من   بأكثر  متوفر  الموقع  رؤيتها،  من  األصدقاء  ليتمكن  العربية  95الشخصية  اللغة  منها  و    .لغة  )النجار 
 (127، صفحة 2017القريشي، اإلعالم الرقمي واتجاهاته الحديثة، 

 2018إلى  2004فايسبوك من (: عدد مستخدمي ال1-1الجدول )

   um7.com/storyhttps://www.yo    ،0202 /07/16 المصدر:  

  ، شكل كبير خاصة في السنوات األخيرةالفايسبوك تزايد ب نالحظ من خالل الجدول أن عدد مستخدمين  
ويستعمل نصفهم    مليون شخص،  62يصل إلى    2013سنة    في العالم العربي  الموقع  مستخدمي كما أن عدد 

 .فيسبوك كل يوم، خصوصا عبر الهواتف المحمولة
 إفريقيا في منطقة الشرق األوسط وشمال  أي مليون شخص في العالم العربي،  42 أنجوناثان البين  وأوضح 

دون   فيس )من  يستخدمون  مؤكدا  إيران(،  الجوالة،  الهواتف  خالل  من  أجهزة    أنبوك  من  االنتقال  موجة 
النقالة يزيد من استخدام شبكة التواصل االجتماعي الثابتة إلى األجهزة  كما وضح أن النمو في    .الكمبيوتر 

فيس مستخدمي  وبقوةعدد  مستمر  بنسبة    بوك  ارتفع  وقد  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منذ   12في   %
وبلغ  2013منتصف   األقل  62،  على  الشهر  في  مرة  بالشبكة  يتصلون  مستخدم  ،  farve 24).  مليون 

2014) 

 2018 2015 2013 2012 2010 2008 2006 2004 السنوات 

عدد 
 المستخدمين 

مليون  10 مليون  1
 تقريبا  

حوالي 
100  
 مليون 

600  
 مليون 

1.1  
 مليار 

1.25  
 مليار  

1.6  
 مليار 

2.3  
مليار  
 مستخدم 

https://www.youm7.com/story
https://www.france24.com/ar/20140307-%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%83-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A7
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ودخل الموقع المثير للجدل في منافسة حقيقية مع كل من الصين والهند، ليحتل لقب ثالث أكبر دولة شعبية 
  245تفظت الواليات المتحدة بنصيب األسد على قائمة الدول األكثر استخداما للموقع، بواقع  في العالم، واح

مليون وإندونيسيا    88  والبرازيلمليون نسمة    137مليون نسمة، وتليها الهند    313مليون مستخدم من أصل  
عام  55 العالم!،   .2013  مليون  في  شعبية  دولة  أكثر  مايلي   ، (2013)'فيسبوك'  ميزات  أهم  وفي 

 (2020،  2020)إحصائيات فيسبوك ) هامة ( تهم المسوقين في عام  الفايسبوك في العالم: ت إستخداما
 ؛ مليار مستخدم نشط شهريا في فيسبوك 2.4 -

 ؛% من األغنياء أصحاب النفوذ يستخدمون الفايسبوك74 -

 ؛ %  نسبة ارتفاع مرات ظهور اإلعالن33 -

التطبيق المجاني الخامس في    اليوتيوب، وهوو النترنت زيارة بعد جوجل  ثالث موقع با  أكبرالفايسبوك هو    -
 ؛ العالم األكثر تحميال

  % من مستخدمي الفايسبوك15ديا داخل الواليات المتحدة  يم  عدد المتسوقين من منصات السوشيل  يبلغ  -
ة مع الرجال  % مقارن75% من األشخاص البالغين من العمر )النساء  71داخل أمريكا يستخدم الفايسبوك  

 ؛%(63بنسبة 

 ؛مليون شخص  300يبلغ عدد المستخدمون لقصص الفايسبوك يوميا   -
مرة أي كل ثالث أيام ينقر المستخدم    11إعالن في الشهر هي  أي  متوسط نقرات مستخدم الفايسبوك على    -

 ؛( ت فقطمرا 10مره في الشهر بينما الرجال    14على واحد إعالن فقط )النساء تنقر على اإلعالنات 
 . مليار شخص مستخدم 1.4بلغ عدد المستخدمين لجروبات الفايسبوك  ي  -

تطبيق مجاني لتبادل الصور، وشبكة اجتماعية أيًضا، أطلق في   انستغرام  :(instagram)  انستغرام  -اثاني
ثم مشاركتها في مجموعة   2010أكتوبر   إليها، ومن  فلتر رقمي  التقاط صورة، وإضافة  للمستخدمين    ويتيح 

، وفي أبريل i phone  ،  i padعلى    انستغراممتنوعة من خدمات الشبكات االجتماعية. في البداية كان ظهور  
فيديو  ليوضع في تطبيق تصوير ال   2013ثم تطور في      Androïdeلمنصة     األنستغرامأضيف    2012

  2012فيسبوك في    سةمؤس  عليهت  ذ لتطورات المهمة إلستخدامه، إستحو ومع ا،  بالشكل المتقطع للمستخدمين 
لى التطبيق بصفقة بلغت مليار دوالر. وأما عن تطور عدد المتابعين فقد حصل التطبيق في ديسمبر عام  ع

إلى    2011على مليون مستخدم، وفي عام  2010 العدد  العدد مع   5وصل  ثم تضاعف  ماليين مستخدم، 
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  2014مستخدم، ثم في ديسمبر مليون    30ليتخطى عدد المستخدمين     Androïde  إطالق التطبيق لمنصة
خدمة   أنه  انستغرامأعلنت  فيسبوك  االجتماعي  التواصل  لشبكة  التابعة  عتبة  للصور  تجاوزت  مليون    300ا 

لإلستشارات،    مستخدم، المحتسب  الصفحات  2017)مركز  و (30-31،  إستخدام  ،  ميزات    األنستغرام من 
 ( 2020)اليغرين، نذكر: 

 ؛في اليوم  Instagramمليار إعجاب على  4.2 هناك -

 ؛كل يوم  Instagramينشط على   مليون  +500 في جميع أنحاء العالم -

 ؛مليون صورة 100+  بتحميل متوسط Instagramكل يوم يقوم مستخدمي  -

 ؛ Instagramتمت مشاركتها على  صورةمليار  50 حتى اآلن أكثر من -

 ؛مرات في اليومبتسجيل الدخول عدة يقومون  Instagramمستخدمين  من %38  -

 ؛ Googleفي  Instagramمليون تبحث عن  16.6 كل شهر هناك  -

 ؛من العمر 35أصغر من  Instagramلمستخدمي  69 % -

 ؛ Instagramاألمريكية تستخدم  مؤسسات ال من  71%ما يقدر بـ  -

 ؛ يومًيامرات  1.5  متوسط   Instagramعلى ة ونشطة  من العالمات التجارية األكثر شعبي 55تنشر -

 ؛ شتروا منتًجا شاهدوه على التطبيقا أنهم Instagramيقول مستخدمو %72  -

 . 2018في   ردوال مليار  7 إلعالنات الجوال قريبة من  Instagramإن إيرادات  -

، كنظام أساسي مجاني للوصول    2005في عام    youtubeتم إنشاء موقع    :(youtube  )  يوتيوب  -ثالثا
لألشخاص  يتيح  الويب  بسهولة.  إلى  ومشاركتها  وعرضها  الفيديو  مقاطع  للمستخدمين   تحميل  يسمح  كما 

بإنشاء قنواتهم الخاصة التي يمكنهم من خاللها تحميل ومشاركة مقاطع الفيديو والتعليق عليها وتقييمها ونشر  
إليه األشخاص ويتفاعلون. في   الصلة بها ، لتصبح موقًعا ينضم  الفيديو ذات  صنف موقع    2012مقاطع 

Youtube    أنحاء المستخدمين من جميع  الماليين من  مئات  الويب شعبية، مع  أكثر مواقع  ثالث  أنه  على 
ساعة من الفيديو كل دقيقة، يتمتع    35مليار مشاهدة للفيديوهات يومًيا، ويتم تحميل    2العالم ، بما يتجاوز  

على   بحرية  الفيديو  مقاطع  بفرصة مشاركة  المستخدمين  المناسبة  وتحمي  Youtubeجميع  الفئات  لها ضمن 
أما في مجال التعليم  ،  )الترفيه واألخبار والسياسة واألفالم والرسوم المتحركة واأللعاب والتعليم وما إلى ذلك(
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كمصدر تعليمي بين المعلمين والطالب كعرض موضوع وتطوير األنشطة في الفصل    Youtubeتم استخدام  
الفي موارد  مع  والعمل  فيديو  مقاطع  الرقمية،وإنتاج  المهارات  تعلم  في  أيًضا  طالبهم  وإشراك  أنه     ديو  كما 

يستخدم في الفصول الدراسية عبر اإلنترنت ودورات التعليم عن بعد لتكوين وتحقيق نتائج أكبر للمتعلم، إلى  
ُيعتبر    ، ذلك  البدنية.    Youtubeجانب  أو  البصرية  اإلعاقات  ذوي  للمتعلمين  للتعلم  مبتكرة  طريقة 

(Martinho, Pinto, & Kuznetsova, 2012, p. 77)   ، :نذكر اليوتيوب  إستخدام  ميزات  ومن 
 ( 2019)مصطفى، 

، و ثاني أكبر ى العالميوتيوب مصنف بأنه في المرتبة الثالثة من حيث المواقع األكثر شعبية على مستو   -
 ؛ منصة تواصل اجتماعي حول العالم من حيث نسبة الوقت الذي يقضيه المستخدمين عليه

لغة مختلفة    80يوتيوب هو ثاني أكبر محرك بحث في العالم بعد محرك بحث جوجل، ويتوافر بأكثر من    -
 ؛ دولة حول العالم  91وفي 

 ؛نايكي لشركة  رونالدينيو أول مقطع فيديو يتجاوز المليون مشاهدة على يوتيوب هو إعالن -

 ؛ % من المستخدمين يكتشفون منتجات وخدمات جديدة بشكل مستمر من خالل تصفح مقاطع الفيديو90 -

ساعة  ف  أل  720يوتيوب و  لفيديو كل دقيقة عبر  ساعة من مقاطع ا  400يتم رفع ما يقرب من    -
يوميًا على  يقرب من مليار ساعة  الفيديو بشكل يومي عبر االنترنت ويتم مشاهدة ما  من مقاطع 

 ؛ يوتيوب 

يستخدمون  62يعتبر    - األعمال  أو  األنشطة  مالك  من  إعالنية%  كمنصة  و يوتيوب  من  9،   %
 ؛ ية من يوتيوب مالك النشاطات الصغيرة يبدؤون حمالتهم التسويق 

، وتقدر مليون دوالر  127و تقدر بـ    2017أكبر ميزانية لحملة إعالنية في تاريخ يوتيوب في    -
 . مليار دوالر 13أرباح يوتيوب سنويًا بـ 

مرتبطة ببعضها البعض   صفحات ويب  مجموعة  يه مواقع الويب   :(www)  مواقع البحث العامة  -رابعا
نفس على  عبر ،الخادم  ومخزنة  الويب  مواقع  زيارة  الويب  بفضل اإلنترنت  يمكن  خالل  خدمة  ومن 

الويب  يدعى حاسوبي برنامج بواسطة  متصفح  المواقع  عرض  النقالة ويمكن  عبر   الهواتف 
الموقع، كما  ،(WAP) الواب  تقنية ذلك  بداية تعرض محتوى  الويب توجد على األقل صفحة  لمعظم مواقع 

والتي (URL)  ويب كل صفحة  لصفحاته أو لصفحات مواقع ويب أخرى. ل االرتباطات التشعبية تحتوي على

https://www.youtube.com/watch?v=i_JS1YG8H2c
https://www.youtube.com/watch?v=i_JS1YG8H2c
https://www.youtube.com/watch?v=i_JS1YG8H2c
https://www.youtube.com/watch?v=i_JS1YG8H2c
https://www.youtube.com/watch?v=i_JS1YG8H2c
https://www.youtube.com/watch?v=i_JS1YG8H2c
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D9%88%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D9%83%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%81%D8%AD_%D9%88%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%A8_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A
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لــ ( أن هناك ما 2012حسب آخر اإلحصاءات )يناير  ،  ( Uniform Resource Locator)  هي اختصار 
وقد موقع    هناك أكثر من مليار   2017اعتباًرا من عام  و   مليون موقع على الشبكة العالمية  580يزيد عن  

   .مليار موقع1.74، 2020بلغ في جانفي 

المنتج  حيث  عن  لإلعالن  هو  ما  فمنها  الويب  مواقع  أهداف  هناك  تختلف  أنه  كما  يبيعها،  ما  ومنها  ات 
الويب ل منتديات  أو للدردشة مواقع مستخدمي  بين  والحديث  يعرف  ،لنقاش  ما  مواقع  بالمدونات  ويوجد  وهي 

ك أخرى  ومواضيع  عنه  الكتابة  يريد  ما  مؤلفها  فيها  يسرد  يكتب ويب  ما  على  الرد  للزوار  يمكن  يمكن    ،ما 
)موقع   .والذي يكتب في شريط العنوان في متصفح الويب    (URL)  للمستخدم دخول مواقع الويب عن طريق  

 ( 2020ويب، 

عـام    :( twitter)  توتير  -امساخ في  الموقع  هذا  والدة  مع سهولة    16  متاح ب  ،2006كانت 
جل طالب المدارس الستخدامه بأسلوب يشبه أسلوب أ تـم إنشـاؤه أساسـا مـن   حيث  ، اإلستخدام

  ؛قصرة جدا أو موجزة للغاية  كتغريده كلمة فقط   ً 140يزيد على    ولكن باستخدام مـا ال  كالفايسبو 
مع    ، حيث أفادهم كثـرا في إجـراء حـواراتالبساطة  هذا النظام    مناألفراد    مس العديد مـن لقد لو 

العام أنحاء  جميع  من  خـالل   ؛ اآلخرين  من  كبرا  انتشارا  الظاهرة  هذه  انتشرت    ت التغريدا  وقد 
  التجارية أيضا   مؤسسات استوعبت الكما    . بنشاط زائد  نالمستخدمي اليومية التي ينشرها المالين من  

  مرور الوقت بدأ المزيد مع  و   ،عن بضاعتها أو خدماتها  تلك الميزة من خالل اسـتخدام ذلـك المنـبر لإلعـالن
وقـد رأى الـبعض    ،لالستماعوقد بدا واضحا أن استخدام هذا الموقع كـأداة ، والمزيد من األشخاص في التغريـد 

التجارية الكبرى وحتى  مؤسسات  مـن الءا  دمات بـدبشأن السـلع أو الخـتويتر وسيلة مناسبة لعرض شكاواهم    أن
 ( 96، صفحة  2016)كولز،  الصغرى منها بال قيد أو شرط.

، األصدقاءل السنوات القليلة الماضية، ولم يعد مجرد أداة تواصل شخصي بين  ال خ  اكثير   ترتطور موقع توي 
مع جمهورهم، كما أصبح منصة  بل أصبح نافذة يطل منها مشاهير السياسيين والكتاب والرياضيين وغيرهم  

تسجيل السبق، وأصبح منصة تسويقية تحقق الكثير    في الصحفيون مع المدونين    خاللهايتسابق من    إعالمية
سليم بشكل  يستخدمها  كيف  يعرف  لمن  الفائدة  لإلستشارات،    .من  المحتسب  ، (42، صفحة  2017)مركز 

 ( 2018، )يوسف  ومن األرقام التي توضح مكانة هذا الموقع نذكر:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89_%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9
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على    - المسجلين  المستخدمين  عدد  الحاضر،  مليار  1.3بـ    توتيريقدر  الوقت  في  لدى  ،  يوجد 
 ؛الواليات المتحدة فيمليون منهم  70  ،مليون مستخدم نشط شهرًيا 330أكثر من   توتير

 ؛ مكل يو  توتيرحساب جديد على  460.000يتم تسجيل ما يقرب من   -

أكث  - هو  اليومية  التغريدات  من  عدد  تغريدة  140ر  مليار  إلى  تصل  وقد  تغريدة  في    ؛مليون 
 ؛األقلقام بإرسال تغريدة واحدة على  توتيرمليون حساب على 550األسبوع،   

 . متابع 208لديه في المتوسط  توتيركل مستخدم  -

 المطلب الثالث: واقع وميزات إستخدام وسائط التواصل اإلجتماعي في النشاطات التسويقية 

التواصل االجتماعي غيرت الكثير من األمور كطريقة التواُصل فيما   طشارة إلى أن وسائاإل  بد منال
ُمتابعتهم لألخبا ُممارستهم ألعمالهم، أو حتى طريقة  الناس، وطريقة  الوسائبين  لهذه  الُمختلفة، كما أن    طر 

 .ي الحياةبعض اإليجابيات، فإنها كذلك ال تخلو من السلبيات شأنها في ذلك شأن أي شيء آخر ف

)شركة  وسائط التواصل اإلجتماعي نجد:    يجابيات إ  أهم من    :إيجابيات وسائط التواصل اإلجتماعي  -أوال
 ( 83، صفحة 2014عفيف شقو ووالده و مكتب الشنار الهندسي، 

والمعارف،    - العلوم  وحديثها    والمؤلفات   والمصنفات العلمية    الموسوعات تفريغ  نشر  مدونات    في قدميها 
 ؛ الكترونية

للجميع    - حيث    اإلطالعتسمح  ومتابعتها،  العلوم    الموسوعات هذه    أنعليها  جميع  الناس،  جلتشمل  ميع 
 ه؛الفضاء وغير وعلوم  االقتصاد طبا وصيدلة وتخصصات  ،وعلومها وعلماؤها أقسامهاشريعة بكل 

 االيجابيات ، ومن العالم أرجاء جميع  في أصواتهموسماع  المواقعخرين ورؤيتهم عبر آلسرعة التواصل مع ا -
 .ونهارا يالل في العالممعرفة ما يجري  أيضا
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في:* فتتجلى  اإلجتماعي  التواصل  وسائط  عبر  التسويق  ممارسة  لميزات  بالنسبة   & Nadaraja)أما 
Yazdanifard, 2013, pp. 4-5) 

في حين    االجتماعي مجانية للوصول إليها) إنشاء ملف شخصي ونشر معلومات(.غالبية وسائط التواصل    -
أن حمالت التسويق التقليدية يمكن أن تكلف ماليين الدوالرات، فالعديد من أدوات وسائط التواصل االجتماعي  
التواصل  وسائط  عبر  ناجحة  تسويق  إدارة حمالت  للمؤسسات  يمكن  أين  التجاري.  لالستخدام  مجانية حتى 

السو  إلى  الوصول  ميزة  وتعد  بميزانية محدودة،  للغاية  االستثمار  االجتماعي  من  القليل  مقابل  المستهدف  ق 
 ؛النقدي أو بدونه أمًرا جوهرًيا 

التفاعل اإلجتماعي حيث أصبحت وسائط التواصل االجتماعية منتشرة لدرجة أنها أصبحت أكثر الوجهات    -
 شعبية على اإلنترنت، وتكشف دراسات سلوك المستهلك أن األفراد يولون اهتماًما أكبر للنصائح والمعلومات 
التي تتم مشاركتها عبر اإلنترنت ، ويقضون المزيد من الوقت مع مواقع الويب التي تقدم تقييمات من جهات 
خارجية ، وتشير دراسات أخرى إلى أن هذه المعلومات يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على قرارات الشراء ، 

، "افتراضية"  مصادر  من  تلقيها  تم  إذا  الفو    حتى  من  العديد  أن  وسائل  والواقع  الستخدام  عنها  المعلن  ائد 
 ؛اإلعالم الجديدة تتعلق مباشرة بجوانب تفاعلها االجتماعي

عي، لذلك من الضروري أن  حاسم للتسويق عبر وسائط التواصل االجتماآخر  خدمة العمالء هي مجال    -
ة عبر  ال يجب على المسوق تقديم المساعد حيث    ،مصممي مواقع الويب نظام خدمة عمالء مدروسيكون ل

 وضع  يجب لذلك    ،مؤسسةال كثير من الحاالت يكون من األنسب للعمالء االتصال بألن هناك الاإلنترنت فقط  
للعمالء.   مجاني  هاتف  لتعتبر  كما  رقم  ضاإلستجابة  السريع  التسليم  وأنظمة  الوالء  لطلبات  لتطوير  رورية 

الطرود. قد يرغب اآلخرون في    يفضل بعض العمالء الحصول على المنتج عن طريق خدمات ، )اإللكتروني
 .(التقاط منتج في متجر مادي من أجل الحصول على شخص ما للتحدث معه

اإلجتماعي  -ثانيا التواصل  وسائط  التالي:  ي  :سلبيات  النحو  على  الوسائط  هذه  سلبيات  أهم  إبراز  مكن 
   (206-205، الصفحات 2017-2014)فاضل، 

نمو العالقات االفتراضية حيث تشير الكثير من األبحاث إلى نسبة  تقليص العالقات االجتماعية الواقعية و   -
ا العالقات  طغيان  أي  المباشر،  والتفاعل  للتواصل  كبديل  يستخدمونها  األفراد  من  على  كبيرة  الفتراضية 

 ؛العالقات الواقعية
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ت تخدام معلوماخرق خصوصية األفراد وفي هذه الوسائط تتشكل مالمح خرق الخصوصية من خالل اس  -
 ؛ المشتركين الشخصية

التشهير واإلساءة إلى اآلخرين وذلك عن طريق القيام بنشر الصور والفيديو كما يفعل بعض األشخاص    -
من خالل قيامهم بنشر صور وفيديوهات لهم ولزمالئهم تتعارض مع السياسة العامة لمجتمعاتهم، ففي ظل  

االجتم التواصل  وسائط  وهمية على  إنشاء حسابات  لجأ  إمكانية  فقد  القانونية،  المسؤولية  غياب  وأيضًا  اعي 
بنشر   والتهديد  بابتزازهم  والقيام  تقليد شخصياتهم دون علمهم،  أو  إلى اآلخرين وانتحال  إلى اإلساءة  البعض 

 صورهم على تلك الوسائط.

 ,Nadaraja & Yazdanifard)أما من الجانب التسويقي تتمثل سلبيات وسائط التواصل اإلجتماعي في:  *
2013, pp. 6-7) 

حماية العالمات التجارية وحقوق    مؤسسات : من المهم بالنسبة للقضايا العالمات التجارية وحقوق النشر  -
  ، يج لعالماتها التجارية ومنتجاتهاالتأليف والنشر الخاصة بها عند استخدام وسائط التواصل االجتماعي للترو 

  المؤسسات لى تسهيل التواصل غير الرسمي والمرتجل على  غالًبا ما تعمل قدرة وسائط التواصل االجتماعي ع
في الترويج لعالماتها التجارية ولكنها يمكن أيًضا أن تسهل إساءة استخدام الطرف الثالث للعالمات التجارية 

التجارية النشر  أو   ،وحقوق  ثالث  طرف  منفذ  خالل  من  سواء  االجتماعي،  التواصل  وسائط  استخدام  عند 
التو  وسائط  بالمنصات  الخاصة  االجتماعي  استخدام  مؤسسةاصل  مراقبة  التسويق  جهات  على  يجب   ،

للتأكد من أن أولئك الذين يقدمون المحتوى من خالل    ،العالمات التجارية وحقوق النشر الخاصة بهم بانتظام
بها  وسائل اإلعالم ال يسيئون استخدام الملكية الفكرية، ويجب أن يكون لدى جهات التسويق قواعد معمول  

 تتضمن حظًرا محدًدا فيما يتعلق بانتهاك العالمات التجارية وحقوق الطبع والنشر وانتحال الهوية. 

: يمكن أن يؤدي استخدام وسائط التواصل االجتماعي للترويج لعالمة  قضايا الثقة والخصوصية واألمن  -
و  بالثقة  تتعلق  مشكالت  حدوث  إلى  ما  بشخص  خاصة  خدمات  أو  منتجات  أو  وأمان  تجارية  الخصوصية 

هذه المشكالت وتتخذ اإلجراءات المناسبة لتقليل تعرضها للمسؤولية    مؤسسات من المهم أن تدرك ال البيانات،
تلعب الثقة المتعلقة بأمان المعامالت والخصوصية   ،المتعلقة بجمع البيانات الشخصية واستخدامها وصيانتها

أظهرت بعض الدراسات أن  ،بر وسائط التواصل االجتماعيدوًرا حاسًما في توليد والء العمالء للمسوقين ع
العمالء  قيام  لعدم  الرئيسية  األسباب  أحد  كان  اإلنترنت  عبر  االئتمان  بطاقات  على  االحتيال  من  الخوف 
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بالشراء عبر اإلنترنت بشكل أكبر، عالوة على ذلك أدت مخاوف الخصوصية إلى إخفاق العالقات العامة 
 ئط التواصل االجتماعي مما أدى إلى تآكل صورة العالمة التجارية بشكل كبير. لبعض المسوقين عبر وسا 

السلبية:  - وسائ  التعليقات  االجتماعي  طتعمل  جهات   التواصل  إلى  المستهلكين  تحويل  على  ما  بطريقة 
ال إيجابي أو سلبي على  للمستهلكين خلق ضغط  ومنتجاتها وخدماته، ومن    مؤسسة تسويق ومعلنين، ويمكن 

الوسائط االجتماعية التي تضر بشكل خاص بالحمالت التسويقية هي االستجابات السلبية بعد النشر.    جوانب 
أو   المهينة  الفيديو  مقاطع  أو  المنشورات  أو  الصور  نشر  المنافسين  أو  سعداء  الغير  للعمالء  يمكن  حيث 

لمنع حدوث هذه األحداث  المسوق  يفعله  يمكن أن  الكثير مما  يوجد  ع ذلك ال يمكن تجاهل  م  ،المسيئة وال 
الوسائط التعامل بكفاءة للرد على الفور وتحييد المشاركات الضارة،  هذه  ردود الفعل السلبية ويجب على إدارة  
  األمر الذي يستغرق المزيد من الوقت.

 المطلب الرابع: التعامالت التجارية على وسائط التواصل اإلجتماعي  
التي أتاحت و  ثر واألسرع نمًوا في األسواق التجارية حول العالم،هي األك تعد اآلن التجارة اإللكترونية 

ال وأصحاب  األعمال  لرجال  بالنسبة  المزايا  من  بضائعهم  مؤسسات  العديد  عرض  يريدون  الذين  الكبرى 
اإلنترنت  ومنتجاتهم   الدول على  للشراء في جميع  أو  التعرف  للبيع  المطلب  هذا  لذلك سنحاول من خالل   ،

 التجارية على الوسائط اإلجتماعية  ومتطلبات نجاح إستخدام هذه الوسائط في التسويق.على التعامالت 

 مفهوم التعامالت التجارية على الوسائط اإلجتماعية:   -أوال

خاصة مع ظهور شبكة الويب، إن      1990إن بداية إستخدام اإلنترنت ألغراض تجارية يعود إلى سنة  
المجا شتى  في  االنترنت  إستخدام  توزيع  توسع  كقناة  تستخدم  االنترنت  أصبحت  فقد  التجارية،  والسيما  الت 

األهداف   تحقيق  إلى  يؤدي  مما  العالم  أنحاء  عبر  والعمالء  األسواق  مع  تواصال  للمنظمات  تتيح  وتسويق، 
المرجوة لكل أطراف التعامل؛ لقد أصبحت المنظمات اليوم تستخدم االتنرنت كأداة للوصول إلى المعلومات 

 (2014)صراع،  يانات والقيام ببحوث التسويق وتكوين معارض إلكترونية، ونقل الب

 يوفر اإلنترنت قنوات للوصول إلى العمالء وتوفير المعلومات واإلعالنات والعروض المتعلقة بالمنتجات حيث  
علومات م  ألنها تقدم  بيعات والتسويق غير فعالة  والخدمات وما إلى ذلك، ومع ذلك غالًبا ما تكون حمالت الم

الصحيحة   اإلعالنات أو العروض   ،لمعلومات خاطئة للعميل، أو بداًل من ذلك توفر اأو إعالنات أو حوافز  
في الوقت الخطأ؛ وبالمثل يوفر اإلنترنت للعمالء القدرة على تحديد المعلومات بسرعة حول المنتجات التي  
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ومع ذلك غالًبا ما ال يتمكن    ،الخاصة بهميهتمون بها، وشراء تلك المنتجات دون مغادرة أجهزة الكمبيوتر  
العمالء عبر اإلنترنت من العثور على المنتج أو الخدمة الدقيقة التي يريدونها، ويفشلون في العثور على ما  
يريدون بالسعر الذي يجدونه جذاًبا، أو يجدون ما يريدون ولكن المنتج غير متوفر أو لم تعد الخدمة متوفرة، 

تؤدي هذه السيناريوهات إلى عدم    ،تفادة من الخصومات المتوفرة للمنتجات أو الخدمات أو يفشلون في االس 
قيام العمالء بإجراء عمليات الشراء على التخفيضات أو العروض الترويجية المقصودة التي يقدمها التاجر،  

أنواع   ، حيث تتعدد (Stephen, 2013) وعدم حصول العمالء على هذه الخصومات أو العروض الترويجية
 (Kp, 2018) التجارة اإللكترونية عبر األنترنت والمتجلية في:

- B2B  ( عندما تشتري منتجات أو خدمات لعملك الخاص. المؤسسات )التجارة اإللكترونية بين 

-  B2C    من  )األعمال التجارية إلى العمالء( هو األكثر شيوعا يحدث عند شراء المنتجات عبر اإلنترنت
 صناعية وتجارية. مؤسسات طرف المستهلك، من 

، وكانت  Customer to Businessهي تجارة تتم من المستهلك إلى صحاب األعمال،    :C2B  تجارة الـ  -
بالنسبة ألصحاب األنشطة التجارية، ولكن أصبحت تخطو تجاه    هذه التجارة من أنواع التجارة غير المشهور

عبر   التجارة  مفهوم  نجاح  بعد  اآلن،  والنجاح  النوع على عكس  ،  اإلنترنت االنتشار  هذا  من  التجارة  وتسير 
 (49، صفحة  2011)ديمش، المعتاد أي يقود المستهلك هو عملية عرض المنتجات والخدمات إلى الشركات.

الـ  -  المستهلك   مسمع  على  ةومختلف  جديدة  Customer to Customerالـ  تجارة  فكرة  تعد   :C2Cتجارة 
صفحة  2011)ديمش،.ومستهلك  مستهلك  بين   تتم  تجارية   عالقة  وهي  أيًضا  التجارية   األنشطة   وأصحاب   ،

49 ) 

 الحكومية   والمؤسسات   للمصالح  فقط  وخدامتها  أعمالها  التجارة   شركات   تخصص وفقا لذلك    :B2G  الـ  تجارة  -
 لتنفيذ  اإللكترونية  المتاجر  إنشاء  منصات   أحد   مع   الحكومة  اتفاق  مثل  أخرى،  تجارية  شركات   أو   لألفراد   وليس

 (49، صفحة 2011)ديمش،  اص بالوزارات الحكومية )المتاجر اإللكترونية(.موقع خ

)كل ما تريد معرفته عن التجارة االلكترونية،  التجارة اإللكترونية بالفوائد التالية والتي منها نذكر:  حيث تمتاز  
2019) 

ي شخص في أي مكان في  ، يمكنك البيع ألالقيد الجغرافيال تملك التجارة اإللكترونية   :متداد عالمياإل  -
 ؛ العالم مستخدمًا بوابات الدفع االلكتروني في استالم مدفوعاتك بسهولة
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مفتوح  - التجارة   : دائما  متجر  يبقى  ولكن  محدودة،  للشركات  الفعلية  العمل  ساعات  تكون  ما  عادة 
هذا   ،السنة  يوم في  365ساعة يومًيا ، سبعة أيام في األسبوع ، و    24اإللكترونية عبر اإلنترنت “مفتوًحا”  

 ؛ مريح للغاية للعميل وفرصة ممتازة للتجار

التكاليف  - في  بكثير   : وفورات  أقل  تشغيل  بتكاليف  اإللكترونية  التجارة  شركات  بالمتاجر  تتمتع    مقارنة 
 ..؛الفعلية. ال يوجد إيجار ، وال يوجد موظفين للتأجير والدفع ، وقليل جدا من تكاليف التشغيل الثابتة

مستهدفتسو   - لضمان     : يق  المستهلكين  بيانات  من  مذهلة  كمية  جمع  اإلنترنت  عبر  للتجار  يمكن 
 .استهداف األشخاص المناسبين لمنتجاتهم

هناك العديد من المتطلبات  :  سويقتالتواصل االجتماعي في ال طمتطلبات نجاح إستخدام وسائأهم  -انياث
 ,Tandon) منها نذكر: والتي التواصل االجتماعي المساهمة في نجاح الممارسات التسويقية عبر وسائط

2016) 

يستخدم المزيد والمزيد من المستهلكين اآلن تطبيقات المحمول   :التطبيقات الخاصة بالمعامالتحماية    -1
اإلنترنت  عبر  ثغرات   ، للمعامالت  من  العديد  مع  التطبيقات  هذه  الخبيثة    تأتي  البرمجيات  مثل  األمان 

نة والعمليات الخفية ونقاط الضعف المعقدة في التعليمات البرمجية، هذه المشاكل تزداد التطبيقات غير اآلمو 
سوًءا فقط مع التحديثات المستمرة، ال يمكن معالجة مثل هذه المشكالت إال في الوقت الفعلي باختبار اختراق  

 .المحمول الكتشاف البرامج الضارةتطبيقات الهاتف 

البيانات:  -2 الب  تشفير  الحساسةتشفير  المعلومات  ويحمي  الدفاع  آلية  يعزز  أنه  بمعنى  مهم  يقلل   ،يانات 
 من اختراق كلمات المرور.  المتسللينالتشفير أيًضا من خطر تمكن 

من المهم للمؤسسات اليوم أن تقتصر الوصول إلى المعلومات    تقييد الوصول إلى المعلومات الحساسة:  -3
الذين المؤسسة  في  األفراد  على  مشاركة    الحساسة  إن  نفسها،  المعلومات  إلى  للوصول  حًقا  يحتاجون 

المعلومات في جميع أنحاء المؤسسة مع الموظفين الذين ال يحتاجون حًقا الستخدامها يزيد من خطر انتهاك 
 البيانات.

الويب:  -4 تطبيقات  متكرر   تحصين  بشكل  وتحديثها  تغييرها  ويجب  معقدة  الويب  تطبيقات  طبيعة  ،  إن 
مستمر يترك نقاط الضعف والثغرات التي يمكن للمتسللين استغاللها بشكل مالئم للغاية للوصول  التحديث ال
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غير المصرح به إلى المعلومات الحساسة، في مثل هذه الحاالت يعد جدار حماية تطبيق الويب هو الطريقة  
 وغيرها.  XSSالوحيدة لتصحيح الثغرات مثل 

ام األساسي عبر اإلنترنت إلجراء األعمال، من المرجح أن تكون  إلى النظ  مؤسسات مع انتقال المزيد من ال
أن تختار    مؤسسات المنافسة شرسة ومن أجل حماية منصات األعمال التجارية عبر اإلنترنت، يتعين على ال

 بشكل عملي الحلول التي يمكن أن توفر لهم نهًجا شمولًيا لحماية تطبيقات الويب الخاصة بهم.  

أيام    تحتاج المؤسسات إلى البائعين الذين يمكنهم ضمان المراقبة والحماية على مدار الساعة طوال  اختيار 
 األسبوع. 

 المبحث الثاني: ماهية سلوك المستهلك 
إشباعها  مدى  على  يعتمد  مؤسسة  أي  فنجاح  التسويقية،  للممارسات  الزاوية  حجر  المستهلك    يعد 

إلتخاذ   ركز على دراسة وإستكشاف سلوك المستهلكلحاجات ورغبات المستهلك وبالجودة عالية، ولهذا فهي ت
 القرارات 

 التسويقية الهامة، خاصة ما تعلق بطرح منتجات جديدة في السوق ولمواجهة المنافسة.

 المطلب األول: الخلفيات التسويقية لدراسة سلوك المستهلك 

حاجا إشباع  في  مؤسسة  أي  ونجاح  تسويقي،  نشاط  ألي  بداية  نقطة  المستهلك  يتطلب يعتبر  ما    ته 
 التعرف عليه بدقة، حيث سنحاول ومن خالل هذا المطلب التعرف على مفهوم وأهمية سلوك المستهلك.

  إن أساس القيام بالنشاطات التسويقية هو التعرف على سلوك المستهلك،  مفهوم سلوك المستهلك:  -أوال
 . أوال، ثم على دراسة سلوكه ثانيا وجب التعرف عليه ولذا

المسته"  - وحتىإن  واللوازم  المواد  شراء  أو  باقتناء  يقوم  الذي  المعنوي  أو  الطبيعي  الشخص  ذلك  هو    لك 
 ( 84، صفحة  2018)عزيزي،   ."المنافع التي توفر له إشباع حاجاته وسد رغباته السلعية والخدماتية

المستهلك فهو ذلك    - الذي يرتبط بتخطيط وإتخاذ قرارات شر "أما سلوك  الجماعي  الفردي  السلع    اءالسلوك 
تحركه  داخلي  دافع  نتيجة  ما  يبرزه شخص  الذي  التصرف  عن  عبارة  فهو  واستهالكها،  منبهات    والخدمات 

أهدافه وتحقق  ورغباته  حاجاته  تشبع  ومواقف  أشياء  حول  خارجية،  أو  صفحة  2018)عزيزي،    ."داخلية   ،
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األفراد في سبيل الحصول   قوم بها، فهو جميع األفعال والتصرفات المباشرة والغير مباشرة التي يأتيها وي(85
 (24، صفحة 1997)المؤذن،  "سلعة أو خدمة معينة من مكان معين وفي وقت محدد. على

والخدمات    دراسة كيفية اختيار األفراد والمجموعات والمنظمات لشراء السلع"كما عّرفه كوتلر وكيلر بأنه:    -
 (Delrue, 2018, p. 15)   "ورغباتهم. واألفكار أو الخبرات والتخلص منها لتلبية احتياجاتهم

السابقة التعريفات  ما    نستنتج  من  به شخص  يقوم  الذي  الجهد  أو  التصرف  هو  المستهلك  سلوك  أن 
 بشراء السلع والخدمات قصد إشباع حاجاته ورغباته الحالية والمستقبلية. والمرتبط

المستهلك-انيثا سلوك  دراسة  با  :أهمية  المستهلك  سلوك  دراسة  مختلف حظيت  قبل  من  بالغ  هتمام 
به، ومن العوامل التي زادت من االهتمام بدراسة سلوك المستهلك   الباحثين، فنجاح المؤسسة أو فشلها مرتبط

 ( 68-67، الصفحات 2016)زهيوة، نذكر: 
المستهلك،   ح بالنسبة للمؤسسات، والذي يركز على دراسة احتياجات انتشار المفهوم التسويقي كفلسفة نجا −

الجديدة فشلت ليس    يعمل على إشباعها بوضع االستراتجيات التسويقية المناسبة، فالعديد من المنتجات التي  
 ؛سلوك المستهلك لنقص جودتها، لكن لسوء تخطيط االستراتجيات التسويقية القائمة على سوء فهم

المؤثرة    األطرافتعقد عملية قرار الشراء فلم يعد يقتصر على الجانب الشخصي، ولكن يستلزم األخذ بكل   −
 على اتخاذ القرار؛

الدخول   توفر دراسات سلوك المستهلك لرجال التسويق المعلومات الدقيقة والكافية عن األسواق التي يمكن −
المستهلكين    إليها بربحية معينة، ولكيفية صياغة عناصر المزيج التسويقي المقبولة لسلعة أو خدمة ما من قبل

 (10، صفحة 2013ات و شاكر، )عبيد . في األسواق المستهدفة

المستهلك  -ثالثا سلوك  منطلقات   :خصائص  تعد  والتي  المستهلك،  لسلوك  العامة  الخصائص  جملة    من 
 ( 64-63، الصفحات 2017)خليفي و مادني،  لدراسته نذكر:

  سلوك المستهلك كله عبارة عن تصرف إنساني البد أن يكون وراءه دافع أو سبب، إذ ال يمكن أن يكون  -
 ؛سلوكا أو تصرفا بشريا من غير ذلك هناك

  نادرا ما يكون السلوك اإلنساني نتيجة لدافع أو سبب واحد فهو في أغلب الحاالت، محصلة لعدة دوافع -
 ؛أو يتنافر بعضها مع البعض اآلخر وأسباب يتضافر بعضها مع بعض 
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تصور    لتالي فال يمكنك هادف بمعنى أنه موجه لتحقيق هدف أو أهداف معينة، وبا السلوك اإلنساني سلو  -
واضحة، وغير  غامضة  واألحوال  األوقات  بعض  في  األهداف  بعض  بدت  وٕان  هدف،  دون  سواء   سلوك 

 ؛بالنسبة لألفراد أنفسهم أو المؤسسات ذاتها

ب - بذاته،  به األفراد ليس سلوكا منعزال وقائما  يقوم  الذي  تكون قد سبقته السلوك  بأحداث وأعمال    ل يرتبط 
 وأخرى قد تتبعه؛ 

يستطيع الفرد   كثيرا ما يؤدي الالشعور دورا مهما في تحديد سلوك اإلنسان، إذ في الكثير من الحاالت ال -
اإلجابة التي غالبا    أن يحدد األسباب التي أدت به إلى أن يسلك سلوكا معينا، لذا نجد جملة)ال أعرف( هي

 ؛ عن األسباب والدوافع لسلوك معين ما يرددها المستهلك عند سؤاله

سلوك    سلوك اإلنساني عملية مستمرة ومتصلة فليس هناك فواصل تحدد بدء كل سلوك وال نهايته، فكلال -
 .متكاملة مع بعضها ومتممة لبعضها  هو حلقة من سلسلة حلقات 

اإلنترنت من    المستهلك واألنترنت:  -رابعا إنعكس على   ت سلوكيالقد غيرت  ما  التقليدية، وهو    المستهلك 
-369، الصفحات  2013)عبيدات و شاكر،  ها المؤسسات، ومن التي شاعت نذكر:  السياسات التي تقوم ب

371 ) 
جذبه:    -1 إلى  المستهلك  دفع  من  فالمؤسسات التحول  إلى صياد،  فريسة  المستهلك من    اإلنترنت حولت 

سات فالمؤس  ساهم على حرية اإلختيار في إتخاذ القرار،   فاإلنترنت المعلنة لم تعد قادرة على دفع المستهلك،  
 أصبحت راضخة للفاعلين أكثر في األنترنت أكثر من المستهلكين.

  مؤسسات ال  تعمل الكثير من مواقع األنترنت اآلن سماسرة ووسطاء، لذلك يجب علىالتغير في األدوار:    -2
أفضل وتقدم  البيانات،  ومصداقية  وخدماتها  منتجاتها  حول  الكافية  المعلومات  توفر  بأقل   أن  العروض 

 األسعار.

 المستهلكون اآلن هم الذين يختارون ما يريدون ويصممون مشترياتهم طبقا  المستهلك يصمم السلعة: -3

 التعليمات   الحتياجاتهم وفقا لبرمجيات خاصة، وما على المصنعين سوي توفير البرامج والمعلومات وإعطاء
 اإللكترونية.  التي تسهل التعامل مع مواقعهم ومخازنهم

 عكس المتاجر التقليدية، فإن المتاجر اإللكترونية ال تغلق أبوابها فهي تعمل على   علىمحركات البحث:   -4

 .وهي التي تذهب إلى المستهلك في مكتبه ومنزله ساعة، 24مدار 



 الدراسة النظرية               ألول                                                الفصل ا
 

21 
 

 المطلب الثاني: العوامل المؤثرة على سلوك المستهلك 

تعتبر حيث  وخارجية،  داخلية  مؤثرات  عن  ناتج  المستهلك  سلوك  في  االختالفات  هذه   إن    دراسة 
إلى   المؤثرات ذات أهمية بالغة في تبني معظم القرارات اإلنتاجية والتسويقية، أين يمكن تقسيم هذه المتغيرات 

أما المستهلك،  الخارجية عن نطاق  العوامل  المجموعة األولى من كافة  تتكون  المجموعة    مجموعتين، حيث 
 . الثانية فهي كافة العوامل الداخلية والمؤثرة في سلوكه

 من جملة العوامل الخارجية المؤثرة على سلوك المستهلك نذكر:العوامل الخارجية:  -أوال

تشكيل    إن العوامل الثقافية تنمو مع تطور حياة المستهلك وتؤثر على مقدار معرفته وتساهم في  الثقافة:-1
المج في  أو  المجتمعات  بين  الثقافية  االختالفات  فــإن  وبالتالي  وآرائه،  لهامعتقداته  الواحد،  على   تمع    تأثير 

للمؤسسات.   التسويقية  اإلستراتجيات  وعلى  اإلستهالكية  النسور،  السلوكيات  و  صفحة  2013)القحطاني   ،
التي هي   ،(190 الفرعية  الثقافة  الدراسة على  بشكل عام يركزون في  واألفكار   والمسوقون  المبادئ  مجموع 

التأثير علىالتي تسود مجتمع ما في فترة زمنية، والتي تؤدي   بارزا في  سلوكه وتصرفاته، من خالل    دورا 
تزوره والتي يمكن أن يتأثر بها،   مشاهدته للمجتمع الذي يعيش فيه أو ما يكتسبه من المجتمعات األخرى التي

الديانة، العادات والتقاليد، اللغة، المناطق    ومن المعايير التي تساعد على تحديد الثقافة الجزئية نجد الجنسية،
 ( 195، صفحة 2013)القحطاني و النسور،  لجغرافية، السن. ا

اإلجتماعية:    -2 تأثيرالعوامل  عن  المستهلك  تعبر  لدى  الشراء  سلوك  أو  قرار  على  اإلجتماعية   الظواهر 
العمل أو  الدراسة  وزمالء  واألصدقاء  واألسرة  المرجعية  والجماعات  اإلجتماعية  الشريحة    . وغيرهم  وتتضمن 

   (285، صفحة  2019الصميدعي،  )البله، الشيخ، و

األنترنت، عبر  للممارسات  عدة    وبالنسبة  من  يأتي  االنترنت  عبر  المستهلك  على  االجتماعي  فالتأثير 
مقارنة حديثة  مرجعية  الخاصة    مجموعات  الحديثة  المرجعية  المجموعات  تحديد  تم  ولقد  التقليدية،  بالطريقة 

نة من مجموعة نقاشات على أحد مواقع االنترنت، وللجماعة  بمجتمعات واقعية مكو   بالمستهلك عبر االنترنت 
خاصة للفرد، حيث يتوحد مع معاييرها ومعتقداتها ويستخدمها كمعايير له، وقد يعجب الفرد    المرجعية أهمية

واحد يستخدمه كنموذج يهتدي به إلعجابه بصفاته الشخصية وقد ينتمي الفرد إلي جماعات متعددة،   بشخص 
 التسويق والمعلنون إلي محاولة فهم ودراسة هذه الجماعات المرجعية، ألهميتها الشديدة في يسعي رجال    حيث 

بسلوك    التأثير على نظرة الشخص لنفسه واتجاهاته وسلوكه، ونظرا ألن سلوك المستهلك يتأثر إلي حد كبير
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التسوق اإللكتروني    ىعل  ن يزيد احتمال إقبال المستهلكاألصدقاء والجيران والزمالء واألقارب، فمن المنطقي أ
التسوق. من  األسلوب  لهذا  الممارسين  من  المرجعية  جماعته  أعضاء  أقبل  صفحة  2019)أسامه،    كلما   ،

139 ) 

 تؤثر العوامل التسويقية على سلوك المستهلك من خالل عناصر المزيج التسويقي العوامل التسويقية:  -3

 ( 37، صفحة 2017)سليماني،  : التقليدية

)التعقيد،  المنتوج:-أ الخصائص  هذه  جملة  ومن  الشراء،  قرار  اتخاذ  عملية  في  المنتج  خصائص   تؤثر 
منتجات  يقدمون  المنتجين  وبعض  معقد،  شراء  قرار  إلى  تحتاج  المعقدة  الحديثة  فالمنتجات    الجودة...الخ(، 

في   ة يؤثربسيطة مألوفة لدى المستهلك تجنب البحث المكثف عن المعلومات، كما أن المظهر المادي للسلع
 عملية اتخاذ قرار الشراء، فالغالف يجذب المستهلك ويجعله يضع المنتج في دائرة اهتمامه. 

السعر    تؤثر إستراتيجية التسعير في سلوك الشراء لدى المستهلك، فعندما يبحث المستهلك عن  التسعير:-ب
مهما بل قد    لسعر يكون جد المنخفض أو الحصول على خصومات، وعندما يقوم باتخاذ قرار شراء روتيني، فا

 يكون احد أهم العناصر التي يقيمها المستهلك.

فعندما  التوزيع:-ج المنتج،  إدراك  عملية  في  تؤثر  التوزيع  فقنوات  أمرا ضروريا،  السلع  إتاحة  يعرض   يعد 
 الصغيرة. المنتج في احد المحالت الكبيرة يكون له مكانة أفضل من عرضه على األرصفة أو في المحالت 

يرسلها    تؤثر إستراتيجية الترويج في كل مرحلة من مراحل اتخاذ القرار الشرائي، فالرسالة التي  الترويج:-د
ب المستهلك  تذكر  المشكلة وسوفأ المسوق  هذه  يساعده على حل  المنتج سوف  وأن  لديه مشكلة  يحصل    ن 

 على قيمة أعلى نتيجة شرائه لهذا المنتج.

التلفزيون نتيجة  مع استمرار انخفاض نسبة المشاهدة على    تماعي:المؤثرون على وسائط التواصل اإلج-4
المتزايد لإلنترنت  التواصل االجتماعي،    طعلى وسائ  التسويق ووكاالت اإلعالن  القائمون على  ، ركزالتأثير 
مؤثرين في ذلك، والذي أطلق عليه بنمط التسويق عبر المؤثرين، فهم يضمنون عبر    من خالل اإلعتماد على

أو    فيسبوك وتويتر( أن الجمهور لن يقوم فقط برؤية منتج  انستغرام،  ،االجتماعي )الـيوتيوب   ط التواصلوسائ
المشاركة   خدمة المؤثر  توصيات  على  بناء  والشراء  للتفاعل  مدفوعين  سيكونون  ولكنهم  التجارية    العالمة 

 (2020)الموجز اليومي،    والمتابعات والتحويالت. واإلعجاب 

 د الذين بنوا سمعة طيبة لمعرفتهم وخبرتهم في موضوع معين، ويقومون بنشر مشاركات افر األ مه  ون فالمؤثر 
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ال هذا  حول  وسائ منتظمة  على  من   طموضوع  كبيرة  قاعدة  وإنشاء  لديهم،  المفضلة  االجتماعية    اإلعالم 
باآلخرين    الخاصةالمتابعين المتحمسين الذين يهتمون بآرائهم، فهم يتمتعون بقوة التأثير على قرارات الشراء  

منصة معينة    بسبب سلطتهم أو معرفتهم أو موقعهم أو عالقتهم بجمهوره، وكذلك فهم أفراد لديهم متابعين في
هؤالء األفراد ليسوا   ومن األهمية مالحظة أن  ،يشاركون فيها بنشاط، مع أن حجمهم يتوافق مع حجم المنصة

 تتعاون معهم العالمات   ضاع اجتماعية مميزة لذلكمجرد أدوات تسويقية فقط، بل هم أشخاص يتمتعون بأو 
التواصل االجتماعي هم األشخاص، تتجه العالمات    ط فالمؤثرون في وسائ  التسويقية.  التجارية لتحقيق أهدافها

على منهم  لالستفادة  على    التجارية  متابعيهم  وتشجيع  جديدة  اتجاهات  لصنع  االجتماعي،  التواصل  وسائل 
 ( 2020)مجلة وايرد،   روجون لها.ي شراء المنتجات التي

 من جملة العوامل داخلية المؤثرة على سلوك المستهلك نذكر: :العوامل الداخلية -ثانيا

النفسية:    -1 الرغم من العوامل  العام، وعلى  تؤثر في سلوكه  التي  الخاصة  الذاتية  العوامل    وهي مجموعة 
والحاجات    ماعية الخارجية للفرد والتي تتضمن الدوافعكونها عوامل داخلية، إال أنها قد تتأثر بالعوامل اإلجت

 ( 285، صفحة  2019)البله، الشيخ، و الصميدعي،  واإلدراك واإلتجاهات. 

المؤثرة في   تعد األبعاد الشخصية مثل الجنس والعمر والتعلم والدخل من أهم العواملالعوامل الشخصية:    -2
عبر األنترنت   ارسات م، وبالنسبة للم(285، صفحة  2019)البله، الشيخ، و الصميدعي،  سلوك المستهلك،  

االنترنت وأن المستهلكين    فقد توصل بعض الباحثون إلى أن الدخل يلعب دور حيوي في سلوك الشراء عبر
التسوق عبر أكثر إجابية نحو  اتجاه  لديهم  يكون  االنترنت، كما أن األشخاص   الحاصلين على دخل عالي 

بينما يستخدمه الشباب    متواصل مع االنترنت ولم يستخدموها كوسيلة  األكبر سنا ليس لديهم تفاعل للشراء، 
أكبر اهتمام  لديهم  وأن  متواصلة،  بصورة  االنترنت  يستخدمون  لتصفح    البالغين  الحديثة  التقنيات  باستخدام 
مقارنة بالنساء، التسوق اإللكتروني بال المعلومات وتقييم البدائل، كما أن المستهلكين من الذكور أكثر إقباال لي

عادة الذين يقومون بالتسوق بغض النظر   كما أن المتعارف عليه في البيئة العربية بصفة عامة أن الرجال هم
المت األسلوب  ذلك.  عن  في  الصفحات  2019)أسامه،  بع  تأثير    ،  (139-140،  توضيح  يمكن  هذه  أين 

 سلوك المستهلك في الشكل التالي: العوامل على
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 العوامل المحددة لسلوك المستهلك (:1-1الشكل )
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

العلوم اإلقتصادية  سامية    المصدر:  المستهلك، كلية  والتجارية وعلوم التسيير،    لحول، محاضرات في مقياس سلوك 
 . 9/41جامعة الحاج لخضر، باتنة، ص 

 المستهلك وهذا نالحظ من خالل الشكل أن العوامل الداخلية والخارجية هي التي تؤدي إلى تكوين إدراك  
  بعملية   بدوره يؤدي إلى التأثير على السلوك الشرائي، وهذا ما يدفع المستهلك إلى القيام بتجربة المنتج، والقيام

 .الشراء

 العوامل الخارجية: 

 الثقافة   -

 الطبقات االجتماعية  -

 الجماعات المرجعية  -

 األسرة  -

 

 العوامل الداخلية:  

 الدوافع  -

 اإلدراك 

 االتجاهات  -

 التعلم  -

 لشخصية ا -

تكوين إدراك  

 المستهلك
السلوك  

 التأثير   الشرائي

 خطوات الشراء: 

التعرف على الحاجات   -

 غير مشبعة

 البحث عن المعلومات   -

 تحديد البدائل المتاحة -

 تقييم البدائل  -

 اتخاذ القرار الشرائي  -

 شعور مابعد الشراء  -
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 المطلب الثالث: نماذج ونظريات سلوك المستهلك 

مختل  تشرح  والتي  والنظريات،  المستهلك  سلوك  في  النماذج  من  العديد  األخيرة  السنوات  في    ف ظهر 
والتي   فيها،  المؤثرة  والعوامل  بأي عملية شراء،  القيام  المستهلك عند  يبديها  التي  تقليدية  اعتبرت  السلوكيات 

 وشمولية، والتي منها من أخذ بها كنظريات لتفسير سلوك المستهلك.

 حددت في ذلك نماذج تقليدية وأخرى شاملة.  نماذج سلوك المستهلك: -أوال

 أيضا بالمداخل الجزئية، هذا النماذج ال تنطبق على جميع المستهلكين، والتي  تعرف النماذج التقليدية:-1

، الصفحات  2013)ابو جليل، هيكل، عقل، و الطراونة،  :  حددت بخمسة سنحاول ذكرها باختصار في مايلي
51-54 ) 

اإلقتصادي:  -1-1 كتابات  النموذج  إلى  بينثامن"تعود جذوره  فيه   " آدم سميث وجيرمي  تفسير    اللذان حاوال 
الذاتية، فالفرد سواء كان منتجا أو مستهلكا يسعى المنفعة  إلى  الفردي والجماعي إستنادا  إلى   السلوك  دوما 

 تعظيم منفعة ذاتية وتقليل التضحية من قبله، أي الشراء بأقل سعر والبيع بأفضله. 

بقرع    جابة، حيث كان يقومالقائمة على اإلثارة واإلست  " بافلوف"من تجربة العالم    أصله  نموذج بافلوف:-1-2
الحركات في كل    الجرس في كل مرة يريد فيها إطعام الكلب ثم يقدم له الطعام، فكان الكلب يقوم بسلسلة من

المنطلق حاول علماء آخرين الطعام، ومن هذا  تقديم  الجرس حتى دون   تطوير هذا األسلوب   مرة عند قرع 
أو الدافع، الخاصية أو   يز على أربعة عناصر وهي الحاجةالتعليمي لتطبيقه على السلوك اإلنساني، بالترك

 اإليجاد، اإلستجابة أو السلوك، التعزيز.

  نموذج إجتماعي نفسي، نظر إلى المستهلك كمخلوق إجتماعي يواجه عدة أشكال من نموذج فيبلين:  -1-3
بانتما  وسلوكه  رغباته  تتعدد  حيث  اإلتصال،  جماعات  ومن  العامة  ثقافته  من  الجماعةالضغوطات  إلى   ئه 

بالمحاكاة من أمثاله من الطبقة المترفة،    المرجعية وتطلعاته المستقبلية، ولدعم فكرته قاس سلوك المستهلك 
أسباب تبين أن    فرأى أن معظم سلوك هذه الطبقة مدفوع بعوامل داخلية كالتفاخر، الشهرة...الـخ ،إال أن هناك

الكثير نسبيا ألن سلوك  فيه  مبالغ  المدخل  الحد من  هذا  إلى  يميل  الطبقة  هذه  أفراد  وليس    من  اإلستهالك 
 المبالغ فيه، بغية توجيه األموال بشكل رئيسي إلى اإلستثمار.
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فرويد:    -1-4 تحليله على نموذج  أين ركز في  النفسي،  المدخل  اإلنساني على  السلوك  تفسير    يعتمد في 
بمخ مرورا  الطفل  والدة  منذ  السلوك  لتبرير  الجنسية  فيالناحية  النظرة  أحادية  ورغم  نموه،  مراحل  هذا   تلف 

 النموذج، إال أنه أكثر تفسيرا لسلوك المستهلك. 

هوبز:  -1-5 المستهلك   نموذج  سلوك  على  والتفسير  الدراسة  في  ركز  فقد  السابقة،  النماذج  عن    يختلف 
سلوك   يث يصفالصناعي، والذي وصفه بأنه تتحكم فيه إجراءات اإلدارة، كما يتصف بالرشد والعقالنية ح 

 المستهلك الصناعي أنه رشيدا وعقالنيا، وال يتأثر كثيرا بالنواحي العاطفية أو الشخصية. 

 تتضمن تحليل جميع تصرفات المستهلك والضوابط التي تحكمه، ومن أبرز هذه النماذج الشاملة:  -2
 النماذج:

لدراسة   من االتجاهات الحديثةوهو مستوحى من برنامج الحاسوب، وقد تضمن العديد نموذج نيكوسيا:  2-1
بمستهلكيها من    سلوك المستهلك؛ يركز هذا النموذج على العالقة بين المؤسسة وعمالئها، إذ تتصل المؤسسة

،  2017)سليماني،    خالل الرسائل التسويقية أين تتحقق االستجابة من طرف المستهلك بالقيام بعملية الشراء.
يرى  (42صفحة   تقسيمها  أن قرارات "  نيكوسيا"  ،  يمكن  ناتجة عن عملية  إلى مجاالت كما هي    المستهلك 

 موضحة في الشكل.
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 لتفسير سلوك المستهلك" نيكوسيا" (: نموذج  2-1الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المستهلك،  نورة    المصدر:  مقياس سلوك  في  التسيير،  سليماني، محاضرات  والتجارية وعلوم  اإلقتصادية  العلوم  كلية 
 . 44، ص 2017الجزائر،  جامعة دالي براهيم،  

التالية المتشكلة. تبعا للحقول  )كحلي،    نالحظ من الشكل أن نموذج نيكوسيا يفسر سلوك المستهلك 
 ( 146-145، الصفحات 2016

اإلعالنية(:  - الرسالة  )معالجة  األول  إلى  الحقل  إعالنية  رسالة  ببعث  المرسل  باعتبارها  المؤسسة    تقوم 
هذه مستقبل  باعتباره  باتجاه   المستهلك  المستهلك  طرف  من  المواقف  لتكوين  فرصة  تعطي  حيث    الرسالة، 

 المنتوج المعتبر، هذا الموقف يعطي فيما بعد قاعدة المجال الثاني. 

-  :) المنتوج  )تقييم  الثاني  وتقييم   الحقل  وتقييمها  المعلومات  عن  بالبحث  الحقل  هذا  في  المستهلك    يقوم 
مقارنته   الرسالة،  في  المعروض  محفز المنتج  يظهر  بعدها  سابقا،  لديه  المعروفة  األخرى  المنتجات    ببقية 

)اإلعالن   بالعالمة والذي قد يتحول إلى عملية شراء أو ال، وهذا تحت تأثير جملة من العوامل المكانية خاص 
 .عن نقطة البيع ، مواقف وسلوكيات الزبائن وغيرهم (، وهذا ما يشكل مدخل المجال الثالث 

 

1الحقل الفرعي   

خصائص 

 المؤسسة

 2الحقل الفرعي 

 ائص المستهلكسنخص

1المجال  

 التعرض

 للرسالة 

 البحث والتقييم 

 (النشاط)القرار 

 الموقف

 ( الدافع)الحافز

 استهالك

 تجربة

 سلوك الشراء 

4المجال  

 التغذية العكسية

3المجال   

عملية 

 الشراء 

2المجال  

عملية 

البحث 

وتقييم  

 المنتج
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بفعل    بعد أن يتم تحويل وتوجيه الدوافع المتولدة في الحقل السابق، يقوم المستهلك  الشراء(:الحقل الثالث )  -
 الشراء.

المنتوج(:  - الرابع )تخزين واستهالك  الشراء، حيث   الحقل  لقرار  اتخاذهم  بعد  المستهلكين    يمثل ردود فعل 
والدر  والبحث  المتابعة  طريق  عن  وتقييمها  عليها  بالتعرف  المؤسسات  صياغة تقوم  إعادة  أجل  من    اسة 

 إستراتيجيتها اإلنتاجية والتسويقية تبعا للمعلومات المتشكلة وبالشكل الذي يمكنها من تحقيق أهدافها.

من    ، بعد تعديله1978لقد اخذ هذا النموذج شكله النهائي في سنة    نموذج أنجل وكالت وبالك ويل:  -2-2
إتخاذ القرار،    ونموذج  عيين هما نموذج معالجة البيانات،، ويتكون هذا النموذج من نموذجين فر "انجل"طرف  

المنبه والجانب    حيث يمثل نموذج معالجة البيانات في عملية المقارنة والمواجهة بين المعلومات الناتجة عن
الشخصية ذاكرته  الفرد،  ذكاء  من  تتكون  التي  المركزية  الوحدة  للفرد من طرف  فنموذج   النفسي  وإتجاهاته، 

المؤسسة أو كانت عامة   نبيانات يعد مصفاة للمنبهات التي يتعرض لها الفرد سواء كانت صادرة ممعالجة ال
المستهلك في سلوكه الشرائي.   أو شخصية. أما نموذج إتخاذ القرار فيصف عملية اإلختيار المتبعة من طرف

أساسية تتعرض حسب هذا النموذج تمر عملية اتخاذ القرار بخمسة مراحل    ،(56، صفحة  2012)وكال،  
المحيط كالثقافة والجماعات المرجعية والعائلة وغيرها، ومتغيرات شخصية كالدخل،    لتأثير جملة من متغيرات 

هذا النموذج يمكننا من فهم أسباب اختيار    يف  على مراحل اتخاذ القرار بدرجات متفاوتة،  والتي تؤثر مجتمعة
نه يبين إمكانية توجيه قرار الشراء عن طريق التحكم في  معينة دون أخرى باإلضافة إلى كو   المستهلك لعالمة

  و زمالئه فتتمثل   "انجل"المتغيرات؛ وبالنسبة للمراحل األساسية لعملية اتخاذ قرار الشراء كما حددها    مختلف
 (46، صفحة 2017)سليماني،   في:

 المرحلة األولى تحديد الحاجة. -
 المرحلة الثانية البحث عن المعلومات  -
 ثالثة تقييم البدائل المرحلة ال -
 المرحلة الرابعة شراء المنتج  -
 المرحلة الخامسة تقييم االستهالك أي القرار الالحق للشراء و تحديد درجة الرضا أو عدم الرضا. -

وأحد   يعتبر من النماذج المبنية والمنظمة بدقة  ،(186، صفحة 2002)زياني،  نموذج هوارد وتشيس:   2-3
كثي  المعتمد  الحالية  شرحالنماذج  إلى  يميل  أن  يحاول  النموذج  هذا  المستهلك،  سلوك  تفسير  في    سلوك   را 
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المحدودة. الفرد  وقدرات  كافية  غير  المعلومات  قيود  حدود  في  للعالمة  الرشيد  النموذج    اإلختيار  هذا  يهتم 
إلى    مباشرة، فهو يطمح  بالسلوك الظاهر للفرد أو السلوك الداخلي أو المدرك والذي ال يمكن مالحظته بصورة

كيف يتصرف المستهلك بين    وضع عالقة بين عدد من المؤثرات وبين اإلستجابات، فهو مخصص لتفسير
 لمجموعة من الفرضيات التالية:  الوقت الذي يالحظ فيه المؤثر حتى الوقت الذي يستجيب فيه، وهذا وفقا

األولى:  - المسته  الفرضية  المستهلك هو رشيد في حدود معارف  لدى  الشراء  الناتجة عنسلوك    التعلم   لك 
حسب معايير اإلختيار   )المعلومات غير كافية( وعليه يقوم المستهلك باختيار العالمة التي تعطيه أكبر إشباع

 التي يعرفها بنفسه. 
الثانية:  - المتغيرات   الفرضية  إلى  يشير  فالنموذج  تعرف،  أن  الممكن  المتغيرات من  بين  لها    العالقة  التي 

التأثير، أين يعبر عن    ي على المتغيرات األخرى دون البحث بالضرورة عن كمية هذاتأثير إيجابي أو سلب
 العالقات بين المتغيرات بأسلوب شفهي.

المتغيرات   عملية قرار الشراء يمكن أن نتابعها وهذا بفضل متغيرات يمكن قياسها، هذه  الفرضية الثالثة:  -
 تطور سلوك المستهلك.  نموذج التي تسمح بإتباع )سلوك الشراء، موقف من عالمة معينة( هي مخرجات ال

 الشكل اآلتي متغيرات النموذج: ويوضح
 تشيس و نموذج هاورد (: 3-1الشكل )

 

  
، مجلة البحوث والدراسات التجارية،  قراءات في نماذج تفسير سلوك المستهلك النهائيداني، رزقي خليفي، أحمد م  :مصدرال

 . 72، ص  2017
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 ( 73، صفحة 2017)خليفي و مادني، موذج فتتجلى في: بالنسبة ألهم عناصر الن

مباشر    تمثل المنبهات التي يستلمها الفرد من البيئة االجتماعية والبيئة التسويقية والتي لها تأثير  المدخالت:  -
 أو غير مباشر على سلوك المستهلك.

بالتعلم    المتغيرات التي ترتبط و تنقسم هذه المتغيرات الفرضية بشكل عام إلى نوعين؛    المتغيرات الفرضية:  -
الكبح أو    وهي الدوافع والماركات التي تمثل المجموعة األولى والتي تستحضر في ذهن المستهلك، وعوامل

 المنع ومستوى الرضا بعد شراء الماركة. 

  بما أن هنالك العديد من المدخالت المختلفة هنالك أيضا مجموعة من المخرجات   الجواب )المخرجات(:  -
يظهر    تملة من قبل المشتري تقابل اإلستراتيجيات التسويقية المختلفة، فقياس فعالية األنشطة التسويقية،المح

المختصون  يقوم  األنشطة حيث  هذه  تجاه  المشترين  أفعال  بين ردود  كبيرة  اختالفات  هنالك  بأن  بترتيب    لنا 
 ون على النحو التالي: وتنظيم هذه األجوبة المختلفة وتنظيمها تحت عنوان المخرجات والتي تك

درجة تقبل هذه    إن مستوى االنتباه يرتبط بمدى إدراك المعلومات وتمييزها وأن الجواب يعتمد على  االنتباه: •
 المعلومات واستقبالها من قبل المشتري.

والذي   الفهم: • المعروضة  الماركة  عن  المشتري  يمتلكها  التي  المعلومات  بمجموع  يرتبط  الفهم  يمثل   إن 
 والذي يختلف من فرد آلخر باختالف الجانب الدافعي للسلوك.  اإلدراك،

الماركة: • المشتري حول   الموقف تجاه  الذي يعطى من قبل  الماركة يمثل الحكم  تجاه  جدارة    إن الموقف 
 الماركة وعلى مدى قدرتها على إشباع دوافعه...

)النية(: • الما  القصد  تجاه  المشتري  تهيئة  يتضمن  ال  الشراء  من  القصد  أيضاإن  وٕانما  فقط  الشراء    ركة 
 وتحديد الموانع التي أدت إلى عدم اتخاذ قرار الشراء.

التي من    ويمثل التعبير الظاهري لتهيئة المشتري أخذا بعين االعتبار جميع عوامل المنع  سلوك الشراء: •
 ء.م تقود إلى عدم اتخاذ قرار الشراالممكن أن تظهر ث 

العكسية(: • المرتدة)التغذية  الشراء،  المعلومة  سلوك  وكبيرة على  عديدة  أثارا  المرتدة  للمعلومات  كون    إن 
 أخرى أوال. سيكون لها تأثير كبير على تكوين اتجاهات ومواقف للمشتري تجاه أي منتوج، بما يقرر شرائه مرة
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  )خليفي و من بين هذه اإلنتقادات نجد:  النتقادات الموجهة للنماذج الشاملة لدراسة سلوك المستهلك:    -4
 (74، صفحة  2017مادني، 

 صعوبة مواجهة الجانب النظري لهذه النماذج بالواقع.  -

 صعوبة اختبار هذه النماذج والتأكد من صحتها وقدرتها على العمل باألسلوب الصحيح باستثناء  -

 بعض المحاوالت التجريبية على نموذج هوارد وشيس والتي أعطت نتائج جيدة. 

كنهج علمي في تفسير  اعتمدت هناك العديد من النظريات العلمية، والتي  :نظريات سلوك المستهلك -ثانيا
 أهمها نذكر:  سلوك المستهلك، والتي من

 هرزبرج الدوافع: من أهمها نظرية ماسلو و نظريات  -1
الحاجات    يرى ماسلو أن حاجيات اإلنسان هي أساس دوافعه، أين قام بتقسيم  نظرية ماسلو للحاجات:-1-1

،  (175، صفحة  2008)أبو طعيمة،  ات، وفقا لمستوى هرمي من األسفل إلى األعلى  إلى خمس مستوي
 هو موضح في الشكل اآلتي:   كما

 (: سلم ماسلو للحاجات 4 -1الشكل )

 
التسيير،    المصدر: صونية شتوان، محاضرات في مقياس سلوك المستهلك، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم 

 . 22 ، ص2017يحيى، جيجل، جامعة محمد الصديق بن  

فالمستهلك  الشخص،  على  الحاجة  قوة ضغط  أهمية  على  كبير  حد  إلى  تتوقف  الدافع  قوة  أن  ماسلو   يرى 
التالية    يحاول إشباع الحاجات األكثر أهمية أوال مثل الحاجات الفيزيولوجية، لينتقل بعدها إلى إشباع الحاجة

 ( 175، صفحة  2008)أبو طعيمة، لى األعلى. )حاجات األمن واإلستقرار( وهكذا من األدنى إ
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تحليال مخالفا لنظرية ماسلو عن الرضا الوظيفي واألساس   جاحتوت نظرية هرزبر نظرية هر زبرج:    -1-2
 أن العوامل التي تؤدي إلى الرضا عن العمل هي من طبيعة مختلفة عن تلك العوامل التي"الذي تضمنته  

  (59، صفحة 2007زيون،  )ع ."تؤدي إلى إزالة حالة عدم الرضا

 ( 61-60، الصفحات 2007)عزيون،  :بناء على ذلك قسم هرز برغ العوامل إلى مجموعتين هما  

عن زوال حالة عدم الرضا، فتوفرها بشكل جيد يؤدي   ةهي عوامل مسؤول  صحية )الوقائية(:العوامل ال  -1
وح دافعة  قوة  خلق  إلى  تؤدي  ال  لكنها  الرضا،  عدم  مشاعر  تجنب  كفيلة  إلى  فهي  العامل  الفرد  لدى  ماس 

العالقة ،  الحالة االجتماعية ة،الحياة الشخصي ،  ظروف العمل المادية،  اإلشراف  :في   بحمايته وصيانته وتتمثل
 . األجرلين، ؤو سالعالقة مع الرؤساء والم ،مع الزمالء

ملين، وتسبب الرضا تمثل مجموع العوامل التي تؤدي إلى خلق قوة دفع لسلوك العا  العوامل الدافعة :  -2
في وتتمثل  فيها  المرغوب  األهداف  لتحقيق  الجهد  من  المزيد  بذل  إلى  وتوجههم   ت،اإلنجازا :الوظيفي، 

 ،الحصول على تقدير اآلخرين واحترامهم ،النمو  ،التقدم والترقية،  لعمل نفسه،  االعتراف من الزمالء واإلدارة
 .المسؤولية

   و موضح في الشكل التالي: كما ه العوامل يوضح هذه "زبرجهر " ـف

 (: وجهة نظر هر زبرج 5-1) الشكل

 

 

 

العلوم اإلقتصادية  والتجارية وعلوم التسيير،    : المصدر المستهلك، كلية  سامية لحول، محاضرات في مقياس سلوك 
 16/46جامعة الحاج لخضر، باتنة، ص 

رضا الوظيفي العام واالستياء العام متغيرين  الفلسفة التي تقوم عليها نظرية العاملين تكمن في أن النالحظ أن  
منفصلين مما يعني أن عكس الرضا هو عدم الرضا وليس االستياء وعكس االستياء هو عدم وجود استياء  
تسبب   الدافعة  فالعوامل  االستياء  تخلق  التي  تلك  عن  التام  للرضا  المسببة  العوامل  وتختلف  الرضا،  وليس 

 
)  العوامل الدافعية 

(  الحوافز  

الصحة  ) ية العوامل الوقائ 

( (والسالمة  

عدم  الرضا 

 الرضا 

عدم 

 اإلستياء

 اإلستياء
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وبالمقابل التام  بالرضا  تأثير في   الشعور  بالرؤساء...ذات  الصحية من إشراف وعالقات جيدة  العوامل  نجد 
شعور الفرد باالستياء الشديد، فكلما زادت درجة إشباع العوامل الصحية قل معها الشعور باالستياء إلى حد 

الشعو  حالة  إلى  ويصل  بالرضا  الشعور  معها  يزيد  الدافعة  العوامل  إشباع  درجة  زيادة  أما  الصفر،  ر  درجة 
 ( 63، صفحة  2007)عزيون، . بالرضا التام

الشخصية:  -2 أهمها: النظريات  من  والتي  الشخصية  موضوع  تناولت  التي  النظريات  من  العديد    توجد 
 ( 25/26، صفحة  2017)شتوان، 

والجنسية،    أساس هذه النظرية أن الشخصية تتكون من الحاجات البيولوجية  نظرية التحليل النفسي:  -2-1
ثالثة أنظمة متداخلة    في نظر فرويد المحرك الرئيسي لسلوك الفرد، وأن شخصية الفرد تتألف منوالتي تعتبر  

الفرد  )ضمير  الذات  األولية(،  والغرائز  الفسيولوجية  األولية  )الحاجات  األنا  عليه    هي  يؤثر  فيما  وتحكمه 
   تتطابق مع قيم المجتمع(. وبالتالي تكتمل شخصيته(، األنا العليا )االنطباعات والقناعات الداخلية والتي

المواقع إختيار  وكذلك  األسواق،  في  وإحاللها  المنتجات  تسويق  في  النظرية  هذه  تفيد  التسويقية  الناحية    من 
  المناسبة في مجال اإلعالنات، كما أن الكثير من الباحثين اعتمد على هذه النظرية في دراسة الجوانب أو

 العالقات االجتماعية. 

السم  -2-2 الخصائص   ات:نظرية  مجموعة  المميزة  الشخصية  سمات  على  أساسا  النظرية  هذه    تعتمد 
نفسه   النفسية للفرد، وحسب هذه النظرية نجد أن كل فرد يشترك مع غيره في خصائص عامة وفي الوقت 
اهتمت   يمتلك خصائص ومميزات تجعله ينفرد بها والتي من خاللها تتحدد مالمح شخصيته المستقلة، ولقد 

البسيطة التي   ظرية بإعداد االختبارات التي تقيس الشخصية والتي تتحدد في نوعين هما االختبارات هذه الن
عدة ساللم وكل سلم   تعمل على قياس خاصية أو ميزة واحدة، واالختبارات المتعددة والتي تتشكل من خاللها

المستهلك  وتحديد شخصية  فهم  من  التسويق  رجال  تمكن  فإذا  مختلفة؛  سمة  التنبؤ ف  يقيس  يستطيعون  إنهم 
 باستجابات المستهلكين في اقتناء سلعهم وطلب خدماتهم.

  تنص هذه النظرية على أن جميع األفراد لديهم نفسيتان، األولى ترتبط بما   نظرية المفهوم الذاتي:  -2-3
اتجاهين،    يةيعتقده الفرد حول نفسه والثانية ما يحب الفرد أن يكون عليه؛ وفي مجال التسويق تتخذ هذه النظر 

عدم الرضا عن    األول يختص بدراسة الفرق بين التصور الفعلي والمثالي ألجل قياس ومعرفة درجة الرضا أو
التي الخدماتية  أو  السلعية  العالمات  تلك  بشراء  المستهلك  قيام  بدراسة  يهتم  والثاني  مع   النفس،  توافق  لها 
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بين عالمة تجارية   العالقة الموجودة (Dolich)ولج مفهومه الذاتي حول نفسه، ولقد وضح الباحث األمريكي د 
يغفل العالمة التجارية    معينة والمفهوم الذاتي عن النفس، وتوصل إلى نتيجة مفادها أن المستهلك المستهدف
إدراكه يتناسب مع  فإدراك الشخص مثال لسيارته  لنفسه،  تشابه مع مفهومه  لها  الذين    التي  لنفسه ولآلخرين 

 ارة. يملكون نفس السي

والتي    تركز نظرية التعلم على المؤثرات التي تجعل من المستهلك يتعلم بعض العناصر  نظريات التعلم:  -3
يحدث بها    تؤدي به إلى القيام بسلوك معين، حيث توجد العديد من النظريات التي تحاول شرح الكيفية التي

 ( 207-205، الصفحات  2007)الجريسي، التعليم وهي كاآلتي: 

معرفة:ال  -3-1 باعتباره  في   تعلم  والمتجلية  للتعلم،  مقياس  هي  التي  المعرفة  على  المدخل  هذا    يركز 
تتجلى    العمليات الداخلية التي تجري لدى المستهلك في عقله ومشاعره وتؤدي به إلى تعلم سلوك معين، حيث 

 المعرفة في عدة أصناف حددتها العديد من النظريات والتي منها نذكر: 

هي   تنادي بأن أي موقف يواجهه الفرد بما في ذلك المؤثرات التسويقية، ماحل المشكالت:  نظرية -3-1-1
جمع    إال مشكالت تتطلب الحل، وأن حل المشكالت هو عملية عقلية تبدأ من التعرف على المشكلة أوال، ثم

الحل    يتم اختبار  المعلومات التي تساعد على تفهمها، ومن ثم الوصول إلى عدد من الحلول البديلة، إلى أن 
 األنسب منها. 

المستهلك    ترتبط المعرفة هنا بالخبرة المتشكلة من تجارب سابقة، فإذا كانت خبرة  نظرية الخبرة:  -3-1-2
سوف تنعكس    بعالمة ما سلبية، أي أن المنتوج الذي امتلكه لم يكن بالجودة المطلوبة، فإن هذه الخبرة السلبية

الحاجة إلى تملك مثل    مستقبلية، بحيث يتجنب هذه العالمة التجارية متى قامت على قرارات الشراء الحالية وال
 هذه السلعة مرة أخرى. 

  وفقا لهذه النظرية فحدوث مثير ما لنفس الشخص لن ينتج عنه نظرية الضغوط المحيطة بالفرد:    -3-1-3
  في   لمختلفة المؤثرة عليهاستجابات مماثلة في كل األحيان، بل تتغير استجاباته تبعا لقوة وضعف الضغوط ا

 اإلعالن   تلك اللحظة بالذات؛ فاإلعالن عن مكيفات للهواء في الصيف قد يؤدي لتجاوب كبير من قبل متلقي
مثال (   في حين أن اإلعالن نفسه لو شاهده الشخص نفسه في ظروف مناخية مختلفة ) في فصل الشتاء

الضغ تغير  بسبب  وذلك  نفسها،  االستجابة  يلقى  لن  تغيرفإنه  في  هنا  تتمثل  والتي  فيه  المؤثرة    الحالة   وط 
 الجوية.
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 وسائط التواصل االجتماعي على قرار الشراء تأثير المطلب الرابع:  

في تمكين المستخدمين   اإلنترنت التواصل اإلجتماعي عن غيرها من المواقع على شبكات  طتتميز وسائ
عالقات و خلق سلوك جديد أثر على نوايا الشراء   ، وبناءاإلنترنت من التفاعل مع المنتجات والخدمات عبر  

أضافت مفهوم جديد لنية الشراء من  و   ،لدى المستهلكين بإعتبارها منصة جديدة ومفيدة في تقديم المعلومات 
دمين نحو وسائل التواصل اإلجتماعي إلجراء البحث عن المعلومات خالمستخالل الزيادة المستمرة في توجه  

 . ائيةواتخاذ القرارات الشر 
 التسويق عبر مواقع التواصل اإلجتماعي وعالقته بقرار الشراء:  -أوال

وسائط   االجتماعيأصبحت  تجاربهم   التواصل  عن  والكتابة  أنفسهم،  عن  التعبير  لألشخاص  تتيح 
والمعلومات  الصور  خالل  من  غيرهم  مع  والتواصل  جدا الشخصية،  مهمة  الوسائط  هذه  أصبحت  كما   ،

التجار  لمنها، حيث    ية للمؤسسات خاصة  الفرصة  لها  منتجاتها  أتاحت  وبأقل   خدماتهاو عرض  وقت  أي  في 
 .بكل سهولة تساعدها في جذب عدد كبير من المستهلكين والتأثير على قرارهم الشرائيو تكلفة، 

المثال  سبيل  للمؤسسات   على  إنتباه  يمكن  على    لفت  والتأثير  خالل    الشرائي  هم قرار المستهلكين  من 
facebook    واضحة  بروفايل  اختيار صورة  ، حيث يجب عليها  يمكن للمؤسسة إنشاء صفحة خاصة بهاحيث

رقم الهاتف، البريد  )،  وضع بيانات االتصال في صورة الغالف مثل:  وتمثل العالمة التجارية  ولها ألوان قوية
 (santos  ،2017)التي قد تكون صور أو فيديوهات،    (، باإلضافة إلى المنشورات اليومية  اإللكتروني..إلخ

والخدمات   السلع تخص  التي  المعلومات لتوفر  قرار    إتخاذ  في للمستهلكين  الرغبة يخلق أن للفيسبوك ويمكن
  .بدائل المتاحة وإختيار األفضل بين  المقارنة عليهم يسهل ما وهو جودتها، أسعارها،مثل 

يساعد   أفكار   خالل: من للعمالء الرغبة بخلق المؤسسةTwitter كما  تخطيط  )ست  مسئول  من  للتسويق 

 ( 2017المحتوى بتويتر، 

منتجاتاإدم  - العمالء  هاج  حياة  المؤسسة  :في  بطرق    تقوم  منتجاتها  استخدام  لعمالئها  يمكن  كيف  بشرح 
لعمالئ شرحت  حيث  المثال  سبيل  على  سنيكرز  فعلت  كما  الشوكوالتهأخرى،  بقايا  الستخدام  طرق  في    ها 

 وصفات أخرى للحلويات.
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االتعرف    - اهتمامات  متابعة  :  لعميلعلى  خالل  من  العميل  إهتمامات  على  بها  التعرف  يقوم  تدوينة  كل 
على   حيث من خالل  توتيرالعميل  يمكن  ،  التدوينات  هذه  العميل    للمؤسسةمتابعة  اهتمامات  على  التعرف 

 .وتجهيز المحتوى المالئم الذي يستهدفه
ما يحدث ب  هامشاركت  ؤهايستطيع عمال   بث فيديو مباشرالمؤسسة بعندما تقوم  :  نظرة سريعة  ءعمالالمنح   -

 بالداخل أو حتى التعرف على فعاليات أحداث لم يستطيعوا حضورها على سبيل المثال.
تقديم محتوى يتفاعل معه العمالء ويطلب منهم المشاركة في ترويج    : محاولةم المحتوى التفاعليااستخد  -

التفاعلية كالفيديوهات  بأنفسهم،  عليها    المنتج  يضغط  أن  للعميل  يمكن  وأزرار  هاشتاجات  تحتوي على  التي 
في   المنتج أو الخدمةلمشاركة الفيديو مع شبكة أصدقاءه. فمثل هذا المحتوى قادر على إثارة الحديث عن  

 دوائر مختلفة. 
  ها ها وخدماتتعاون مع مسوقين رقميين كي يضعوا منتجات: على المؤسسة الم فريق من المبدعينااستخد  -

تعامل مع األشخاص المؤثرة على المستوى االجتماعي لنقل صورة  عليها كذلك الو   ،يالحظه العمالء  في مكان 
 وخلق حديث حولها في دوائرهم. ها أو خدماتهاجيدة عن منتجات

 : التعرف على مدى فعالية المحتوى الذي تقدمه في تحقيق األهداف المرجوة منه.مراقبة المحتوى دائما   -
يس  البدائل عن المعلومات  توفير خالل من األمثل الخيار تحديد  في المستهلك  Twitter  اعد كما 

 عن تهماوتغريد  تعليقاتهم خالل من عدمه من العميل في مالحظة رضا المتاحة، ويساعد أيضا المؤسسة
على   ،ت وراالمنش التعرف  المؤسسة  على  يجب  حيث  األخرى  اإلجتماعية  الوسائط  عن  ينطبق  أيضا  وهذا 

خصائصها  واألساليب المناسبة إلستخدامها بما يتوافق مع حاجياتها وبشكل يمكنها من التأثير على القرار  
 الشرائي للمستهلكين. 

 مميزات تأثير وساط التواصل اإلجتماعي على قرار الشراء: ثانيا: 
نذكر: الشراء  قرار  على  اإلجتماعي  التواصل  وسائط  تأثير  مميزات  الذليمي،    من  صفحة  2019)جذيع   ،

296 ) 
 الشراء؛إهتمام الجمهور لهذه الشبكات كونها توفر نظام من الخدمات وتوفر تسهيالت  −
 ؛تواجد الرسالة اإلعالنية في كل األوقات  −
 على عرض معلومات عميقة؛ القدرة  −
 محلية ودولية؛ تغطية  −
 ج؛ عن المنت ومواصفات  إمكانية طلب عينة ومعلومات  −
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 التسويقية عبر وسائط التواصل اإلجتماعي على سلوك المستهلك الممارسات  أثر المبحث الثالث:

حيث  ومهًما،  جديًدا  إعالنًيا  منبًرا  العالم  حول  اإلجتماعي  التواصل  لوسائط  الواسع  االستخدام   يعد 
 ستهداف أكثر فعالية لعمالئها المحتملين، لما لهاإلأصبحت تضع المؤسسات إعالناتها على هذه الوسائط  

السابقة  ال على سلوك المستهلك، أين سنحاول عرض ذلك من خالل عرض بعض الدراسات تأثير كبير وفع
 التي تناولت ذلك. 

 المطلب األول: تحليل العالقة بين الممارسات التسويقية عبر الفايسبوك وسلوك المستهلك 
من  Facebookيسمح   خدماتهم  أو  لمنتجاتهم  والترويج  معينين  عمالء  باستهداف  خالل   للمؤسسات 

الوعيإ  خلق  بغية  الترويجي،  المزيج  نشاطات  مختلف  لعرض  هامة  أداة  أصبح  فلقد  فعالة،  حول  عالنات 
والتي بسبب شعبيتها،  الشراء  وعمليات  العمالء  على عقل  والتأثير  المستهدفة  المناطق  في  عرفت  منتجاتها 

   ذلك. فعالية كبيرة في ذلك، والتي بينتها العديد من الدراسات التطبيقية المقامة في

على السلوك   Facebookإعالنات    كيف تؤثر   بعنوان   : And others  Fazal ur Rehman   دراسة   -أوال
 (fazal, Ilyas, nawaz, & Shabir, 2014) ،الشرائي للمستهلكين الشباب 

المستهلكين    على سلوك الشراء لدى  Facebookوبيئة    Facebookتناولت هذه الدراسة تأثير إعالنات  
م الجنسالشباب،  نوع  تحديد  البيانات   ع  لجمع  الكمي  المنهج  الدراسة  استخدمت  أنثى(.  خالل    )ذكر،  من 

باكستان؛ وتم تحليل    )ذكور وإناث( في  Facebookمستخدًما على    309المسح القائم على االستبيانات من  
في المستقل  المتغير  تجلى  أين  االنحدار،  لمعامل  وفقا  جمعها  تم  التي    Facebookإعالنات    البيانات 

التحفيز الحسي ( أما المتغير التابع   والتي نقصد بها )معدل المعلومات،  Facebookالعاطفية، وبيئة إعالنات 
 منها:  سلوك الشراء للمستهدفين، أين تم التوصل إلى العديد من النتائج نذكر

اإلناث   لدراسة أنتأثير سلبي على سلوك الشراء لدى المستهلكين الشباب حيث حددت ا  Facebookلبيئة    -
  (، في حين أن للذكور تأثير التحفيز الحسي  وال تتأثر ببيئته )معدل المعلومات،  Facebookتتأثر بإعالنات  

 معتدل على كال المتغيرين.  

إعالنات   استخدام  يمكن  أنه  النتائج  أظهرت  بفعالية  Facebookكما  لدى   للتأثير  الشراء  سلوك  على 
مقارنة   Facebookبإعالنات    ذلك تظهر النتائج أن األنثى تتأثر بشكل أكبر  المستهلكين الشباب، عالوة على
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يتمتع  ،  Facebookببيئة   ذلك  إلى  جمع  Facebookباإلضافة  الطبقات    بميزة  جميع  من  األشخاص 
 االجتماعية على منصة واحدة.

دراسة   ل، من خالFacebookتقييم اإلعالن على    إلى(  James 2014و   Lukkaكما تطرق الباحثان )  -
يعد    Facebook  وفًقا آلرائهم، ف  AIDAباستخدام نموذج    Facebookتأثير موقف العمالء تجاه إعالنات  

كما العالم،  أنحاء  جميع  في  بسهولة  إليها  الوصول  يمكن  لالهتمام  مثيرة  تسويق  االحتياجات   منصة    يلبي 
ال مع  اتصال  على  للبقاء  لإلعالن  استخدامه  ويمكن  لألشخاص  كمااالجتماعية  أن   عمالء.  الدراسة  وجدت 

 هناك بعض التردد فيما يخص اإلعالنات المطروحة في الفايسبوك.
 . Facebook، (Ching, 2014)بعنوان تأثر سلوك المستهلك على  :Ching-Wei Hoدراسة  -ثانيا

على   للمستهلكين  الطوعية  السلوكيات  إظهار  هو  الدراسة  هذه  من  خالل   Facebookالغرض   من 
أين    هم تجاه أي عالمة تجارية،المجتمع، باستعراض السلوكيات لدييف تأثير مشاركتهم أعضاء  استكشاف ك

أين تم    تم طرح السؤال التالي: هل تساهم مشاركة المستهلك اإليجابية في الفايسبوك بتقييم العالمة التجارية؟
يخص الثقة تجاه    اشرة فيمالها تأثيرات إيجابية ومهمة ومب  Facebookإكتشاف أن مشاركة المستهلكين على  

على المجتمع ككل،    عالمة تجارية، وأن الثقة تجاه أي عالمة تجارية لها تأثيرات إيجابية ومهمة مباشرة  أي
 Facebookالتجارية على    ونظًرا لكون المجموعة المستهدفة في هذه الدراسة هم أعضاء في مجتمع العالمات 

 Facebookمن المنشورات على    توزيع االستبيان من خالل العديد   )تجمع يحبذ عالمة تجارية معينة(، فقد تم 
بيانات من   تم إستخراج  تايوان، ولقد  فإ  206ضمن نطاق جغرافي في  بأربعة متغيرات موضحة  ي ستبانة، 

 الشكل التالي:
 (: نموذج الدراسة6-1شكل )

 

 

 

 

La Source: Ching, Wei-ho, Consumer behavior on Facebook, Department of Marketing, Euro 

Med Journal of  Business , vol 09, Taiwan, 2014, p 256. 
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المشاركة   من خالل الشكل يالحظ أن الباحث إعتمد على خمس فرضيات، أراد من خاللها دراسة العالقة بين
وأخيرا عالقة   والخارجية،  والثقة والهوية، ثم العالقة بين الثقة والهوية، ثم عالقة الثقة بسلوك األدوار الداخلية

 ، أين توصل البحث إلى النتائج التالية:االهوية بسلوك األدوار الداخلية والخارجية أيض 

المستهلكين على    - الدراسة أن مشاركة مجتمع  إيجابية ومهمة  Facebookتكشف هذه  تأثيرات  مباشرة  لها 
لمجتمعات العالمات   لنتائج أن الغرض الحاسمعلى الثقة في العالمة التجارية وتحديد المجتمع، وتوضح هذه ا

 مًعا وتسهيل التواصل فيما بينهم.  هو جمع األشخاص ذوي الخصائص المتشابهة Facebookالتجارية على 

المجتمع،  - تحديد  على  مباشرة  ومهمة  إيجابية  تأثيرات  لها  التجارية  العالمة  ثقة  أن  البحث  هذا   يؤكد 
النتائج، أنه عندما يثق     أحد المشاركين في مجتمع العالمة التجارية بالعالمة التجارية، فإن هذهوأظهرت 

 الثقة تسهل للمشارك في تحديد نفسه كجزء من مجتمع العالمة التجارية. 

احتمالية أن    باإلضافة إلى الدراسات التي تطرق إليها الباحث وجد أن كلما زادت ثقة العالمة التجارية، زادت 
 . هوية ألدوار تجاهها في المجتمع؛ إضافة إلى ذلك كلما زاد تحديد  يظهر المستهلكون سلوكيات 

العالمات   :  And others  Bastian Popp   دراسة  -اثالث صفحات  خالل  من  العالقات  بناء  بعنوان 
 .Facebook  ،(Popp, Wilson, Horbel, & Woratschek, 2015)على   التجارية

 ر نموذج شامل يحقق في العوامل الرئيسية للعالقات كان الهدف الرئيسي من البحث هو اقتراح واختبا
تجريبي    بين العمالء والعالمات التجارية في سياق مواقع الشبكات االجتماعية؛ أين تم وضع نموذج هيكلي

محترفة، والذين   لفرق كرة قدم ألمانية Facebookباستخدام استطالع عبر اإلنترنت بين المعجبين ومستخدمي 
 مستجيب. 283منشورات إلكترونية وكان عددهم  تم دعوتهم من خالل

لصفحات    بالنسبة للمتغير المستقل فقد كان )االستثمار في العالقات المدركة( أما المتغير التابع فهو )الوالء 
 كانت: (، وبالنسبة للنتائج المتوصل إليها من هذا البحث فقد  facebookالعالمة التجارية على 

العالمات    - لصفحات  هوية الوالء  بتحديد  خاص  بشكل  مرتبط  االجتماعي  التواصل  وسائل  في    التجارية 
تأثير كبير على    لديهم  facebook  علىالمؤثرين  اآلخرين. وأن    facebookالمستخدم المؤثر مع مستخدمي  

اكتساب عمالء جدد   نجاح العالمة التجارية؛ في حين أنهم ال يدرون إيرادات مباشرة إال أنهم يساهمون في
خال اآلخرينمن  المستخدمين  مع  التجارية  بالعالمة  الصلة  ذات  اإليجابية  التفاعالت  الشبكات   ل  لمواقع 
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بشكل كبير في تعزيز    االجتماعية وحتى خارجها، عالوة على ذلك يساهم تفاعلهم المرتبط بالعالمة التجارية
شكل كبير على والئهم، ب  يؤثر  facebookمعنى العالمة التجارية؛ عالوة على ذلك فإن رضا العمالء عن  

يخص  فيما  المستهلكين  على  المؤثرين  للمستهلكين  المستمر  األثر  إلى  معينة،   وبالنظر  تجارية    عالمات 
الدور ذلك  يعكس  أين  ومشاركتها،  لنجاحها  مهم  يعد  الفايسبوك  في  لمستخدمي    فمشاركتهم  المركزي 

facebook  .لإلرتقاء بالعالمات التجارية 

  ر العالقة للتحقق من أن لها تأثير مباشر ومعتدل؛ فعادة ما يتم استخدام هذا البناء في أما عند إدراج استثما
في    سياقات األعمال بين المؤسسات والذي يظهر أكثر وضوحا في نشاطات التسويق اإللكتروني. فاالستثمار

في   أعلى  والء  يحقق  أعلى  مستويات  التجارية ضمن  العالمة  يشعر  facebookصورة  قد  معجبون ال  حيث 
بأن مستوى التحكم    بالتزام نفسي بمبادلة شعارات العالمة التجارية المقصودة، في حين تعترف الدراسة السابقة

من اإلنترنت  المجتمعات  داخل  فاعل سلوكي  إلى  يتحول  تجارية محددة  الضوء   في عالمات  تسليط  خالل 
التجا العالمة  معاني  إنشاء  في  وتمكينه  المستهلك  مشاركة  دور  بشكلعلى  الكبيرة    رية  فالمساهمة  مشترك، 
  جهود المبذولة عبر مواقع الشبكات ال  الستثمار العالقة المتصورة، توضح أن العالمات التجارية تتجسد ضمن

أنه،االجتماعية إلى  إليها  المتوصل  النتائج  تشير  ذلك  على  بغي  عالوة  استثمارات  تضمين  تحقيق  يجب  ة 
 لوالء والرضا.بما يحقق ا عالقات مدركة للمستهدفين

التأثير  :Sarita Guppy and James E. Richardدراسة    -رابعا الفايسبوك والتحقيق في  على    بعنوان 
 . (James E. Richard & Guppy, 2014)  ،المستهلك )نية الشراء(

وأنشطة   تطبيقات  تأثير  الدراسة في  هذه  المستهلكين، حيث   Facebookبحثت  لدى  الشراء  نية    على 
النشاط   وما إذا كان هذا  Facebookول ما إذا كان المستهلكون يالحظون نشاط نظرائهم على  قدمت رؤى ح

التابع    المتغير  أما   facebook  يؤثر على نية الشراء لديهم، فالمتغير المستقل تجلى في تطبيقات وأنشطة على
 التالي:   هو نية الشراء، كما هو موضح في الشكل
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 (: نموذج الدراسة7-1الشكل: )

 

 

 

La source : James E. Richard & Sarita Guppy, Facebook: Investigating the influence on consumer 

purchase intention, Asian Journal of Business Research, vol 4, 2014, p 8. 

و  األصدقاء  إعجابات  اإلعجابات،  على  المستقل  المتغير  في  إعتمد  الباحث  أن  الشكل  من   تسجيلنالحظ 
على بإسقاطها  وقام  الفايسبوك  على  األنشطة  ومشاركة  التعليقات  إلى  باإلضافة  الموقع،  حسب   الوصول 

شمل   مسح  إجراء  تم  حيث  الشراء،  نية  وهو  التابع  على    215المتغير  تحليلها  Facebookمستخدًما   تم 
 الي: فكانت كالت أما النتائج المتوصل إليها من خالل هذا البحث ر، بمعامل اإلنحدا

يقتصر األمر   يمكن أن يلعب دوًرا مهًما في نية شراء المستهلكين، لم Facebookيبدو من هذه الدراسة أن  -
تكوين اإلعجابات على أصدقاء   تكون هذه  Facebookعلى  أن  يمكن  أين  أي  "  اإلعجابات "  الحاليين،  من 

مستهلكين اآلخرين؛ وهذه النتيجة  ال  شخص في أي مكان في العالم ، كما لديها تأثير على نية الشراء لدى
ألف إعجاب    40فإذا كان المستهلكون يرون    (،2011تدعم اقتباس مجموعة التركيز من هاريس ودينيس ) 

عبارات مثل نعم فسوف أتصفح هذا المنشور، أود أن أرى ما    يتولد في ذهنه  facebookعلى منشور في  
األشخاص  فقط  وليس  اآلخرون  تدع  قاله  أعرفهم،  يتأثرون  الذين  المستهلكين  أن  الدراسة حقيقة  هذه  نتائج  م 

 . Facebookويعززون أهمية التواجد النشط للمؤسسات على   Facebookمنشورات  بعدد اإلعجابات على

األصدقاء"لتطبيق    - كبير    Facebookعلى    "إعجابات  لذلك  تأثير  المستهلك،  شراء  نية  فإستخدام    على 
ا كسب  في  يساهم  األصدقاء  تجنب إعجابات  في  يساهم  كما  التجارية،  العالمة  تجاه  نية    لثقة  في  المخاطر 

 الشراء عبر اإلنترنت.

ألنشطة    - الكبير  التأثير  األصدقاء"يؤكد  الوصول"و   "إعجابات  اتخاذ   "المشاركة"و    "تسجيل  القرارات    على 
صدقائهم وعائالتهم أكثر أ  المتعلقة بالشراء، كما يشير إلى ثقة المستهلكين اتجاه العالمة التجارية من خالل

"    مشاركة"و    " تسجيل الوصول"و    "  أعجبني"من أي مؤثر خارجي، وبالتالي عندما يستخدم األصدقاء تفاعل  
Facebook بالتالي على نية الشراء. ، يالحظ المستهلكون المنتج أو الشركة مما يؤثر 

 االعجابات

 نية الشراء

  الوصول تسجيل المشاركة

الموقع حسب  

 

 التعليق اعجابات األصدقاء 
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مع نتائج    ستهلك، أين تتوافق هذه النتيجةال تؤثر نشرات التعليقات المجهولة بشكل كبير على نية شراء الم  -
غير أنها ليس لها   (؛ فتعليقات األصدقاء موثوق بها أكثر من تلك المجهولة،2011أبحاث هاريس ودينيس )

رأي مع  الدراسة  هذه  نتائج  تتعارض  أين  الشراء،  قرار  على  )Ewing2009)  تأثير  و   )Fournier and 

Avery 2011ب يتأثرون  المستهلكين  بأن  عبر    الفعل(  تجاربهم  يشاركون  الذين  ،  Facebookاألشخاص 
 األصدقاء وغير األصدقاء على نية الشراء.  وسيكون من المفيد اختبار تأثير تعليقات 

الشرائي    ر على سلوك المستهلكين وقرارهميمن خالل الدراسات السابقة نالحظ أن الفايسبوك له تأثير كب  
باإلعجابات،  خاصة إذا كانت هوية المستخدم معروفة وهذا بالتعليقات أووله دور في تعزيز العالمة التجارية 

على المؤسسات أن    الفايسبوك تأثير على المستهلكين سواء كانوا إناثا أو ذكورا، لذلك يجب   كما أن إلعالنات 
 تستغل هذا التطبيق للتأثير على أكبر عدد ممكن من المستهلكين وبشكل إيجابي.

 وسلوك المستهلك  األنستغرام ل العالقة بين الممارسات التسويقية عبر المطلب الثاني: تحلي

أو افتراضي  تسوق  بل أصبح مركز  توثيقها،  أو  الصور  لعرض  برنامج  انستغرام مجرد  يبق  نافذة    لم 
أين سنحاول    تجارية لعرض العديد من السلع والخدمات، السيما وأنه يختصر الجهد والوقت لدى المستهلكين،

تأثير   منعرض  العديد  إستعراض  خالل  من  المستهلك،  سلوك  على  فيه  التسويقية  الدراسات    النشاطات 
 التطبيقية التي أقيمت ضمن ذلك. 

 Instagram  بعنوان قرار شراء المستهلك في متاجر  :Jasmine W. S. Che And others  دراسة  -أوال
 (W. S. Che, M. K. Cheung, & Thadani, 2017)، تحقق من ثقة المستهلك()ال

على  االفتراضية  المتاجر  في  للشراء  الناس  يدفع  ما  فهم  إلى  الدراسة  هذه  خالل  من  هدف    فالباحث 
Instagramالمستهلك    ، أين إعتمد على اإلطار التكاملي للثقة، وحدد ثالث مجموعات من العوامل تشرح ثقة
متاجر   متاجر  Instagramفي  مصداقية  في  تتجلى   ،Instagram   الر إحترام  المتصورة،   غبة، )أي  والنزاهة 

( أي  الخارجية  والبيئة  الثقة،  إلى  والميل  المدركة(،  تأييد  Key opinion  leaderوالكفاءة  بها  يقصد  والتي   )
للعالمات التجارية أو المنتجات، يتمتعون    وهم غالًبا ما يكونون دعاة  kolزعيم الرأي الرئيسي، ويرمز لهم بـ  

 المستهلكين. أهمية في أعين بوضع مهني أو خبير وتكون آلرائهم

وتحدد    ،Instagramأين وضع فرضية أنه من المتوقع أن تؤثر هذه العوامل على ثقة المستهلك في متاجر  
مستخدمي وخاصة  باإلنترنت  المهتمين  فهم  المستهدف  جمهور  أما  الشراء.  في  نيته    ، Instagram  بدورها 
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محلية للمشاركة في    انات وقام بدعوة طالب في جامعةوإستخدم الباحث استطالًعا عبر اإلنترنت لجمع البي
ب  عددهم  قدر  االستطالع،  مستخدمي    157هذا  علىInstagramمن  بالتركيز  المستهلك    ،  رغبة  إحترام 

في تأثير    والنزاهة  إختبار  مع  المنتجات،  تؤثر  KOLعرض  مهمة  عوامل  في    لتكون  المستهلك  ثقة  على 
 المتحصل عليها نجد:  قوية مع نية شراء المستهلك، ومن النتائج، وتبين أن العالقة Instagramمتاجر 

على    - المطبق  البحث  لنموذج  التجريبي  االختبار  في    157وجد  نشًطا  ثقة   Instagramمستخدًما    أن 
القائلة بأن بناء    . وهذا يدعم الحجة النظريةInstagramالمستهلك لها تأثير كبير على نية الشراء في متاجر  

ذلك، تظهر النتائج أن    حيوي للقضاء على الشكوك وتحفيز نية شراء المستهلك، باإلضافة إلىالثقة عنصر  
هي عوامل مهمة    (KOL)الرأي الرئيسي    وتأثير زعيم   Instagramاحترام الرغبة والنزاهة المتصورة لمتاجر  

متاجر   في  المستهلك  ثقة  ذلك  ،Instagramتفسر  ا  ومع  الكفاءة  آثار  على  العثور  يتم  لمتاجر لم  لمدركة 
Instagram . 

المتاجر    ال تزال ثقة المستهلك عملة مهمة في البيئة عبر اإلنترنت، لتشجيع المستهلكين على الشراء في  -
على   متاجر  Instagramاالفتراضية  أصحاب  على  يجب   ،Instagram   الموارد ثقة  إنفاق   المستهلك   لبناء 

متاجرهم ويجب أن يظهروا رعاية    م رغبة المستهلكين وسالمةويجب عليهم إبالء المزيد من االهتمام إلى احترا
   وحسن نية لعمالئهم والوفاء بوعودهم لعمالئهم.

في    :Julia E. P. M. Blauwhoffدراسة    -ثانيا المؤثرون   (، الحدس  التأثير على)  Instagramبعنوان 
(E. P. M. Blauwhoff, 2018) 

ونية الشراء    العاطفي  دسو المؤثرين عليه والح  Instagramدة لـ  حدد هذا البحث عدة رؤى في الشعبية المتزاي
   .Instagramوسلوك المتابعين على 

تأثير ترويج المؤثرين على   البحث هو استكشاف  المختلفة    للعالمات التجارية  Instagramفالهدف من هذا 
تحليل سلوك   القة، أيضا تمعلى هذه الع  دسعلى نية الشراء لدى متابعيهم، مع استكشاف التأثير الوسيط للح

 ، أين تم اإلعتماد على العديد من الفرضيات نذكر منها: Instagramمتابعي 

 لها تأثير مباشر على نية الشراء. Instagramإن المنشورات الترويجية للمتأثرين على  -

 على نية الشراء. Instagramتأثير الحدس على المنشورات الترويجية للمؤثرين على  -
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 اإلشراف على المشاركات الترويجية على الحدس حسب نوع العالمة التجارية المروجة. يتم -

 .مباشر على الحدس تأثير له Instagramتفاعل المتابعين في  -

على    - يقضيه  الذي  يقضيه   Instagramلوقت  الذي  الوقت  زيادة  فإن  لذا  الحدس،  على  مباشر    تأثير 
 المتفاعل سيزيد الحدس الحميد والخبيث.

 وبعد إجراء الدراسة واختبار الفرضيات تم الوصول إلى النتائج التالية: 

للمؤثرين في    - الترويجية  للمشاركات  يكن  بالمشاركات غير    تأثير على نوايا الشراء مقارنة  Instagramلم 
رى،  الشراء، من ناحية أخ  الترويجية، وبالمثل لم يتم العثور على الحدس على هذا النحو للتوسط في عالقة

نية على  التأثير  في  مهم  الحدس  أنواع  بين  التمييز  أن  البحث  هذا  الحدس   وجد  مشاعر  أن  حيث  الشراء، 
 نية الشراء.  الحميد ستزيد من نية الشراء ومشاعر الحدس الخبيث ستقلل من

ارية  تج   تم العثور على عالقة غير مهمة بين العالمة التجارية المؤثرة ومشاعر الحدس الحميد تجاه عالمة  -
 معينة. ومع ذلك، فالعالمة التجارية المدعومة تزيد مشاعر الحدس الخبيث بشكل ملحوظ.

يزيد من مشاعر  - العالي  التفاعل  ولكن  الحدس،  تأثير على  للمتابعين  المنخفض  للتفاعل  يكن  الحدس   لم 
يقضيه على الذي  للوقت  يكن  لم  ذلك  إلى  باإلضافة  تجاه عالمة تجارية معينة.  تأثير    Instagram  الحميد 

 على الحدس تجاه العالمة التجارية. 

المؤثرين على    - الحدس  Instagramلمنشورات  يكون  التي  تلك  ذلك  بما في  الشراء،  نية  فيها   تأثير على 
 متوسطا. 

التفسيرات المحتملة أن مشاركة    - نية الشراء  Instagramقد يكون أحد  من خالل    الترويجية ال تؤدي إلى 
التجارية وساطة الحدس، ولك والموقف المؤثر؛   ن من خالل آلية أخرى مثل المقارنة االجتماعية أو العالمة 

  Instagramفنظرا ألن    لسلوك المستهلكين، لذلك  Instagramوهو ما يطرح السؤال حول آلية التأثير على  
حاب التأثير على  معرفتنا بأص  والمؤثرين هم مواضيع جديدة نسبًيا في عالم التسويق اليوم، فمن المهم تعزيز

Instagram   على أنه شعور غير مرغوب فيه وقد    وتأثيرهم على المستهلكين، كما يمكن النظر إلى الحدس
 يخاف الناس من االعتراف بمشاعر الحدس.



 الدراسة النظرية               ألول                                                الفصل ا
 

45 
 

  تظهر هذه الدراسة دعم الحدس الحميد في زيادة في نية الشراء، في حين أن الحدس الخبيث يقلل من نية   -
بالفعل من خالل األدلة في الدراسات السابقة، فمن   الشراء، على الرغم   من أن هذه العالقات قد تم دعمها 

،  Instagram  الحقائق المهمة أن التمييز بين الحدس الحميد والخبيث له نفس التأثير على نوايا الشراء على 
استخالص مشاعر التجارية  العالمات  تحاول  أنه عندما  يوفر رؤى  فإنه  ذلك  أن  الح  عالوة على  دس يجب 

 تكون حذرة بشأن النوع الذي تثيره. 

ال  - المدعومة من طرف  التجارية  العالمة  الدراسة أن  ينتج عنها مشاعر  تظهر هذه  المنتجة    الحدس شركة 
 أكثر ضراوة. 

وهي غير مستحقة،    قد يكون هذا بسبب اعتقاد المتابعين أن هناك شخص مؤثر يروج لعالمة تجارية مدعومة
على   المؤثر  ألن  عن  Instagramنظًرا  النشر  مقابل  أموال  على  يحصل  قد    ربما  لذلك  التجارية،  العالمة 

 يعاني المتابعون من زيادة الشعور بالحدس الخبيث.

ولهذا   تعد هذه مساهمة مهمة في معرفة تأثير المؤثرين لعالمة تجارية مدعومة على عواطف المستهلكين،  -
يقلل من نية   مفيد للمسوقين أن يدرجوا ذلك في إستراتيجيتهم، مع اإلبتعاد على تحقق حدس خبيث كونهفمن ال

 الشراء، وهذا يتناقض تماًما مع هدفهم المتمثل في زيادة المبيعات في نهاية المطاف. 

على   - المتابعين  سلوك  أن  البحث  هذا  ضمن  وجد  الموضوع،  عالجت  التي  األدبيات  مع    بالمقارنة 
Instagram  بالحدس تجاه    )انخفاض المشاركة وقضاء المزيد من الوقت الذي يقضيه( ال يؤثر على شعورهم

المزيد  إلى  تؤدي  العالية  المشاركة  أن  الدراسة  وجدت  للدهشة  والمثير  معينة،  تجارية  المشاعر   عالمة  من 
األدبيات وبالتالي    ة نسبًيا فيجديد   دسذلك هو أن المشاعر الحميدة للح  الحميدة تجاه عالمة تجارية، وتفسير

 . Instagramلم تدرس بعد فيما يتعلق بمستوى تفاعل المتابعين على  

التحقيق في تأثير منشورات الطعام الصحي  )  Instagramبعنوان    :Alexandra Poliakovaدراسة    -ثالثا
 .(Poliakova)(، نية شراء المستهلك على

المستهلكين،    على نية الشراء لدى  Instagramغذائية الصحية على  بحثت هذه الدراسة في تأثير المنشورات ال
المستخدمين الذين    كما وفرت فهًما أساسًيا لكيفية تأثير عوامل ذاتية مثل المظهر الجسدي والجنس وشعبية

على   مسح  إجراء  تم  أين  الشراء؛  نية  عملية  على  المحددة  المشاركات  مستخدمي    156ينشرون  من 
Instagram، تم في  كما  المستهدفين  معظم  كان  أين  اإلنترنت  على  إستبيانات  والمملكة    إطالق  البرتغال، 
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  تجلى المتغير المستقل في )المظهر الجسدي والجنس والشعبية( والمتغير التابع )نية الشراء(، وقد تم   المتحدة.
 ظهر الجسدي يؤثرتحليل البيانات من خالل إستخدام نموذج اإلنحدار المتعدد، أين تم الكشف على أن الم

كبير،    بشكل إيجابي على نية شراء المستهلكين في حين أن الجنس )ذكر، أنثى( والشعبية لم يظهر أي تأثير
 وبالنسبة إلجمالي النتائج المتحصل عليها فكانت موضحة في اآلتي:

نية    لمستهلك أندوًرا مهًما في نية شراء المستهلكين، فقد بينت أدبيات سلوك ا  Instagramيمكن أن يلعب    -
المادي    المستهلكين لشراء المنتجات تتأثر بشدة بالتفاعالت االجتماعية وضمن الدراسة فقد أظهر أن المظهر

األمر بالمنتجات    ، له تأثير قوى على نية الشراء لدى المستهلكين عندما يتعلق Instagramلحساب مستخدم  
المس تأثر  أن  تين  فالنتائج  وعليه  الصحية؛  على الغذائية  منتج صحي  حيال  إلى   Instagram  تهلك  يرجع 

، لنشر منشورات   Instagramي  وهذا ما يعزز أهمية وجود نشطاء فالمظهر المادي للمستخدم الذي ينشره،  
ذلك مع األبحاث السابقة التي أظهرت أن    الطعام الصحي، أين يعرف هذا التوجه نموا كبيرا اليوم، كما يتوافق

يلعب   الجسم  كتلة  المستهلكينمؤشر  استجابة  في  مهًما  على    دوًرا  الطعام صحي  ،  Instagramلمنشورات 
 كانت فرصته في اإلقناع أكبر. حيث كلما كان جسم الشخص المؤثر مثالي وصحي كلما

دور   على  الضوء  تسليط  في  البحث  هذا  مساهمات  أهم  لدى  Instagramتتجلى  شراء  نية  على   وتأثيره 
المعلومات   ا فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية الصحية، أين يستخدم المستهلكون المستهلك، وبشكل أكثر تحديدً 

تركيز حمالتهم على للمسوقين  يمكن  وبالتالي  منتجات غذائية صحية،  نمط حياة    االجتماعية لشراء  أساس 
باستخدام   المؤثرين  Instagramصحي،  بعض  إلى  الوصول  محاولة  من خالل  على    وأيًضا  للحصول  فيه 

يرضيهم،  إعالنات  معيًنا  غذائًيا  منتًجا  المستهلكون  يتابع  فعندما  توصيات؛  إلكترونية    أو  كلمة  سيستخدمون 
يدرك المسوقون إمكانية أن يصبح   شفهية لنشر مالحظاتهم على المستهلكين اآلخرين، عالوة على ذلك عندما

Instagram  لوبة لدى المستهلكين تجاه هذه الشراء المط  أداة قوية لمشاركة صور المنتجات المؤثرة على دوافع
 المنتجات. 

تأثير المؤثرين االجتماعيين على    :Delrue Lauraدراسة    -رابعا سلوك    على  Instagramبعنوان ما هو 
 .(Delrue, 2018)، المستهلك وسلوك الشراء لمنتجات أسلوب حياة الشابات البلجيكيات 

الشرا سلوك  تأثر  كيفية  تحديد  البحث  هذا  من  الهدف  بمؤشرات كان  البلجيكيات  للشابات  االستهالكي    ء 
Instagram    مراحل، أين    5مع مراعاة منتجات نمط الحياة، وذلك بمساعدة نموذج صنع القرار المكون من
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الشابات  إدراك  إلى معرفة  المؤثرة في ذلك، إضافة  المراحل والمواقف  بفحص  الباحث  البلجيكيات أن    قامت 
يتأثر   الشرائي  خاصة  Instagramسلوكها  ذلك  االقتران ،  على  عالوة  أخرى،  أهداف   بسلوكيات  أحد   كان 

إذا ما كشفت هذه    الباحثة هو التعرف عما إذا كانت مصداقية امرأة بلجيكية تجاه المؤثر االجتماعي، تتغير
اللواتي يمكنهن التعرف على    عن تعاونها مع عالمة تجارية، وكذلك دراسة معدل الشابات البلجيكيات   األخيرة

النتائج النظرية مع    ورة ممولة، عندما ال يكون هناك كشف عن الرعاية.ص تمكنت الباحثة من مقارنة هذه 
مقابالت  وأجرت  المحتملين،  للمستهلكين  العملية  األسئلة    اآلراء  ناقشت  حيث  المجال،  هذا  في  خبراء  مع 
عبر التسويقي  التأثير  تستخدم  التي  للمؤسسات  وبالنسب   Instagram  الرئيسية  الستة  ،  الفرضيات  إلختبار  ة 

 موضحت كالتالي:   فرضية، فالنتائج كانت  11الرئيسية، والتي تفرعت منها  

يومًيا.   ٪ من المستخدمين النشطين 60، منهم  Instagramمليون عضو في    1،2تضم بلجيكا أكثر من    -
٪  96،46أن    ة٪ من األعضاء البلجيكيين من النساء، حيث إكتشفت الباحث58سنة و    22متوسط أعمارهم  

لإلستشارة، وهذا يعني   Instagram  ٪ يتصلون في كل مرة بحسابهم علىInstagram  ،50،71يستشيرون  
من  Instagramأن   كبير  عدد  إلى  الوصول  من  للمؤسسات   يمكنه  فرصة  يعد  مما  البلجيكيات،  الشابات 

 تماعي.بالتسويق على وسائل التواصل االج  العاملة في قطاعات محددة ترغب في القيام

بنمط   - المتعلقة  المنتجات  أفكار حول  والعثور على  الجديدة  التجارية  العالمات  اإللهام من    الحصول على 
من   بشكل خاص  يتم  للعالمات Instagramالحياة  بشكل خاص  لالهتمام  مثيًرا  هذا  يكون  التجارية    ، حيث 

يعد   المستهدف، وبالتالي  للجمهور  نفسها  تقديم  التي ترغب في  التسويقيالجديدة  التأثير  أمًرا مثيًرا    استخدام 
في   عدد  أكبر  إلى  الوصول  في  المؤسسات  ترغب  عندما  يمكنInstagramلالهتمام  حيث  للمؤسسات    ، 

 بالمنتجات.   اإلعالن عن منتجاتها من خالل المؤثر اإلجتماعي الذي بدوره يساعد على التعريف

خاصة    ذات فعالية،  Instagramالتسويقية من خالل    أثبت الباحث من خالل الفرضية الثالثة أن المؤثرات   -
 المؤسسات ذات الصلة بالموضة، ومستحضرات التجميل.

  الفرضية الخامسة تثبت أن الجمهور يمنح مصداقية أكبر لـلمؤثر اإلجتماعي عندما يكشف عن الرعاية،   -
 مما قد يؤدي إلى تحقق حمالت أكثر فعالية.

أن   نستنتج  السابقة  الدراسات  على  من  التجارية  المعامالت  في  مهم  الثقة  أن األنستغرامعامل  كما   ،  
منتجاتها    أثير على القرار الشرائي، لذلك يجب على المؤسسات التي تعرض تالمؤثرين لهم دور كبير في ال
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تبني ثقة جيدة مع العمالء وأن تختار المؤثرين ذو الكفاءة لتعريف  األنستغراموخدماتها على     بمنتجاتها   أن 
 ل جيد. بشك

وسلوك   العامة  البحث  مواقع  عبر  التسويقية  الممارسات  بين  العالقة  تحليل  الثالث:  المطلب 
 المستهلك 

المرتبطة    web  عبارة عن مواقع مركزية تضّم عددًا من صفحات   webمواقع البحث العامة أو مواقع  
التسويق كونها تسمح    لمببعضها البعض المتخصصة في التعامل اإللكتروني، والتي تعد اليوم مهمة في عا

تنوع شرائح باإلستفادة من  التسويقية  فاعلية حمالتها  بزيادة  إمكانية    للمؤسسات  المواقع، مع  مستخدمي هذه 
يطابق بإعالن  واستهدافهم  األشخاص  من  معينة  إلى شريحة  كمثال  إ   الوصول  ودقة،  سهولة  بكل  هتماماتهم 

bon coins  و الفرنسيouedkniss   حيث الدراسات  سن  الجزائري،  بغض  إلى  المطلب  هذا  ضمن  ستعرض 
 المستهلك. السابقة لمعرفة ما مدى تأثير هذه المواقع على سلوك

على   :Nashid Bintey Hayderدراسة    -أوال تؤثر  التي  الويب  موقع  تحليل خصائص  السلوك   بعنوان 
 .  (Nashid, 2017)، الشراء للمستهلك

مواقع    على إدراك أهمية إستخدام بنغالدشمنظمات األعمال في   لسعي لتحفيزإن الدافع وراء هذا البحث هو ا
إذا كانت    الويب بالنسبة للمستهلكين من أجل تحسين جودة تقديم الخدمات، فالغرض الرئيسي هو فحص ما

للمتغير المستقل    هناك عوامل محددة في محركات البحث في الويب لها تأثير كبير على المستهلك، بالنسبة
ء( أما  دعم العمال  على ست عوامل )سهولة االستخدام، معلومات المنتج، الترفيه، الثقة، العملة،فتم التركيز  

ف التابع  إجراءت المتغير  فتم  البيانات  لجمع  وبالنسبة  الشراء،  سلوك  على  التأثير  في  على    تجلي    150مسح 
جامعة   منها  وخاصة،  عامة  جامعات  من  جامعي  والجامعةJahangirnagarطالب  الدولية األمر   ،  يكية 

 التالية:  ، وبعد التحليل تم الوصول إلى النتائجNorth Southوجامعة  (AIUB) بنغالديش

ومن  - الويب،  على  المؤسسات  مواقع  إيجابية حول  تصورات  لديهم  المستجوبين  أن  الدراسة  أجل    أظهرت 
االستخدام مع وجوب    سهلةالتأثير بأكثر فعالية، يجب أن تصمم مواقع الويب بعناية أكبر، وأن تكون آمنة و 

يكون المسوقون عبر اإلنترنت في    توفر معلومات غنية وكافية حول المنتجات، وأن تتسم بالحداثة، ويجب أن
 بنجالديش متقبلين جًدا لخصائص المستهلك الشخصية.
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ة زياد   توجد في بنغالديش مواقع محدودة جًدا تقدم معلومات عن منتجات المؤسسات الناشطة، ولكن مع  -
للتأثير  العمل  زيادة  يجب  مما  المحلية،  المواقع  إلى  المرور  حركة  ستزداد  اإلنترنت  القرار    مستخدمي  على 

 الشرائي للمستهلكين. 

، المستهلك  بعنوان تأثير التسويق عبر اإلنترنت وتصميم المواقع على سلوك:  Miranda Eliaدراسة    -ثانيا
(Elia, 2009)  . 

األسواق    تحليل تجريبي لعناصر الموقع، والتي تؤثر على سلوك العمالء فيالهدف من هذا البحث هو تقديم  
الويب  لموقع  والوالء  واإللتزام  والثقة  العمالء  عناصر رضا  على  التركيز  تم  اإلنترنت؛  زيارة    عبر  واحتمالية 

لمعلومات  المعلومات )ا  الموقع في المستقبل والتوصية للمرور عليه، بالنسبة للمتغير المستقل فحدد بمحتوى 
وتصميم الموقع ) التنقل،    عن المؤسسة، المعلومات عن المنتج، األمن والخصوصية، الخدمات اإللكترونية(

تمثل في رضا العمالء ) الثقة،    سهولة االستعمال، المظهر الخارجي، وضوح المعلومات(، أما المتغير التابع 
الوالء، مواقع    (االلتزام،  من  عدد  بتقييم  الباحث  قام  الطيرانأين  من   شركات  لمجموعة  وفقا  اليونان  في 

مستجوب، معظمهم من    60اإللكتروني إلى    المعايير، بإستخدام اإلستبيان، أين تم إرسالهم عن طريق البريد 
العالي والموظفين التعليم  القبارصة واليونانيين في  تم    الطالب  أين  لديهم خبرة في استخدام اإلنترنت،  الذين 

 التالية: إلى النتائج الوصول

للون   - المتناسق  االستخدام  لها ميزات عرض جيدة مثل  وتقييمها،  دراستها  تمت  التي  المواقع  الخط    أغلب 
قوائم وأشرطة، كما باستخدام  للتنقل  الويب بطريقة سهلة  تنظيم معظم مواقع  تم  المواقع   والخلفية، كما  توفر 

والخصوصية على نطاق    عتماد بيانات األمانمعلومات مفصلة عن الشركة والمنتجات، عالوة على ذلك تم ا 
 واسع.

بين    يؤكد الباحث أن رضا العمالء يتأثر بشكل إيجابي بتصميم الموقع ومحتوى المعلومات، وأن العالقة  -
بمستوى  العمالء مرتبط  يعني أن مستوى رضا  إيجابية، وهذا  والثقة هي عالقة  العمالء  الثقة واإللتزام    رضا 

 والوالء.

  تائج أن موقع الويب الفعال المدعوم بتصميم الموقع ومحتوى المعلومات، يشعر المستخدمون وضحت الن   -
وبالتالي    بالرضا إذا كان موقع الويب مصمًما بشكل جيد وكانت المعلومات المقدمة موثوقة ودقيقة وحديثة،

 والوالء. وااللتزامعندما يشعر المستخدم بالرضا، فإن عواطفه ترتبط ارتباًطا مباشًرا بمزيد من الثقة 
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الشراء في   بعنوان آثار تصميم موقع الويب على نية  :Boudhayan Ganguly and othersدراسة    -ثالثا
 . (Ganguly, Bhusan Dash, Cyr, & Head, 2010) ،التسوق عبر اإلنترنت 

تجريبية   يم أدلةالهدف من البحث هو إختبار دور الوساطة في تحقيق الثقة في المعامالت عبر اإلنترنت، لتقد 
الشراء وتقليل نية  إيجابي على  للتأثير بشكل  آلية  تمثل  المتاجر عبر اإلنترنت  الثقة في   المخاطر  على أن 
قدم وبالتالي  اإللكترونية،  التجارة  على  الفرد  ثقافة  تأثير  أيضا  الباحث  أظهر  ولقد  حول   المتصورة،  رؤى 

   الثقافية المختلفة. ساهم في تحقيق الثقة للعمالء من القيماألهمية النسبية لعوامل تصميم مواقع الويب التي ت

من  عشوائيا  اختيارهم  تم  الذين  الطالب  من  لعدد  موجه  إستبيان،  من خالل  فكانت  البيانات  لجمع    بالنسبة 
ذلك،   مختلف المدارس الثانوية الرائدة في الهند والواليات المتحدة وكندا، والتي لها تباين ثقافي، عالوة على

للهند  فا بالنسبة  االستبيانات  توزيع  تم  أين  لإلنترنت،  الكثيف  باإلستخدام  يمتازون  في    292، و290لطالب 
المتغير تحديد  تم  أين  األمريكية؛  المتحدة  والواليات  تصميم    كندا   ( اإلنترنت  متاجر  في  الثقة  في  المستقل 

المتغير أما  التنقل(،  المرئي، تصميم  التصميم  الشراء(،  تمث  التابع  المعلومات،  نية  )الخطر محسوس،  ل في 
 وتوصل الباحث إلى النتائج التالية: 

للمعامالت عبر  - الرئيسية  العقبات  إحدى  اإلنترنت هي  المتاجر عبر  الثقة في  أن  الباحث  اإلنترنت    حدد 
النهاية في للثقة، والتي تساهم في  الويب تشكل محركات  الشراء عبر    وأثبت أن عوامل تصميم مواقع  قرار 

لعواملاإل الفعال  التنفيذ  اإلنترنت  عبر  المتاجر  تستخدم  أن  يجب  وعليه  مثل    نترنت،  الويب  موقع  تصميم 
من خاللها تكوين ثقة في موقع   تصميم المعلومات والتصميم المرئي وتصميم التنقل كأدوات تسويقية يمكن

 الويب وبالتالي يمكن تعزيز نية الشراء. 

النتائج أن  بالنسبة لتصميم موقع ويب سيختلف  - للعميل، ولقد وضحت  الثقافية  القيم  الثقافة    اعتماًدا على 
 تعمل كمنسق للعالقة بين عوامل تصميم الموقع والثقة، وأيًضا بين الثقة ونية الشراء. 

إلى أن   يعد التصميم المرئي مؤشرًا هامًا للثقة في الواليات المتحدة وكندا، ولكن ليس في الهند، وهذا يشير  -
  األفضل يعني استخدام   تعمل على المستوى الفردي وليس على المستوى الدولي، ألن التصميم المرئي  الثقافة

أبطأ وتجعل عملية التسوق عبر    التطبيقات الصغيرة والمزيد من اإلضافات، التي تجعل تنزيل صفحة الويب 
 للتصميم المرئي. اإلنترنت تستغرق وقًتا أطول، لذلك يولي الهنود أهمية أقل
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التي    العمالء الذكور يركزون بشكل أكبر على تصميم المعلومات. وهذا يعني أن المتاجر عبر اإلنترنت   -
الصحيح، غير أن    تبيع المنتجات للعمالء الذكور يجب أن تقدم معلومات منطقية لمساعدتهم في اتخاذ القرار

عبر اإلنترنت في المقام األول    سوق العمالء الهنود أعطوا أهمية أكبر لتصميم المعلومات وأنهم يستخدمون الت
 المعلومات.  للراحة، وقد يكون هذا بسبب األهمية المفرطة المعطاة لتصميم

المتاجر    العمالء الذين يتفوقون على عدم اليقين أعطوا أهمية أكبر لتصميم التنقل لتوليد الثقة، لذا تحتاج  -
في موقع الويب،    كيز بشكل أكبر على ميزات التنقلعبر اإلنترنت التي تبيع منتجات لهؤالء العمالء إلى التر 

المخاطر المتصورة، وهذا كون    حيث أعطى الهنود أهمية أكبر للثقة )مقارنة بالكنديين واألمريكيين( للحد من
 المتحدة وكندا. التجارة اإللكترونية الهندية في مرحلة ناشئة مقارنة بالواليات 

 عنوان آثار جودة الموقع على الوالء اإللكتروني ب :Poh-Ming Wong Winnieدراسة  -رابعا

  (Winnie, 2014)، للعمالء

اإللكتروني    هدفت هذه الدراسة بشكل أساسي إلى فحص العالقة بين جودة الموقع اإللكتروني ووالء العمالء
توفر الثقة، حيث  العمالء اإللكتروني من خالل  الموقع على والء  تأثير جودة  استكشاف  الد   وإلى  راسة  هذه 

وهذا للعمالء،  اإللكتروني  والوالء  الثقة  وكفاءة  الويب  موقع  جودة  بين  يجمع  نظرًيا  النموذج    إطاًرا  بإختبار 
عب  المستهلكين  استهداف  خالل  من  تجريبًيا  دراسالمقترح  مجتمع  بإستهداف  اإلنترنت،  من  ة  ر  مكون 

كان أين  اإلنترنت،  عبر  إلكترونية  معاملة  األقل  على  أجروا  العينة    مستخدمين  كوااللمبور    من  395حجم 
 التالي: وسيبرجايا وبوتراجايا في ماليزيا، وبالنسبة لمتغيرات الدراسة فكانت موضحة في الشكل

 (: نموذج الدراسة 8-1الشكل)

 

 

 

 

La source: Poh-Ming Wong Winnie, The Effects of Website Quality on Customer e-Loyalty, 

international Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, vol 4, 2014, p 25. 

 تصميم الموقع

 محتوى الموقع

 هيكل الموقع

 الوالء اإللكتروني

 الجدارة بالثقة



 الدراسة النظرية               ألول                                                الفصل ا
 

52 
 

وأسقطها   نالحظ من خالل الشكل أن الباحث إعتمد في المتغير المستقل على تصميم ومحتوى وهيكل الموقع
المتحققة فكانت  على المتغير التابع وهو الوالء اإللكتروني مع إضافة عامل الجدارة بالثقة، وبالنسبة للنتائج

 كالتالي: 

كما   أشار التحليل اإلحصائي إلى أن محتوى موقع الويب يرتبط ارتباطا إيجابيا بوالء العمالء اإللكتروني،  -
إلكتروني   وجد الباحث أن المحتوى يمثل محدًدا مهًما ألداء موقع الويب، والتي السمة األكثر أهمية ألي موقع

النتائ بالثقة ترتبط بشكل إيجابيمحترف، إلى جانب ذلك تشير  بوالء المستهلك  ج التجريبية إلى أن الجدارة 
للموقع، وعليه فالثقة عبر   اإللكتروني، وهذا يعني أنه كلما زادت ثقة المستهلكين في البائع، كلما زاد والئهم

  اإلنترنت تعد أمًرا ضرورًيا في البيئة االفتراضية.

المستهلك في   ب يلعب دورا فعاال في التأثير على سلوكيوقع الو دراسات السابقة، فتصميم موعليه فمن ال
محتوى  حيث  من  جيد  بشكل  مصمم  يكون  أن  يجب  الويب  فموقع  وعليه  اإللكتروني،  المعلومات   الفضاء 

بين موقع الويب  وسهولة التنقل فيه من األلوان والصور وغيرها من العوامل التي من خاللها يمكن إنشاء ثقة
 أن التصميم الجيد يرتبط ارتباطا إيجابيا بوالء العمالء.والمستهلكين و 

 المطلب الرابع: تحليل نتائج الدراسات السابقة 

 المستهلك  وجدت العديد من الدراسات السابقة التي تطرقت لموضوع مواقع التواصل اإلجتماعي وسلوك
إلى أن الدراسات    جنبية، مع اإلشارةوتناولته من عدة زوايا مختلفة، وقد تنوعت هذه الدراسات بين العربية واأل

يتم استعراضها جاءت في الفترة الزمنية بين وشملت جملة من األقطار والبلدان مما يشير إلى   التي سوف 
 تنوعها الزمني والجغرافي. وفيما يلي نقدم عرضا لهذه الدراسات:

 :أوال: الدراسات العربية
  بعنوان أثر شبكة التواصل االجتماعي على عملية   :( 2015دراسة ظاهر القرشي وياسمين الكيالني )   -1

االجتماعي    اتخاذ القرار الشرائي للمستهلك في مدينة عمان، والتي هدفت إلى الكشف عن أثر شبكة التواصل
شملت الدراسة   في كل مرحلة من مراحل القرار الشرائي،  على عملية اتخاذ القرار الشرائي للمستهلك، وهذا

التواصل االجتماعي لشراء منتجاتهم في مدينة عّمان،مستهلك يستخدمو   423 أين تم توجيه إليهم    ن شبكة 
لشبكة  عاٍل  تأثير  وجود  نتائجها  أبرز  من  وكان  الدراسة،  بيانات  لجمع  على    إستبيان  االجتماعي  التواصل 

لمعلن عنها  لحاجاته من المنتجات ا  من حيث إدراك المستهلك  عملية اتخاذ القرار الشرائي في جميع مراحله ،
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البدائل المختلفة لتلبية احتياجاته، اختيار    على شبكة التواصل االجتماعي، مساعدة المستهلك في البحث عن
  الفعلي وتقييم القرار بعد مرحلة الشراء. البدائل األفضل من بين البدائل المتاحة، القيام بعملية الشراء

رائي إلى ) إدراك الحاجة، المساعدة في البحث عن  على تقسيم بعد القرار الش  إعتمدت الدراسة السابقة
  423البدائل، إختيار البديل األفضل، القيام بعملية الشراء، تقييم قرار ما بعد الشراء( بإستخدام إستبيان على 

عينة، بينما إعتمدت دراستنا على تقسيم بعد وسائط التواصل اإلجتماعي إلى ) فايسبوك، انستغرام، مواقع  
  200مة،( ودراسة أثرها على سلوك المستهلك الجزائري بإستخدام إستبان إلكتروني وزع على  البحث العا

   عينة.

2-    ( وآخرون  النسور  بهجت  بالل  حال  التواصل   (:2016دراسة  وسائل  باستخدام  التسويق  أثر    بعنوان 
باستخدا التسويق  أثر  اختبار  إلى  الدراسة  األردن، هدفت  الشراء في  نية  التواصلاالجتماعي على   م وسائل 

تمثلت    االجتماعي من خالل بعدي محتوى عرض المؤسسة ومحتوى المستخدم على نية الشراء في األردن،
في   خالل  394عينتها  من  تسويقية،  ألغراض  التواصل  شبكة  يستخدمون  الذين  األشخاص  إستبانة    من 

نت عدة  إلى  الدراسة  توصلت  وقد  اإللكتروني،  البريد  طريق  عن  أثرإلكترونية  وجود  أهمها؛  للتسويق    ائج 
المؤسسة في    باستخدام وسائل التواصل االجتماعي على نية الشراء، ووجود أثر ذو داللة إحصائية لمحتوى 

لمحتوى  إحصائية  داللة  ذو  أثر  ووجود  الشراء،  نية  على  االجتماعي  التواصل  وسائل    وسائل  في  المستخدم 
  التواصل االجتماعي على نية الشراء.

ه اإلجتماعي  إهتمت  التواصل  وسائل  بإستخدام  التسويق  أثر  بإختبار  الدراسة  بعدي  ذه  خالل  محتوى  )من 
المستخدم ومحتوى  المؤسسة  األردن،  (عرض  في  الشراء  نية  عددها     على  إرسال    394بعينة  خالل  من 

يسبوك، انستغرام،  اإلستبانة عن طريق البريد اإللكتروني، بينما إهتمت دراستنا بإختبار أثر التسويق عبر )الفا
فايسبوك   طريق  عن  اإلستبانة  إرسال  خالل  من  الجزائري  المستهلك  سلوك  على  العامة(  البحث  مواقع 

 وأنستغرام.

علي)    -3 القادر  عبد  وأمينة  محمد  المدني  الخضر  إبراهيم  التواصل   (:2016دراسة  مواقع  دور   بعنوان 
هدف   ن)دراسة حالة المملكة العربية السعودية(،االجتماعي في التسويق من خالل استخدامها كوسيلة لإلعال

وسائل من  غيرها  على  االجتماعي  التواصل  مواقع  بها  تتمتع  التي  المميزات  تبيان  إلى  اإلعالم    البحث 
لإلعالن كوسيلة  المؤسسات  عليها  اعتمدت  إذا  األنسب  تكون  ألن  يؤهلها  الذي  الشيء  التجاري،   التقليدية، 
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بالمملكة العربية    جتمع البحث الذي يتكون من طالب ومنسوبي جامعة الجوفإستهدفت الدراسة عينة من م
الدراسة المتحصل عليها   %، ومن أبرز نتائج 100استبانه تم إسترجاعها بنسبة  215السعودية، أين تم توزيع 

لها ذات بصفة التفاعلية، مما جع اإلقبال الكبير على استخدام مواقع التواصل اإلجتماعي من الجمهور لتميزها
التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    قدرة عالية في نشر اإلعالن التجاري بكفاءة، وثبت أن توفر البنية

مواقع إستخدام  ازدياد  في  كبير  دور  له  الذكي  الجوال  بالممارسات    التواصل  وإنتشار  القيام  في  االجتماعي 
   التسويقية.

تخدام مواقع التواصل اإلجتماعي كوسيلة إعالنية وهل تعتبر مناسبة  إعتمد الباحث في الدراسة السابقة على إس
 للمؤسسات التجارية مقارنة بوسائل اإلعالن التقليدية، أما عينة الدراسة كانت محدودة بطالب جامعة الجوف.

فاعلية    بعنوان شبكات التواصل االجتماعي ودورها في تحقيق(:  2017دراسة سامي سليم أبو ناصر)  -4
االجتماعي ودورها    ق االلكتروني للكليات التقنية، هدفت الدراسة إلى التعرف على دور شبكات التواصلالتسوي

متغيرات شبكات التواصل   في تحقيق فاعلية التسويق االلكتروني للكليات التقنية في قطاع غزة، حيث شملت 
فروق ذات داللة إحصائية    وجود   االجتماعي ودورها في التسويق االلكتروني، إلى جانب التعرف على مدى

البيانات إستبانة تم توزيعها عشوائيًا على    في اتجاهات المبحوثين نحو متغيرات الدراسة، وتم إستخدام لجمع
موظفًا من الكليات    275الدراسة مكونة من    عينه من العاملين بالكليات التقنية بقطاع غزة، أين كانت عينة

مستوى مرتفع من استخدام التسويق اإللكتروني، مع وجود  ت التقنية حققت المذكورة، وأظهرت النتائج أن الكليا
اإلعالن االلكتروني، الترويج االلكتروني المجموعات  )اإللكتروني   مستوى مرتفع في إستخدام نشاطات التسويق

التواصل مع الجمهور ال  اإلخبارية  المنظمة  أبعاد  ذكية  المستفيدين(، ووجود عالقة ذات داللة إحصائية بين 
النتائج وجود أثر ذو داللة إحصائية لشبكات    وتحقيق االستدامة في الكليات  التقنية بقطاع غزة، كما أكدت 

 التسويق االلكتروني في الكليات التقنية بقطاع غزة.  التواصل االجتماعي على

السابقة   الدراسة  تحقيق  دوربإهتمت  في  االجتماعي  التواصل  االلكترو   شبكات  التسويق  للكليات  فاعلية  ني 
 .عينه من العاملين بالكليات التقنية بقطاع غزة ، بتوزيع إستبانة على  التقنية

5-  ( جمعة  وحوتي  رميساء  بغداد  السلوك(:  2018دراسة  على  اإللكتروني  اإلعالن  تأثير   بعنوان 
على    عرفاالستهالكي لدى الطلبة الجامعيين، هدفت الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف، من بينها الت

لتحقيقها    لإلعالنات اإللكترونية، إبراز الدوافع التي يسعى الطالب الجامعي  اإلنترنت أثر تعرض مستخدمي  
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اإللكتروني اإلعالنات  متابعته  خالل  إعالنات  ةمن  مواقع  معرفة  متابعتها  اإلنترنت ،  يفضل  الطلبة    التي 
من   الدراسة  عينة  تمثلت  الجامعي   60الجامعيين؛  الطلبة  من  كوسيلة شخص  االستبيان  باستخدام  لجمع    ين 

وأن لهم دافع   البيانات، وقد تم الوصول إلى نتائج أهمها أن أغلب أفراد العينة يتابعون اإلعالنات اإللكترونية،
التواصل االجتماعي، كما   التعرف على الخدمات والسلع من خالل متابعتهم اإلعالنات اإللكترونية عبر مواقع

يتشاورون حول السلع والخدمات   أصدقائهم في عملية اتخاذ قرار الشراء، وذلك بسبب أنهمأن أغلبهم يتأثرون ب 
 المعلن عنها.

تناولت الدراسة السابقة اإلعالن اإللكتروني كمتغير مستقل وأثره على السلوك اإلستهالكي للطلبة الجامعيين  
لت دراستنا بعض من وسائط  شخص من الطلبة الجامعيين، بينما تناو   60بشكل خاص، تمثلت عينتها ب  

إلكتروني   إستبيان  توزيع  بشكل عام، من خالل  الجزائري  المستهلك  وأثرها على سلوك  اإلجتماعي  التواصل 
 مستخدم لهذه المواقع. 200على 

الياسين )  -6 محمد  التواصل االجتماعي على(:  2017دراسة مضاء فيصل  استخدام مواقع  السلوك   أثر 
هدفت الدراسة   المنطوقة اإللكترونية ) دراسة تطبيقية لقطاع المالبس في األردن(؛الشرائي من خالل الكلمة  

الكلمة المنطوقة    إلى التعرف على أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي على السلوك الشرائي من خالل
الجتماعي  التواصل ا  اإللكترونية لقطاع المالبس في األردن، حيث تمثل مجتمع الدراسة في مستخدمي مواقع
من الدراسة  وعينة  األردن،  في  المالبس  ببيع  المختصة  الصفحات  على  من     693المتواجدين    مستجيبًا 

ببيع  المختصة  الصفحات  على  المتواجدين  االجتماعي  التواصل  مواقع  توصلت   مستخدمي  أين   المالبس، 
  مواقع التواصل االجتماعي   دامالدراسة إلى عدد من النتائج، أبرزها وجود أثر ذي داللة إحصائية ألبعاد استخ

 (المشاهير، ومن قبل األصدقاء  ن قبل)م على السلوك الشرائي من خالل الكلمة المنطوقة اإللكترونية ببعديها  
   لقطاع المالبس في األردن.

إهتمت الدراسة السابقة بأثر الكلمة المنطوقة اإللكترونية على مواقع التواصل اإلجتماعي على السلوك الشرائي  
مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي المتواجدين على الصفحات   من  693لمستهلك األردني، تمثلت عينتها  ل

، بينما إهتمت دراستنا بمعرفة أثر ) فايسبوك، انستغرام، مواقع البحث العامة،( على  المالبس  المختصة ببيع
عددها   بعينة  الجزائري،  المستهلك  المواق  200سلوك  هذه  مستخدمي  من  عروض شخص  عن  للبحث  ع 

 الخدمات السياحية. 
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) وجودت   قاسم أحمد سامردراسة    -7 دور  (:2018ديوب   االجتماعي في   التواصل وسائل بعنوان  
 السورية(، هدف الخلوية االتصاالت  شركات  عمالء على ميدانية دراسة)  الشراء   عملية مراحل التأثير على  

 التواصل لوسائل السورية الخلوية االتصاالت  شركات عمالء   استخدام بين العالقة  دراسة إلى البحث 
 عملية من مراحل  مرحمة كل  في العمالء في التأثير  على  وقدرتها تسويقية،  ألغراض   )يسبوكااالجتماعي )ف

 اتخاذ  مرحلة البدائل، تقييم  مرحلة  البدائل، عن البحث  مرحلة الحاجة، توليد  مرحلة)    :تتضمن التي الشراء
 فرضيات  خمس اهعن يتفرع  رئيسة فرضية صياغة تمّ  ذلك الشراء(، ولتحقيق بعد ما حلةومر  الشراء، قرار

البيانات  اإلستبانة أسلوب  الباحث  واستخدم فرعية،  تم  إستبانة، 91 الموزعة االستبيانات  عدد  وبلغ لجمع 
 بين قوية   جابيةإي عالقة وجود :  اهمهأ  نتائج عّدة إلى الباحث  توصل وقد ،  لتحليل صالحة إستبانة 83 استرداد 
  ألغراض  )يسبوكاف( االجتماعي التواصل لوسائل السورية  الخلوية االتصاالت  شركات  عمالء استخدام
 .الشراء عملية مراحل وجميع تسويقية،

الشراء التأثير على مراحل عملية  الفايسبوك  في  السابقة على دور  الدراسة   شركات  عمالء على  إعتمدت 
 البدائل، عن البحث  مرحلة الحاجة، توليد  مرحلة، تم تقسيم المتغير التابع إلى )السورية الخلوية االتصاالت 

 يتفرع رئيسة فرضية صياغة تمّ (، كما الشراء  بعد  ما ومرحلة الشراء، قرار  اتخاذ  مرحلة البدائل، تقييم مرحلة
) فايسبوك، انستغرام،  ، بينما إعتمدنا في دراستنا على تقسيم المتغير المستقل إلى  فرعية فرضيات  خمس اهعن

 . فرعية فرضيات  ثالث  عنيا يتفرع رئيسة فرضية صياغة تمّ كما مواقع البحث العامة،( وتثبيت المتغير التابع، 
 ثانيا: الدراسات األجنبية

1-  Simona Vinerean and others (2013), The Effects of Social Media  Marketing on 

Online Consumer Behavior , 

وكيف   الدارسة إلى اإلجابة على السؤال المتمثل في من هم األشخاص الذين يتفاعلون عبر اإلنترنت هدفت  
استطالع   يشاركون في األنشطة عبر اإلنترنت؛ تم جمع البيانات باستخدام استبيان عبر اإلنترنت من خالل

النتائج   اعي، من مستخدمي وسائل التواصل االجتم  236استهدف طالب دراسات عليا، قدر عددهم بـ ومن 
معظم  وأن  خاصة  التسويق،  لنجاح  أساسًيا  أمًرا  المستهلك  سلوك  تحليل  أن  إليها  المستهلكين   المتوصل 

الجمهور عبر المختلفة، ويعتبر  االجتماعي  التواصل  اإلنترنت سوًقا  المحتملين يستخدمون اإلنترنت وأدوات 
 مزدهًرا في جميع أنحاء العالم.
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السابقة   الدراسة  معرفة  هدفت  اإلنترنت إلى  عبر  يتفاعلون  الذين  األشخاص  هم  في   من  يشاركون  وكيف 
، بينما هدفت دراستنا إلى معرفة هل تؤثر العروض السياحية الموضوعة في  وسائط  األنشطة عبر اإلنترنت 

 التواصل اإلجتماعي على المستهلكين الذين يرغبون في شراء الخدمات السياحية.  

2- Tulin Durukan and others(2012), An Investigation of Customer  Behaviours in 

Social Media . 

خالل   الهدف من الدراسة هو تحديد السلوكيات المتعلقة باالستهالك في وسائل التواصل االجتماعي، وهذا من
كيريكالي وهم من  416استبيان وزع على   بجامعة  اإلدارية  والعلوم  االقتصاد  كلية  خدمين  المست من طالب 

السلوكيات  أن  إليها  المتوصل  النتائج  ومن  االجتماعية،  اإلعالم  وسائل  على   المشتركين ألدوات  تؤثر  التي 
)البحث عن معلومات   المستهلك هي )الكالم اإليجابي، والكالم السلبي( والسلوكيات التي يتأثر بها اآلخرون 

 عن المنتجات ، والبحث عن آراء األصدقاء(.

الس الدراسة  إلى  هدفت  االجتماعيابقة  التواصل  وسائل  في  باالستهالك  المتعلقة  السلوكيات  تمثلت  تحديد   ،
تأثير وسائط  من طالب كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية  416  عينتها من   بينما هدفت دراستنا إلى معرفة   ،

 مستهلك جزائري. 200التواصل اإلجتماعي على سلوك المستهلك، بعينة قدرت بـ 

 

-3  Perumal Prasath and Archchana Yoganathen, Influence of Social Media 

Marketing On Consumer  buying  decision  making process. 

ضمت  هدفت الدراسة إلى محاولة فهم كيفية تأثير وسائل اإلعالم االجتماعية على سلوك الشراء االستهالكي،
بين التسويق   ى منصات إلكترونية، كشفت النتائج وجود عالقةمستجيبًا وجهت لهم إستبيانات عل  220العينة  

يشترون  المستهلكين  وأن  المستهلك  قرارات شراء  واتخاذ  االجتماعي  التواصل  وسائل  عناصر غير  عبر  إما 
االجتماعي من خالل جهات  مكلفة أو باهظة الثمن، ويقومون بذلك بناًء على توصيات من وسائل التواصل

 م أو أصدقائهم على وسائل التواصل االجتماعي. االتصال الخاصة به 

 وجود  عدم الحظنا سابقة سةراكد  عليها اعتمدنا التي سةراالد  وهذه بها قمنا التي ستناراد  خالل من
 مستهلكال سلوك على االجتماعية الشبكات  استخدام رأث" تناولت  ستناراد  نأ حيث  بينهما كبيرة اختالفات 

 " االجتماعي التواصل ومواقعسلوك الشراء  "اولت تن سةراالد  هذه أما "ئري زاالج
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4- Shaista Arshad (2019), Influence of Social Media Marketing On Consumer 

Behavior in Karachi . 

في   الهدف من الدراسة هو تحديد تأثير المتغيرات المختلفة عبر الوسائط االجتماعية، والتي تمكن من التحكم
تت المستهلك،  وكانسلوك  ترفيهي،  والمحتوى  والحيوية،  بالمعلومات  التشبع  المتغيرات  هذه  المصدر   ضمن 

البيانات هو االستبيان مع   العاملين في  250األساسي لجمع  العالي  التعليم    مؤسسات  من طالب وموظفي 
اسم للغاية  وح متنوعة في كراتشي، ومن النتائج المتوصل إليها تبين أن جميع هذه المتغيرات لها تأثير إيجابي

تأثير لها  الترفيهي  والمحتوى  المعلومات  أن  على  العثور  تم  كما  المستهلك،  سلوك  وكذلك   على  جدا،  قوي 
 أقل.  بمستوى  فلحيوية محتوى التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي تأثير كبير أيًضا ولكن

 اختالفات  وجود  عدم الحظنا سابقة سةراكد  عليها اعتمدنا التي سةراالد  وهذه بها قمنا التي ستناراد  خالل من
) فايسبوك، انستغرام، مواقع البحث العامة،( على سلوك المستهلك تأثير  تناولت  ستنا راد  إن حيث  بينهما كبيرة

التشبع بالمعلومات والحيوية، والمحتوى  )تحديد تأثير المتغيرات المختلفة الجزائري، أما هذه الدراسة تناولت 
طالب وموظفي استهدفت في سلوك المستهلك،  الجتماعية، والتي تمكن من التحكمعبر الوسائط ا  (ترفيهي

 . متنوعة في كراتشي مؤسسات  التعليم العالي العاملين في
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 : خالصة الفصل

 والتسويق األعمال إدارة مجال في وهي   العصر إنجازات  أهم من اإلجتماعي، التواصل وسائط تعتبر
المختلفة،  والمؤسسات الشركات  من لكثير الحتمي  الواقع بمثابة صبحت أ فقد  لذا ثمينة، جد  تسويقية فرصة
 المنتجة مؤسسة ال بين المباشر التواصل من   نوع  تحقيق خالل من والشراء البيع  عمليات  لتنفيذ  فعالة أداة   فهي

 ئياشر ال وكفاءة، وقد توصلنا من خالل هذا الفصل أن السلوك سرعة أكثر الشراء قرارات  يجعل مما والزبون،
 ه. ل المناسبة المنتجات  على الحصول من تمكنه حلرالم وفق نماإو  عشوائيا األساس في يكون  ال للمستهلك
عليها   مبيعاتها من  جيد  مستوى  المؤسسة تحقق  وحتى اإلجتماعي  التواصل  وسائط   حاجات  فهم على 
 حتى المطلوبة الجودة قوتحق  عنها المعلومات  بتوفير الخدمات  هذه إستغالل على وتحفيزه المستهلك ورغبات 
    .موجب  ئيراش سلوك يحدث 



 

 

 الفصل الثاني 

 اإلطار التطبيقي للدراسة 
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 : تمهيد
على    على ضوء ما تم التعرض له من دور وسائط التواصل االجتماعي الشائعة اإلستخدام في التأثير

أو من خالل ذلك،  بدراسة  إهتمت  التي  السابقة  الدراسات  من خالل  سواء  المستهلكين  اإلحصائيات   سلوك 
ذ  بينت  التي  قطاعالعالمية  على  بالتركيز  الجزائرية،  الحالة  على  ذلك  إسقاط  سنحاول  وهو    لك،  أال  خدمي 

الجزائر، للتأكد من بلوغ    السياحة، وبالتركيز على تقييم عروض السفر عبر شبكات التواصل اإلجتماعي في 
 الفعالية التي وصل إليها في العديد من الدول أوال. 
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 السياحة على االنترنت المبحث األول: تقييم عام لعروض السفر و 

العالم اليوم، إستخدام شبكة اإلنترنت إلتمام جميع    من مميزات الطلب على خدمات قطاع السفر في 
رحلة مقابل  الدفع  أو  سيارة  استئجار  أو  فندق  حجز  أو  التذاكر  فشراء  بها،  المتعلقة  سياحية،    المعامالت 

بنفس الزخم العالمي    سوق الجزائرية، ولكن ليسأصبحت تتم بعدة نقرات، وهي نفس الوضعية التي تعرفها ال
 لضعف الجزائر في مجال الدفع اإللكتروني. 

 المطلب األول: ماهية وكاالت السياحة واألسفار 
الجزائر، في  السياحة  خدمات  على  القائمين  أهم  من  الخاصة  واألسفار  السياحة  وكاالت  فهي   تعد 

وعلى بها،  المرتبطة  الخدمات  أهم  عرض  على  جودة  تتنافس  حيث  من  بينها  فيما  للتميز  الخدمة    السعي 
 المقدمة أو من ناحية السعر.

 :تعريف وكاالت السياحة واألسفار -أوال
 هي جهة تساعد الناس على تنظيم الرحالت والعطل عن طريق عمل تدابير استعدادهم للسفر، فهي 

الفنادق، ومقاعد في وسائل النقل، كما تنظم لهم رح   الت سياحية، وتعين لهم مرشدين تحجز لهم غرفا في 
األخرى، البالد  إلى  المسافرون  إليها  يحتاج  التي  والتأشيرات  السفر  جوازات  على  الحصول  في   يساعدونهم 

 ( 106، صفحة 2019)فراح و عبد العزيز، وتنظم الرحالت السياحية لألفراد والجماعات. 
 ثانيا: خدمات وكاالت السياحة واألسفار

و  خدمات  تقسيم  تخص يمكن  وأخرى  الداخلية  السياحة  تخص  خدمات  قسمين،  إلى  السفر    كاالت 
في النمطين  في كال  الخدمات  أهم  تتجلى  الخارجية حيث  العزيز،  :  السياحة  عبد  و  ، صفحة  2019)فراح 

107 ) 
المستفيد،الحجز  - على طلب  بناء  وعالمية  محلية  فنادق  في  والغرف  وبواخر  طيران  تذاكر  بحجز  تقوم   : 

وبالنسبة    الرحالت السياحية الداخلية والخارجية من خالل برامج جذابة وبأسعار مغرية وتنافسية،  وكذلك تنظيم
 للطلب الجزائري بشكل خاص فهي تركز على السياحة الدينية إلى البقاع المقدسة. 

 من بين أدوارها توفير مرشدين سياحيين للسياح المحليين أو األجانب. اإلرشاد السياحي: -
 تسعى هذه الوكاالت إلى توفير مترجمين للسياح الخارجين.  الترجمة: -
 بتقديم حمالت دعاية مدعمة ببرامج سفر جذابة وبأسعار منافسة لجذب أكبر عدد  استقطاب السياح: -

 ممكن من السياح خاصة األجانب إلى السوق المحلية. 
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 ثالثا: تقييم دخل وكاالت السياحة واألسفار:

 السيارات   وشركات تأجير شركات الطيران، سفر من العموالت التي تدفعهايأتي معظم دخل وكاالت ال
 % عن 10، كأخذ عمولة (2020)وكالة سفر،  ،والفنادق، وكذلك الهوامش من توجيه الخدمات إلى الفنادق

أو    كل عملية، كما أن هذه الوكاالت تقوم بإيجار وسائل السفر والسياحة أو إمتالكها، كإيجار طائرات أجنبية
حالة    فنادق تعمل فقط مع الوكالة خالل فترة زمنية محددة، وهذا ما يعرضها للعديد من المخاطر، خاصة في

الدولة على   نقص الطلب، كما أن هناك في بعض الدول الوكاالت السياحية تحصل على إيرادات مباشرة من
 ( esamadi ،2018) شكل إعانات من أجل تشجيع السياحة الداخلية.

البحث   وقت الراهن فمعظم الوكاالت السياحية أصبحت وسيط في تقديم الخدمة، مع قواعد ومحركاتبالنسبة لل
هامش من    ، فدخلها يكون على شكلclicngo، وفي الجزائر  trivago booking  ـفي السياحة اإللكترونية ك

 المعامالت التي تتم عبر هذه القواعد والمحركات. 

 احية عبر االنترنت المطلب الثاني: قطاع الخدمات السي
التطور ذلك  على  ساعد  وما  سريع،  وتطور  بنمو  اإلنترنت  عبر  السياحية  الخدمات  سوق  المستمر    يتميز 

وتكمل معامالتها فيها،   للتكنولوجيا، حيث أصبحت معظم الوكاالت السياحية تعرض خدماتها على اإلنترنت،
ومستقبل قطاع الخدمات السياحية    ق إلى واقعهذا ما ساعد على اإلنتشار الكبير لها، لذلك سنحاول التطر 

 وسائط التواصل اإلجتماعي.  عبر االنترنت، ونماذج األعمال في قطاع الخدمات السياحية عبر
 أوال: مستقبل قطاع الخدمات السياحية عبر االنترنت

بإجراءات   قاموا  مليار   4.54مليار سائح،    7.75يشهد قطاع السفر عبر اإلنترنت نموا كبيرا، فمن مجموع  
ب  قدروا  االجتماعي  التواصل  وسائط  وعبر  اإلنترنت،  عبر  سائح  3.7السفر  ،  ( Barret  ،2020)  مليار 

السياحية عبر اإلنترنت  الخدمات  ذلك،   حيث إزداد وثوق األشخاص بشراء معظم  المنتشرة جراء  للثقة  نظرا 
أم أكثر  الطريقة  هذه  أن  الكثيرون  يعتقد  ففيحيث  فمثال  ومالئمة،  إرجاع    انا  يتم  الطيران  تذكرة  إلغاء  حال 

مكان. أي  إلى  الذهاب  دون  اإلئتمانية،  البطاقة  إلى  قطاع    األموال  عروض  عن  معرفته  تريد  ما  )كل 
 ( 2018الخدمات السياحية عبر االنترنت،  

واألسعار بما   دمات،ومن مزايا الجذب لهذا النمط من الخدمات )الجذب اإللكتروني( عرض الكثير من الخ
في ترويجية  مزايا  من  اإلستفاذة  وكذلك  سالسة،  بكل  المقارنة  بعمليات  القيام  في  في    يسهم  التوسع  حالة 

خدمة إقتران  مثال  حالة  في  أخرى،  خدمات  أو  تخفيضات  على  كالحصول  واإلقامة   الخدمات  السفر)النقل( 
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المال فقدان  خاصة  المخاوف  من  العديد  من  الحد  وكذلك  لمكان   معا،  حمله  من    عند  الحد  وكذلك  السفر، 
 تقليدي. حاالت الغبن والتدليس التي تنشأ في حالة القيام بالمعامالت وفقا لنمط

 في قطاع الخدمات السياحية عبر االنترنت الناشطون ثانيا: أهم 
ر  فالناش  يعد الناشرون أهم القائمين على عرض الخدمات السياحية عبر وسائط التواصل االجتماعي،

المقدم عن آخر    يعمل كمدير لصفحات مختلفة على هذه الوسائط، فهو في الغالب من يتحكم في المحتوى 
شركات الطيران أو الفنادق   العروض والتخفيضات، كتذاكر الطيران مثال، كما أنه في الغالب كذلك ما تقوم

الناشرين بعمولة خالل فترة زمنية معينة أو مفتوحة، أو  المحققة،  مقا   بتوظيف هؤالء  بل هامش من األرباح 
للمبتدئين، كما أنه محفوف بالمخاطر، ومن    ولهذا فالنشاط ضمن هذا النوع من الوساطة يعد صعبا بالنسبة

الفنادق قبل نصف سنة، ولهذا فال يمكن الحصول على    ذلك فبعض األشخاص يقومون بحجز الغرف في 
البيانات    رأس  ب العمولة إال بعد انقضاء المدة كاملة، كما أنه يتطل بالنسبة لقواعد  مال لإلندماج في العمل 

بالسياحة. الخاصة  البحث  عبر    ومحركات  السياحية  الخدمات  قطاع  عروض  عن  معرفته  تريد  ما  )كل 
 ( 2018االنترنت،  

 فوائد إستخدام وسائط التواصل االجتماعي لعرض الخدمات السياحية:  -ثالثا
 االجتماعي في تسويق الخدمات السياحية نذكر: من أهم مساهمات إستخدام وسائل التواصل

 (6 Benefits of Social Media Strategies in the Tourism Industry) 
التواصل االجتماعي أداة فعالة لتحليل السوق، فهيتساعد في تحليل السوق:    -1 تساهم في    تعد وسائط 

والمشتريات، والتي يتم    ل زيادة التوصيات تحليل مواقف أو سلوك السياح، أين يتم التعرف على ذلك من خال
 تحديدها بالزيارات وردود األفعال من التعليقات. 

المقدمة، وهذا    ومن جوانب تحليل السوق، حاجة السواح إلى التعرف بشكل مسبق على ما ستكون الخدمات 
اليقين المختلفة، حيث يميل السائحون الجدد إلى شراء تقليل أوجه عدم  شاعر السائحين  أحكام وم  من أجل 

االجتماعي، أين تقوم المؤسسات بتحليل حالة عدم   اآلخرين الذين قاموا بالتجريب، وهذا عبر وسائط التواصل
الصحيحة، والسعي لوضع ما حد من مظاهر وجوانب عدم اليقيين    اليقين بما يساعدهم في وضع خطة السفر

 في المنتجات المقدمة. 
الوفاء:  -2 خلق  على  وس  تعمل  مثل  تساهم  االجتماعي  التواصل  صفحات   Facebookائط  إنشاء    على 

لخدماتها،   ومجموعات خاصة بالمؤسسات وعروضها خاصة الترويجية منها، بما يخلق جمهور مخلص ووفي
 والذي يمكن أن يصبح رجل بيع مجاني بالنسبة للمؤسسة.
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اإلعالن    االجتماعي على ال يقتصر استخدام وسائط التواصل  تحسين سمعة المؤسسة على اإلنترنت:    -3
خدماتها )بشكل عام    عن الخدمات السياحية أو جذب عمالء جدد، بل يتعدى األمر إلى قياس الرضا عن 

الحد من الجوانب   والعمل على  عن طريق نجوم(، وهو ما يسهم في التحسين المستمر لمختلف عروضها،
 وقوعها. ةالسلبية في حال

اإلتصالي    شفافية وسائط التواصل االجتماعي من خالل فضائها  جعلت سهولة التواصل مع العمالء:    -4
السياحة، مجال صناعة  في  وخاصة  بالزبائن،  لإلتصال  وأفضل طريقة  أسهل  أهم    المباشر  أن  نجد  فواقعيا 

، الفايسبوكإستراتجياتها التسويقية على    أصبحت تركز جل  TripAdvisorمحركات البحث عن السياحة مثل  
تستفيد منه في التعليقات   كما  ذلك  بما يسهل    تقييم خدماتها، ومن  النقل،  الفنادق ووسائل  لتقييم  الموضوعة 

القائم على    على الزبائن مراجعة المؤسسات السياحية والتفاعل معها، كما يمكن ضمنها التفاعل مباشرة مع 
 الصفحة للحصول على الخدمة.

لمشاركتها مع    ياحة جيدة لها محتويات كل مؤسسة سيساعد على توزيع المحتوى الخاص بالمؤسسة:    -5
المستهدفين بوجه خاص من    كل من عمالئها والعمالء المستهدفين، والتي يمكن إيصالها إلى أكبر عدد من

صوتية ومرئية )فيديو( أو عن طريق مكتوب،    خالل وسائط التواصل االجتماعي، بعرضه عن طريق تأثيرات 
تسا  عام  بشكل  االجتماعي  التواصل  من    همفوسائط  ممكن  عدد  أكبر  إلى  المحتوى  إيصال  تعزيز  في 

 المستهدفين. 
وسائط    : تساهم طبيعة محتوى المصممة بهاالحصول على رؤية أكثر لموقع الويب الخاص بالمؤسسة  -6

المواقع المنشئة  ة  التواصل اإلجتماعي في إيصال مختلف الخدمات المعروضة وتحقيق حافزية إليها، أكثر من
تجارية مثل    بطريقة  المحركات  طرق  عن  إليها  الوصول  يتم  خالل Bing  أو  Googleوالتي  من  وهذا   ،

والتعليقات على والتغريدات  باإلعجابات،  السياحي  المحتوى  تساهم في عرض   مشاركة  أنها  منشوراتها، كما 
  Youtubeالمواقع المصممة بشكل عادي خاصة في    المحتوى وبجودة عالية مع إمكانية المقارنة أفضل من

 . Instagramو
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 " أدميتاد كمثالالمطلب الثالث: عرض الخدمات السياحية عبر وسائط التواصل اإلجتماعي "

الهند،  دبي،  من  كل  في  فروع  ولديها  بألمانيا،  الرئيسي  مقرها  بالعمولة  تسويق  شبكة  هي   أدميتاد 
  إجراء يقوم   لى عمولة لكلالصين، روسيا، أوكرانيا، تقدم خدمات تسويق إلكتروني مختلفة، مقابل الحصول ع

المؤسسة، برامج  في  المشتركين  )الناشرين(  المواقع  مدراء  أحد  عبر  القادم  الشخص  من    به  بأكثر  المقدرة 
جدد،  1000 ناشرين  جذب  في  اليوم  أدميتاد  برنامج  تركيز  يتجلى  حيث  قدرها  برنامج،  عمولة    50 بتقديم 
بالتسجيل في المؤسسة عن طريقه،    وم شخص آخر مقابل كل شخص يقوم بنشر عروض الشبكة، أو يق دوالر

رسائل البريد اإللكتروني، وكذلك من خالل   أين تتم عمليات عرض منتجات أدميتاد بشكل خاص من خالل
 ( 2018$ بكل سهولة من أدميتاد بالصور،  50)احصل على  مختلف وسائط التواصل االجتماعي. 

 . "أدميتاد"أوال: أهم الخدمات المقدمة من طرف  
منها:  ي نذكر  الدولية  ومنها  المحلية  منها  “أدميتاد”  شبكة  في  العروض  من  العديد  تريد وجد  ما  )كل 

 (2018معرفته عن عروض قطاع الخدمات السياحية عبر االنترنت، 
منها   : بإستخدام قواعد البيانات ومحركات البحث العالمية، نذكرعروض حجز الغرف والفنادق والفيالت  -1

Booking.com . 
العالمية   بإستخدام قواعد البيانات ومحركات البحث عروض أجار السيارات والتاكسي مع وبدون سائق:    -2

 . Economybookings.Com ، Intui.travel transfer  نذكروالتي منها 

الطيران-3 حجز  والمنتزهات:   عروض  المتاحف  وتذاكر  السياحية  بعض والرحالت  والتي    بإستخدام  القواعد 
 . Kiwi.com منها نذكر

والمنتزهات:  -4 المتاحف  وتذاكر  السياحية  والرحالت  الجوالت  باقات  اختيار    قواعد   بإستخدام  عروض 
 . TEZ TOUR  ،Bookmundiالبيانات نذكر منها  

أدميتاد   -ثانيا  موقع  العمل ضمن  يكون من خالل :  آلية  فذلك  أدميتاد،  موقع  في  العمل  أجل    من 
 ( 2019)المفاهيم األساسية في "أدميتاد" وخطواتك األولى نحو االستقاللية،  الخطوات التالية:  

 التسجيل وإضافة قناة تسويقية )يمكن أن تكون أول خطوة يجب فعلها للعمل في “أدميتاد” هي    -

 موقعا إلكترونيا، مجموعة على وسائل التواصل االجتماعي، إلخ(. 

https://www.admitad.com/en/webmaster/offers/19038-tez-tour/
https://www.admitad.com/en/webmaster/offers/14388-bookmundicom-int/
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 موقع ال (: مخطط العمل في  1-2الشكل) 

 

 

 

 

 

 

 

La source: https://admitad.academy/ar   (29/08/2020)  

الثانية،    - فيها، الخطوة  اإلشتراك  طلب  وتقديم  الموقع  داخل  المتاحة  العروض  أحد  اختيار    يتوجب 
 وبعد الموافقة من قبل المعلن على الطلب يتم الحصول على رابط األفيلييت. 

والمواد   - الروابط  بنشر  المستفيد  خاللها  من  يقوم  حيث  العمل،  من  الرئيسية  المرحلة  تبدأ  ثم    ومن 
التسوي  القناة  عبر  أو اإلعالنية  المعلن  يقدمها  التي  الجاهزة  اإلعالنية  المواد  استخدام  يمكن  أين    قية، 

 إنشاء مواد جديدة خاصة )بعد االتفاق عليها مع المعلن(. 

العمولة    وبعد قيام المستخدمون باإلجراءات المطلوبة من قبل المعلن على موقعه، سوف يحصل على 
األموال، وهذا    جراء، وبعد أن يكسب الحد األدنى من المتفق عليها وذلك بعد أن يقوم المعلن بتأكيد اإل 

 عن طريق حساب بنكي أو أي محفظة إلكترونية تدعمها شركة “أدميتاد”. 

على   - يحصل  سوف  األقل(،  على  )شهرين  العروض  مع  محددة  فترة  في  المشترك  يعمل  أن    بعد 
وف  المشكالت  بإستعراض  جيد،  بشكل  تحليلها  به  يجدر  وهنا  مفصلة،  الصحيح إحصائيات  االتجاه    هم 

  العمل   الذي يجب عليه إتباعه، ففي حالة لم يكن راضيا عن النتائج، يمكنه العمل مع برنامج آخر أو 
 على قنوات تسويق جديدة. 

التسجيل  

في 

 أدميتاد

وضع

الروابط

علىالتابعة

المساحة

 اإلعالنية

إضافة 

مساحة 

 إعالنية

حركةزيادة

إلىالمرور

موقع

 المعلنين

  اإلنظمام

 إلى

 البرنامج

تحليل  

 المقاييس 
األموالسحب

النظاممن  

يفحصالمعلن

 النظام

استحقاقيتم

مكافأة

إلىاإلجراءات

 رصيدك

يقوم

المستخدمون

 باإلجراءات

https://admitad.academy/ar
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 المبحث الثاني: عرض إجراءات ومراحل الدراسة الميدانية 

  وكذلك مجتمع   يستعرض هذا المبحث منهجية الدراسة، واألدوات التي اختارها الباحث إلجرائها، 
للت  الباحث  اتبعها  التي  والطريقة  وخصائصها،  وعينته  وكيفية الدراسة  الدراسة،  أداة  صدق  من    أكد 

 من ثبات األداة.   التحقق 

 المطلب األول: اإلطار العام للدراسة   

على   االجتماعي  التواصل  وسائط  على  السياحية  الخدمات  عرض  تحليل  الدراسة  إستهدفت 
ف   السلوك  إستخدام  الشرائي خاصة  تزايد  نسبة    اإلنترنت ي ظل  إلى  اإلستخدام  أين وصل  الجزائر،  في 

مليون مستخدم    22بعدد السكان حيث بينت آخر األرقام بلوغ عدد مستخدمي في الجزائر    مهمة مقارنة 
% من النسبة اإلجمالية لعدد السكان، وبالنسبة إستخدام وسائل التواصل االجتماعي  52  أي ما نسبته 
بلغوا   االجتماعية    22.71فقد  الوسائط  ألهم  وبالنسبة  النشطة(،  الحسابات  )عدد  شخص  مليون 

مليون، لينكد إن    3.65ب شات  مليون، سنا   4.90  األنستغرام مليون،    20  المستخدمة، فنجد الفايسبوك 
  الوسائط التي تعرض فيها الخدمات   ففي الدراسة سيتم التركيز على أهم   مليون، وتوتير، وعليه   2.30
 Digital 2019).  والمدونات الموجودة على محركات البحث  ، وأنستغرام   يسبوك حية، وبالتحديد ف السيا 

Algeria (January 2019) v01, 2019)            

 : إستعراض فرضيات الدراسة التطبيقية   -أوال 

التي    الفرضية  على  وبالتركيز  المقدمة،  في  تمت صياغتها  التي  العامة  الفرضيات  على  بناءا 
 يما يخص الحالة الجزائرية، المتجلية في: ف  صيغت 

 ما مدى تأثير التسويق عبر وسائط الواصل اإلجتماعي على سلوك المستهلك الجزائري؟   -

 وعليه فالفرضيات التي يتم التركيز عليها في عملية اإلختبار تتجلى في: 

 الفرضية الرئيسية:  

-0H  لتأثير إحصائية  داللة  ذو  أثر  يوجد  ال  التواص :  اإلجتماعي وسائط  سلوك   ل   المستهلك  على 
 ( α ≤ 0.05الجزائري عند مستوى لداللة ) 
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-1H  الجزائري    على سلوك المستهلك وسائط التواصل اإلجتماعي  : يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتأثير
 ( α ≤ 0.05عند مستوى لداللة ) 

 : التالية الفرعية الفرضيات  هذه الفرضية الرئيسية  عن ويتفرع

-0H  يوجد ال  عبر  :  التسويقية  الحمالت  لتأثير  إحصائية  داللة  ذو  سلوك   Facebookأثر   على 
 ( α ≤ 0.05الجزائري عند مستوى لداللة )  المستهلك 

-1H  يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتأثير الحمالت التسويقية عبر :Facebook   على سلوك المستهلك 

 ( α ≤ 0.05الجزائري عند مستوى لداللة ) 

-0H و داللة إحصائية لتأثير الحمالت التسويقية عبر : ال يوجد أثر ذ  Google   على سلوك 

 ( α ≤ 0.05المستهلك الجزائري عند مستوى لداللة ) 

-1H يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتأثير الحمالت التسويقية عبر :  Google   على سلوك المستهلك 

 ( α ≤ 0.05الجزائري عند مستوى لداللة ) 

-0H إ داللة  ذو  أثر  يوجد  ال  عبر  :  التسويقية  الحمالت  لتأثير  سلوك    instagramحصائية  على 
 ( α ≤ 0.05الجزائري عند مستوى لداللة )  المستهلك 

-1H :   عبر   الحمالت التسويقية   يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتأثير  instagram    على سلوك المستهلك
 (. α ≤ 0.05)   الجزائري عند مستوى لداللة 

 الشكل اآلتي النموذج المتبع في الدراسة  نوضح في  : نموذج الدراسة   -ا ثاني 
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 (: متغيرات الدراسة 2-2الشكل)

 
 

 

 

 

 

 حيث تم معالجة في كل متغير العناصر التالية: 

 الفايسبوك 

موقع    - على  السياحية  الوكاالت  طرف  من  المقدمة  السياحية  الخدمات 
 الفايسبوك. 

الموض   - والسعرية  والترويجية  اإلشهارية  العروض  جاذبية  في مدى  وعة 
 الفايسبوك. 

 األنستغرام 
 . األنستغرامدور الصور والفيديوهات في توضيح الخدمات السياحية على  -
 إستكشاف الخدمات السياحية.  في األنستغرامدور الصور والفيديوهات في  -

 مواقع البحث العامة

 دور التعليقات والتنبيهات في المنديات في إختيار أفضل الخدمات.  -
 ليقات والتنبيهات في المنديات في إختيار أفضل األسعار دور التع -
كيف تساهم التعليقات والتنبيهات في تكوين موقف سلبي أو إيجابي إتجاه    -

 الخدمات السياحية 

 سلوك المستهلك
واإلهتمام    - اإلنتباه  إثارة  في  السابقة  اإلجتماعي  التواصل  وسائط  دور 

 ة باألسلوب التقليدي.والرغبة في شراء الخدمات السياحية مقارن 

 

 

 المتغير المستقل 

 Facebook المتغير التابع 

 

 Instagram 

مواقع البحث 
  العامة

 سلوك المستهلك
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 : المطلب الثاني: منهجية الدراسة
 اإلحصائي.   سيتم التعرض إلى مجتمع وعينة الدراسة، أداة الدراسة، باإلضافة إلى طرق اإلختبار

الدراسة:  -أوال وعينة  مستخدمي    مجتمع  من  الدراسة  مجتمع  ومواقع   Instagramو  Facebookيتكون 
الخدما على  للطلب  العامة  تمالبحث  فقد  الدراسة  لعينة  وبالنسبة  الجزائر،  في  السياحية  عينة    ت  إستهداف 

 شخص.  350تتكون من  

البيانات   بالنسبة آلداة الدراسة فقد تم اإلعتماد على اإلستبيان كمصدر للحصول على  :أداة الدراسة  -ثانيا
 إستبيان. 200شخص، تم إسترجاع منها   350األولية، بتوزيعه على  

اإلست -1 فقد بيان:  مكونات  المتغيرين،  بين  ما  العالقة  دراسة  أجل  من  الموضوعة  لإلستبانة  تم    بالنسبة 
 تصميمها بمحورين هما: 

 محور يحتوي على معلومات متعلقة بالخصائص الديمغرافية للعينة )الجنس، السن....(.  -

 ( وأسئلة تخص محور يحتوي على أسئلة على بعض من مواقع التواصل اإلجتماعي )المتغيرات المستقلة -

 سلوك المستهلك الجزائري المتغير التابع(. 

 للتأكد من صدقية اإلستبيان فقد تم عرضه على مجموعة من المحكمين التأكد من صدقية اإلستبيان:  -2

 )أستاذة(، أين تم تعديل وحذف عبارات وإضافة أخرى، بما يخدم جمع بيانات ذات نوعية تخدم الموضوع 

 بار الفرضيات بكل صدقية. المعالج وتساهم في إخت

ثبات اإلستبيان:  - تطبيقه عدة مرات   التأكد من  أُعيد  إذا  النتائج  نفس  بالثبات أن يعطي االستبيان   يقصد 
ر الباحث القياس وتحصل على نفس النتائج، فهذا هو   متتالية، ويدل الثبات على اتساق النتائج، بمعنى إذا كرَّ

ذلك معام أجل  يستخدم من  النتائج  الثبات، حيث  كانت  ألفا كرونباخ، حيث  ألفا   المتحصلل   عليه بحساب 
 كرونباخ ألسئلة كل متغير، كما هي موضحة في الجدول التالي:
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 ( قيمة ألفا كرونباخ ألسئلة متغيرات الدراسة:1-2جدول)

 

 

 

 

 

 spss نتائج باإلعتماد على المصدر: من إعداد الطالب

معامل    وبالتالي  (،0.60( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ جيدة، وقيمتها أكبر من )1نالحظ من خالل الجدول )
  فأسئلة اإلستبيان تمتاز بالثبات، وبالنسبة للمعدل العام فهو محدد في الجدول التالي:

 ألفا كرونباخ  (: نتائج حساب2-2الجدول)

 

 

 

 spss نتائج باإلعتماد على المصدر: من إعداد الطالب

يبين الجدول رقم   ألفا كرونباخ لجميع أسئلة اإلستبيان أكبر من ) 2) كما   ( وبالتالي 0.60( أن قيمة معامل 
 تتمتع هذه األسئلة بثبات جيد. 

 (، محايد 4(، موافق )5فق بشدة ) النسبة للقياس تم اإلعتماد على مقياس ليكارت الخماسي مو با القياس:-3
 (.1(، غير موافق بشدة )2(، غير موافق )3)

 ألفا كرونباخ المتغيرات

 0.615 الفايسبوك 

 6710, مواقع البحث العامة

 6340, أنستغرام 

 608,0 لمستهلكسلوك ا

 
 عدد األسئلة  ألفا كرونباخ 

,674 22 
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 ة التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراساختبار (: 3-2)الجدول 

 Kolmogorov-Smirnovإختبار  
 المتغير التابع  المتغير المستقل  المتغيرات 

 0.000 0.335 داللة مستوي ال
 spssالمصدر: باإلعتماد على نتائج 

اختبار   نتائج  على  اعتمدنا  فقد  السابق،  الجدول  ألن حجم    (Kolmogorov-Smirnov)من خالل 
من العينة   المستقل  ،50  أكبر  للمتغير  الداللة  مستوى  بلغ  من    %33.5  فقد  أكبر    %5وهي 

(sig>0.05) ة طبيعيا. وهنا نستطيع القول أن البيانات موزع 

 : المطلب الثالث: تحليل النتائج 
نذكر        اإلحصائية  األدوات  من  مجموعة  على  اإلعتماد  تم  فقد  الفرضيات  وإختبار  النتائج  تحليل  بغية 
 .SPSSمقاييس النزعة المركزية، وتحليل التباين، وهذا من خالل إستخدام برنامج الحزم اإلحصائية  منها،

 علقة بالجزء األول من اإلستبيان )البيانات الشخصية(:أوال: تحليل البيانات المت

 بتكرار مختلف اإلستبيانات فالنتائج المتحصل عليها كانت كما هي موضحة في الجدول الجنس:-1-1
 التالي:

 حسب متغير الجنس توزيع أفراد العينة(: 4-2الجدول )
 

 

 

 

 spss نتائج باإلعتماد على المصدر: من إعداد الطالب

 فإستهداف اإلناث أكبر من الذكور وهذا راجع، لسهولة اإلتصال معهم من طرف الباحثة مقارنة بالجنس
  .الذكر

 الجنس التكرار النسبة 
 ذكر 90 45,0 
 أنثى 110 55,0 
 المجموع 200 100,0 
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 لتحليل أعمار المشاركين في اإلستبيان فالنتائج كانت موضحة في الجدول التالي:  بالنسبةالعمر:  -1-2

 العمر  حسب متغير توزيع أفراد العينة(: 5-2الجدول )
 

 

 

 

 

 SPSS نتائج  باإلعتماد على المصدر: من إعداد الطالب 

  20-30أن الفئة األكثر مشاركة في اإلستبيان هي الفئة المحصورة بين    جدولحظ من خالل النال
، أما الفئة األقل  %12بنسبة    50فئة األكبر من   و   30-40، تليها الفئة المحصورة بين   %66بنسبة  

  هداف من طرف ، وهذا ما يتوافق مع سهولة اإلست%2بنسبة    20مشاركة في اإلستبيان هي فئة األقل من  
 . الباحثة، وكذلك فهذه الفئة تعد النشطة عبر مواقع التواصل االجتماعي

 التالي: بالنسبة للمستوى الدراسي للمستجوبين فكانت النتائج موضحة في الجدولالمستوى الدراسي:  -1-3
 أفراد العينة حسب المتغير المستوى الدراسي (: توزيع6-2الجدول )

 

 

 

 SPSS ى نتائجباإلعتماد عل المصدر: من إعداد الطالب 

 العمر التكرار النسبة
 20أقل من   4 2,0
 30إلى    20من  132 66,0
 40إلى    30من  24 12,0
 50إلى    40من  16 8,0
 50أكبر من  24 12,0
 المجموع  100,0 200 100,0

 النسبة  ر التكرا المستوى الدراسي 
 12,0 24 ثانوي  
 88,0 176 جامعي  

 100,0 200 المجموع 
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بـ   بينما قدرت نسبة المشاركين من 88فاألغلبية المشاركة من المستوى الجامعي بنسبة قدرت  المستوى    %، 
بـ   ا12الثانوي  من  المستهدفة  الفئة  تعكس  والتي  المهتمة%،  الفئة  فهي  وكذلك  بالسفر،   لمستجوبين، 

 والنشاطات السياحية. 

السياحية-1-4 الخدمات  عن  البحث  في  المستخدم  الوكالة   المواقع  في  والحجز  الذهاب  قبل  والفندقية 
 حسب العرف التي تجدر في المجتمع الجزائري للقيام بالحجوزات للسفريات والخدمات السياحية، السياحية:

الوصول  تقوم بتصفح مختلف الوسائط االجتماعية للحصول على أفضل العروض والخدمات، أين تم  فالغالبية
 من خالل اإلستبيان المقدم، إلى النتائج المتحصل عليها في الجدول التالي:

 الموقع المستخدمتوزيع أفراد العينة حسب متغير (: 7-2) جدولال
 النسبة  التكرار  الموقع المستخدم

 facebook 111 55,5 
 instagram 30 15,0 
 Google 59 29,5   في المنتديات  
 100,0 200 المجموع 

 spss نتائج باإلعتماد على المصدر: من إعداد الطالب

السياحيةنالحظ   الخدمات  عن  البحث  في  إستخداما  األكثر  الموقع  أن  السابق  الجدول  قبل  من    والفندقية 
السياحية   الوكالة  في  والحجز  موقع  الذهاب  هو  المشاركين  طرف  يليه 55.5بنسبة    Facebookمن   ،%  

%، حيث  15  بنسبة  instagram%، أما الموقع األقل إستخداما هو موقع  29.5بنسبة    Googleمنتديات في  
 يعد األقل إستخداما في جل البالد العربية.
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 ستقل والمتغير التابع(:تحليل البيانات المتعلقة بالجزء الثاني من اإلستبيان )المتغيرات الم -ثانيا

 التحليل الوصفي للبيانات: -1

 ضمن ذلك يتم التحليل الوصفي لبيانات المتغيرات المستقلة على حدى، والمتغير التابع على حدى. 

 ضمن ذلك يتم تحليل إتجاه األجوبة، من  المتغيرات المستقلة )متوسط حسابي وانحراف معياري(: 1-1

 (، 0.8ذا من أجل قياس إتجاهات األجوبة، وهذا وفق مدى القياس) خالل حساب المتوسط الحسابي وه

 حيث تكون المستويات كما هي موضحة في الجدول التالي:

 ( مدى اإلجابات المتحصل عليها وفقا لسلم ليكارت الخماسي:8-2جدول)

1.8- 1    2.6- 1.8    2.6- 3.4 3.4- 4.2 4.2- 5 
 افق بشدةمو  موافق  محايد  غير موافق  غير موافق بشدة 

إتجاهات  توافقه  وما  والمتوسط،  المعياري  اإلنحراف  حساب  من  عليها  المتحصل  النتائج  لتحليل    وبالنسبة 
 األسئلة، سيتم توضيحها وفقا لكل وسيط إجتماعي مستخدم.

، فحساب الوسيط وتقييم  SPSSبعد إدراج البيانات على برنامج    :Facebookبالنسبة للفايسبوك    -1-1-1
 موضحة في الجدول التالي:  جوبة، كانت كما هيإتجاهات األ

 facebook(: تقييم موقع 9-2الجدول)

الرقم
 

 العبارة 

 التكرارات والنسب

المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجة الموافقة 
 

1 
غير  

موافق 
 بشدة 

2 
غير 

 موافق

3 
 محايد 

4 
 موافق

5 
موافق 

 بشدة 

1 

 السياحية الوكاالت تقدم
 خدمات وكالفايسب عبر
 وفعالية تفصيال أكثر

 داخل يقدم بما مقارنة
 الوكاالت

4 39 43 93 21 

 عالية  986, 3.44
2% 

19.5
% 

21.5
% 

46.5
% 

10.5
% 
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2 

 السياحية الوكاالت تقدم
 حول  اإلستفسارات جميع

 على المقدمة الخدمات
 وضوح بكل الفايسبوك

 وشفافية 

1 54 40 100 5 

 متوسطة  906, 3.27
0.5
% 

27% 20% 50% 
2.5
% 

3 

 المقدمة التعليقات تساهم
 تكوين في الفايسبوك في

 كانت إذا ما حول فكرة
 جيدة المستهدفة الخدمة

 ال  أم

1 12 20 99 68 

0.5 عالية  847, 4.11
% 

6% 10% 49% 34% 

4 

 العروض تساهم
 الفايسبوك في الموضوعة

 المقارنة تحقيق في
 بين ما والسريعة السهلة

 من  المقدمة ماتالخد
 السياحية الوكاالت طرف

1 14 16 130 39 

 عالية  776, 3.96
0.5
% 

7% 8% 65% 
19.5

% 

5 

 السعرية العروض تساهم
 السياحية  للخدمات
 في  الموضوعة والفندقية

 التمييز  في الفايسبوك،
 قناعة بكل باألحسن واألخذ

 .وأريحية

3 16 44 100 37 

1.5 عالية  898, 3.76
% 

8% 22% 50% 
18.5

% 

6 

 العروض في يالحظ
 في الموضوعة
 وضع الفايسبوك،

 مختلفة ترويجية عروض
 الوكاالت بين ما

 .الزبائن لكسب السياحية

1 15 20 123 41 

 عالية  806, 3.94
0.5
% 

7.5
% 

10% 
61.5

% 
20.5

% 

 عالية  950, 3.84 47 99 31 20 3 اإلشهارية  العروض 7
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 الموضوعة والترويجية
 أكثر الفايسبوك في

 تلك من ةوجاذبي فعالية
 الوكاالت داخل الموجودة
 .السياحية

1.5
% 

10% 
15.5

% 
49.5

% 
23.5

% 

8 

 الوكاالت اليوم حرس
 السياحية والمؤسسات

 لديها ما عرض على
 الفايسبوك، صفحات على
 مواقعها على ما أكثر

 الرسمية،  اإللكترونية
 .مقراتها داخل والعروض

3 17 30 101 49 

 عالية  927, 3.88
1.5
% 

8.5
% 

15% 
50.5

% 
24.5

% 

9 

 في الفايسبوك يسهم
 متكاملة خدمات تقديم

 السياحي، للمنتج بالنسبة
 للحد المشاركة، كالنقل،

 .التكاليف من

4 23 43 92 38 

 عالية  975, 3.69
2% 

11.5
% 

21.5
% 

46% 19% 

 عالية  528, 3.76 موقع الفايسبوك  المجموع 

 spss نتائج باإلعتماد على لمصدر: من إعداد الطالبا

، 3.44-4.11المجال    المالحظ في جل العبارات تحصلت على درجة عالية بمتوسطات حسابية في
(، والتي تدل  3.27قدر بـ )  ما عدى العبارة الثانية التي تحصلت على درجة متوسطة وذلك بمتوسط حسابي

اإلستفس ما في  نوعا  الثقة  فالوكاالت على نقص  باإلجمال  ولكن  المقدمة،  أكثر    ارات  تقدم خدمات  السياحية 
يساعد على تكوين فكرة على    فعالية على موقعها في فيسبوك مع عروض إشهارية وترويجية فعالة، هذا ما

الخدمات األخرى. بينها وبين  السهلة  المقارنة  المعروضة وتحقيق  العام   الخدمات  المعدل  ، وهذا ما يعكسه 
( أي عدم تشتت إجابات أفراد 0.528وبإنحراف معياري قدر بـ )  (3.76سطات الحسابية والذي قدر بـ )للمتو 

 مجموع أفراد العينة على هذا البعد.  العينة وبالتالي تقارب وجهات النظر بين
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، فحساب الوسيط وتقييم  SPSSبعد إدراج البيانات على برنامج  :Googleبالنسبة للمنتديات على -1-1-2
 في الجدول التالي:  موضحة جاهات األجوبة، كانت كما هيإت

 Google برلمنتديات عا (: تقييم10-2الجدول)

الرقم
 

 العبارة 

  التكرارات والنسب 

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجة الموافقة
 

1 
غير 

 موافق
 بشدة 

2 
غير 

 موافق

3 
 محايد 

4 
 موافق

5 
موافق 

 بشدة 

10 

 لكترونياإل  البريد يساهم
 بعض من المرسل

 تكوين في األصدقاء
 سلبي أو إيجابي موقف

 الخدمات.  بعض تجاه

2 29 42 102 25 

14.5 %1 عالية  919, 3.60
% 

21% 51% 12.5
% 

11 

 التعليقات تساهم
 في الموضوعة والتنبيهات
 إختيار على المنتديات

 السياحية الخدمات بعض
 تحاشيها.  أو

- 12 28 109 51 

 عالية  799, 4.00
- 6% 14% 54.5 

% 
25.5

% 

12 

 التعليقات تساهم
 في الموضوعة والتنبيهات
 إختيار في المنتديات

 يتوافق بما األسعار أفضل
 تطرحها. التي الوكاالت مع

1 14 30 106 49 

0.5 عالية  849, 3.94
% 

7% 15% 53% 24.5
% 

13 

 فعالية أكثر المنتديات تعد
 ذات وعروض آراء لطرح

 خدمة  لشراء  مصداقية
بالصفحات  معينة،   مقارنة 

والتي  الفايسبوك،  عبر 

4 36 60 71 29 

 عالية  1,010 3.43

2% 18% 30% 35.514.5
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جانب  تكون  أن  يمكن 
مؤسسة   من  ترويجي 

 الخدمة نفسها.

% % 

 عالية  Google 3.73 ,614المنتديات في  المجموع 

 spss نتائج لىباإلعتماد ع المصدر: من إعداد الطالب

المعروضة في السياحية  الخدمات  عالية على  بدرجة  توافق  العينة  أفراد  أن غالبية  النتائج على   دلت 
 ، مما يؤكد على أن استخدام الوكاالت السياحية Googleالمنتديات الموجودة على محركات البحث خاصة  
خاصة   البحث  محركات  على  الموجودة  فرصة Googleللمنتديات  من  يزيد  في   ،  رغبة  وخلق  زبائن    كسب 

كما يوضح الجدول كذلك أن كل العبارات تحصلت على درجة موافقة عالية،    من الخدمة المقدمة،    ةاإلستفاد 
، مما يعكس أن أفراد العينة راضين عن الخدمات  3.43- 4 ضمن المجال    فالمتوسطات الحسابية كانت 

الوكاالت  تعرضها  من  التي  في  صفحاتها  على  إختيار  Googleتديات  السياحية  في  تحفز  التعليقات  وأن   ،
 في األسعار.  الخدمات وبإجراء المقارنة

الخدمة    وتدل هذه النتائج على أن غالبية أفراد العينة توافق بدرجة عالية على التعليقات المساهمة في شراء
معياري قدر بـ   وبانحراف(  3.74السياحية، وهذا ما يعكسه المعدل العام للمتوسطات الحسابية والذي قدر بـ )

 العينة على هذا البعد. ( أي عدم تشتت إجابات أفراد العينة، وبالتالي تقارب وجهات النظر بين أفراد 0.614)

لألنسغرام:  -1-1-3 برنامج    بالنسبة  على  البيانات  إدراج  إتجاهات  SPSSبعد  وتقييم  الوسيط  فحساب   ،
 :موضحة في الجدول التالي األجوبة، كانت كما هي

 instagram( تقييم 11-2الجدول)

الرقم
 

 العبارة 

 التكرارات والنسب

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجة الموافقة
 

1 
غير 

 موافق
 بشدة 

2 
غير 

 موافق

3 
 محايد 

4 
 موافق

5 
موافق 

 بشدة 
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14 

 وضع في األنستغرام يساهم
 والفيديوهات الصور

 للخدمات الموضحة
 رنةمقا بصدقية، السياحية
 تجارب) التقليدي باألسلوب

 (.الزبائن

3 20 38 90 49 

 عالية  969, 3.81
1.5

% 
10% 19% 45% 

24.5
% 

15 

 وضع في األنستغرام يساهم
 الترويجية العروض مختلف
 مختلف ىلد المتوفرة

 سهلة بطريقة الوكاالت
 (. ترويجية صور)

2 9 35 113 41 

 عالية  803, 3.91

1% 
4.5

% 
17.5

% 
56.5

% 
20.5

% 

16 

 في األنستغرام يساهم
 الخدمات بعض توضيح
 المتعاملين طرف من السيئة
 تحاشيها يجب والتي

 . )الصور(

8 44 70 56 22 

3.20 1,032 
متوس

 %11 %28 %35 %22 %4 طة

17 

 والفيديوهات الصور توضح
 مختلف الموضوعة
 بأقل المستهدفة العروض

 وتكلفة وقت

3 10 38 109 40 

 عالية  843, 3.87
1.5

% 
5% 19% 

54.5
% 

20% 

18 

 والفيديوهات الصور  تعد
 التعليقات من  فعالية أكثر

 فيما المحتوى، في والبحث
 الخدمات إستكشاف يخص

 المستهدفة  السياحية

2 46 37 84 31 

 عالية  1,042 3.48
1% 23% 18% 42% 

15.5
% 

 عالية  instagram 3.65 ,649 المجموع 

 spss نتائج باإلعتماد على ن إعداد الطالبالمصدر: م
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( العبارة  أن  الجدول  من  حسابي  16نالحظ  بمتوسط  وذلك  متوسطة  موافقة  درجة  على  تحصلت   )
( تحصلت على درجة موافقة عالية وبمتوسطات حسابية مقدرة  18،  17،  15،  14بينما العبارات )    (3.20)
)3.81)  بـ  ،)3.91 (  ،)3.87 ( التوالي،4.38(،  على  موقع   (  أن  على  العينة  أفراد  إتفاق  يبن  ما    هذا 

instagram   ذات نظرة  تحقيق  السياحية،  للخدمات  والفيديوهات  الصور  وضع  خالل  من  مصداقية    يساهم 
الثابتة، كما    والتمكن من إستكشاف جل الخدمات بشكل أكبر مقارنة باألسلوب القائم على التعليقات والصور

سهلة وبأقل وقت    ض الترويجية المتوفرة لدى مختلف الوكاالت بطريقة يساهم أيضا في وضع مختلف العرو 
 وتكلفة. 

السياحية    وتدل هذه النتائج كذلك على أن غالبية أفراد العينة توافق بدرجة عالية على أن إستخدام الوكاالت 
ائن على  لدى الزب  ، يساعدها في التعريف بخدماتها وخلق الرغبةinstagramللصور والفيديوهات على موقع  

الحسابية ب) للمتوسطات  العام  المعدل  قدر  الخدمة، حيث  هذه  وبانحراف    ( أي جلهم3.65تجربة  موافقون 
تقارب وجهات النظر بين   ( أي عدم وجود تشتت كبير إلجابات أفراد العينة، وبالتالي 0.694معياري قدر ب)

 مجموع أفراد العينة على هذا البعد.

  من خالل إستعراض فعالية الوسائط الثالثة المستهدفة من الدراسةلثالثة:  المقارنة بين الوسائط ا  1-1-4
 فيما يخص عرض الخدمات السياحية، فالنتائج كانت كما هي موضحة في الجدول التالي: 

 محل الدراسة  التواصل االجتماعي وسائط (: ترتيب12-2جدول )

 البيان الترتيب 
المتوسط  
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

 وافقة درجة الم

 عالية  facebook 3.76 0.528موقع  1
   عالية google 3.73 0.614المنتديات في  2
 عالية  instagram  3.65 0.649   موقع 3

 spss نتائج باإلعتماد على المصدر: من إعداد الطالب

  عي كان أكثر العناصر فعالية بالنسبة لوسائط التواصل اإلجتما  facebookيتبين من الجدول أن موقع  
خدمات    (، والذي يعكس أن الوكاالت السياحية تقدم0.528( وانحراف معياري )3.76بوسط حسابي مقداره )

تكوين فكرة    أكثر فعالية على موقعها في فيسبوك مع عروض إشهارية وترويجية فعالة، هذا ما يساعد على
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أخرى، و يليه بعد    مة من أطرافعلى الخدمات المعروضة وتحقيق المقارنة السهلة بينها وبين الخدمات المقد 
المنتديات في   )  Googleذلك  مقداره  وانحراف معياري 3.73بوسط حسابي  أن هذه  0.614)  (  يدل  هذا   ،)

بأفضل الخدمات  التعليقات في إختيار بعض  الوكاالت   المنتديات تساهم من خالل  يتوافق مع  بما  األسعار 
موقع   يأتي  ثم  تحاشيها،  أو  تطرحها  حسابي  instagramالتي  )   بوسط  معياري  3.65مقداره  وانحراف   )

السياحية ذات   يساهم في وضع  instagram( هذا يعكس أن موقع  0.649) للخدمات  والفيديوهات  الصور 
من التعليقات والبحث في المحتوى فيما يخص    مصداقية أكبر مقارنة باألسلوب التقليدي، كما تعد أكثر فعالية

وضع مختلف العروض الترويجية المتوفرة لدى    تهدفة، كما يسهم أيضا فيإستكشاف الخدمات السياحية المس
 وبأقل وقت وتكلفة. مختلف الوكاالت بطريقة سهلة

المستهلك  -1-2 سلوك  على  التأثير  لبيانات  الوصفي  التابع"التحليل  وانحراف "  المتغير  حسابي    متوسط 
ال األجوبة، من خالل حساب  إتجاه  تحليل  يتم  ذلك  قياس معياري(: ضمن  أجل  وهذا من  الحسابي    متوسط 

عليها    (، كما تم العمل به سابقا، حيث كانت النتائج المتحصل 0.8إتجاهات األجوبة، وهذا وفق مدى القياس)
 موضحة في الجدول التالي:

 (: تقييم سلوك المستهلك.13-2جدول)

الرقم
 

 العبارة 

 التكرارات والنسب

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجة ا
لموافقة

 

1 
غير 

 موافق
 بشدة 

2 
غير 

 موافق

3 
 محايد 

4 
 موافق

5 
موافق 

 بشدة 

14 

 أفضل إنتباه تحقيق تثير
 السياحية الخدمات تجاه

 باألسلوب مقارنة المستهدفة
 عن للبحث التقليدي

 فيما خاصة عنها، المطلوب
 . والجودة السعر يخص

1 7 24 110 58 

 عالية  769, 4.09
0.5

% 
3.5

% 
12% 55% 29% 

15 
 أفضل إهتمام تحقيق تثير
 عالية  723, 4.01 43 126 21 10 - السياحية الخدمات تجاه
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 باألسلوب مقارنة المستهدفة
 عن للبحث التقليدي

 فيما خاصة عنها، المطلوب
 . والجودة السعر يخص

- 5% 
10.5

% 
63% 

21.5
% 

16 

 التواصل وسائط تثير
 الرغبة السابقة االجتماعي

 السياحية الخدمات راءش في
 باألسلوب مقارنة المستهدفة
 .التقليدي

1 13 25 112 49 

0.5 عاية 823, 3.98
% 

6.5
% 

12.5
% 

56% 
24.5

% 

18 

 التواصل وسائط تساهم
 في السابقة االجتماعي

 الخدمات بشراء القيام
 مقارنة المستهدفة، السياحية
 التقليدي باألسلوب
 .لعرضها

1 14 28 113 44 

 عالية  826, 3.93
0.5

% 
7% 14% 

56.5
% 

22% 

 عالية  618, 3.99 سلوك المستهلك المجموع

 spss نتائج باإلعتماد على المصدر: من إعداد الطالب

  نالحظ من الجدول أن كل العبارات تحصلت على درجة موافقة عالية بمتوسطات حسابية في المجال 
3.93- 4.09 ضها الوكاالت السياحية على مواقع التواصل اإلجتماعي ، هذا يدل أن الخدمات التي تعر  

اإلجتماعي    تثير تحقيق إنتباه وإهتمام أفضل للزبائن مقارنة باألسلوب التقليدي، باإلظافة أن وسائط التواصل
 السابقة تثير وتساهم في عملية شراء الخدمات المستهدفة مقارنة باألسلوب التقليدي.

الوسائط،    بية أفراد العينة توافق بدرجة عالية على تأثر سلوكها اإلستهالكي بهذهوتدل هذه النتائج على أن غال
الزبائن ويحثهم    مما يدل على أن الوكاالت السياحية تعرض خدماتها على مواقع اإلنترنت بشكل يثير إهتمام
الحسابية للمتوسطات  العام  المعدل  يعكسه  ما  وهذا  التقليدي،  باألسلوب  مقارنة  الشراء  ب  على  قدر  ـ  والذي 

ب3.99) قدر  معياري  وبانحراف  وبالتالي0.618)ـ  (  العينة  أفراد  إجابات  تشتت  عدم  أي  تقارب وجهات    (، 
 النظر بين مجموع أفراد العينة على هذا البعد. 
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 إختبار وتحليل فرضيات الدراسة:-2

التباين   تحليل  على  اإلعتماد  تم  فقد  الفرضيات  إلختبار  تقديAnovaبالنسبة  ومنه  التي ،  المعنوية  درجة    ر 
 تحدد إعتماد الفرضية العدم أو الفرضية البديلة.

  على سلوك المستهلك   Facebookيوجد أثر ذو داللة إحصائية لتأثير    األولى:  الفرعية   بالنسبة للفرضية  -
 التالي: (، فبعد إجراء اإلختبار فالنتائج كانت موضحة في الجدولα ≤ 0.05الجزائري عند مستوى لداللة )

 سلوك المستهلك الجزائري  على facebook(: نتائج اختبار أثر استخدام موقع 14-2جدول)

المتغير  
 المستقل 

 جدول المعامالت  anovaتحليل التباين  ملخص النموذج 

R 2R F 
درجة 
 الحرية

Sig F  الخطأ المعياري T Sig T 

موقع 
facebook 

0.469 0.22 55.945 1 0.000 0.73 7.48 0.000 

  1B 0B 

0.549 1.933 

 spss نتائج باإلعتماد على المصدر: من إعداد الطالب

للمعنوية    (، وبالنسبة1( عند درجة الحرية )55.945( المحسوبة )  fيبين الجدول السابق أن قيمة )  
( بلغت  )0.000فقد  من  أقل  أي  رفض 0.05(،  يوجب  مما  الدراسة،  لهذه  المعتمد  المستوى  الفرضية    ( 

 الجزائري.  الفرضية البديلة والتي تنص يوجد تأثير لموقع فيسبوك على سلوك المستهلك الصفرية وقبول

ب قدر  الذي  االرتباط  معامل  هو  المتغيرين  هذين  بين  العالقة  يؤكد  تبقى عالقة 0.469)ـ  وما  أنها  غير   ،)  
( بلغ  الذي  التحديد  معامل  وبحساب  ضعيفة،  )0.22طردية  نسبة  أن  يعني  فهذا  تأثر 22(،  من   )%  

 المستهلكين الجزائريين فيما يخص الطلب على السياحة يرجع إلى موقع فيسبوك. 
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وهي أقل  (0.000اإلحصائية، حيث قدرت ب ) b1و   b0تم قبول نموذج الفرضية الثانية لمعنوية المعلمتين 
 ( المعنوية  موقع 0.05من  عنصر  يتغير  عندما  أنه  النموذج  هذا  ويفسر  الدراسة.  في  المعتمدة  وك الفيسب  ( 

 االرتباط.  (، وهذا ما أكده معامل0.549بوحدة واحدة فقط يتغير سلوك المستهلك الجزائري ب )

 على سلوك   Googleيوجد أثر ذو داللة إحصائية لتأثير المنتديات في    الثانية:  الفرعية   بالنسبة الفرضية  -
( لداللة  مستوى  عند  الجزائري  فالنα ≤ 0.05المستهلك  اإلختبار  إجراء  وبعد  في (،  موضحة  كانت   تائج 

 الجدول التالي:
 سلوك المستهلك الجزائري  على Google(: نتائج اختبار أثر استخدام المنتديات في 15-2جدول)

المتغير  
 المستقل 

 جدول المعامالت  anovaتحليل التباين  ملخص النموذج 

R 2R F 
درجة 
 الحرية

Sig F  الخطأ المعياري T Sig T 

المنتديات  
في 

google 
0.336 0.113 25.124 1 0.000 0.67 5.012 0.000 

  1B 0B 

0.338 2.737 

 SPSS نتائج  باإلعتماد على المصدر: من إعداد الطالب 

( قيمة  أن  السابق  الجدول  )fيبين  المحسوبة  الحرية )25.124(  درجة  عند  بلغة1(  المعنوية    (، كما 
الصفرية وقبول    ، مما يوجب رفض الفرضية( المستوى المعتمد لهذه الدراسة0.05(، أي أقل من )0.000)

 الجزائري. على سلوك المستهلك Googleالفرضية البديلة والتي تنص بوجود تأثير للمنتديات في  

كما   ( غير أنها تبقى ضعيفة،0.336وما يؤكد العالقة بين هذين المتغيرين هو معامل االرتباط الذي قدر ب)
التحديد ) يعني  0.113بلغ معامل  فيما 11.3أن نسبة ) (، هذا  الجزائريين  المستهلكين  تأثر  يخص    %( من 

 .Googleالطلب على السياحة يرجع إلى المنتديات في 
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وهي أقل  (0.000اإلحصائية، حيث قدرت ب ) b1و   b0تم قبول نموذج الفرضية الثانية لمعنوية المعلمتين 
( المعنوية  أ0.05من  النموذج  هذا  ويفسر  الدراسة،  في  المعتمدة  عنصر(  يتغير  عندما  في   نه  المنتديات 

Google  ( وهذا ما أكده0.338بوحدة واحدة فقط يتغير سلوك المستهلك الجزائري ب ،)  .معامل االرتباط 

 على سلوك المستهلك  Instagramيوجد أثر ذو داللة إحصائية لتأثير    الثالثة:  الفرعية   إختبار الفرضية  -
 التالي: ، وبعد إجراء اإلختبار فالنتائج كانت موضحة في الجدول(α ≤ 0.05الجزائري عند مستوى لداللة )

 المستهلك الجزائري  على سلوك Instagram(: نتائج اختبار أثر استخدام 16-2جدول)

المتغير  
 المستقل 

 جدول المعامالت  anovaتحليل التباين  ملخص النموذج 

R 2R F 
درجة 
 الحرية

Sig F  الخطأ المعياري T Sig T 

instagrm 
0.373 0.139 31.925 1 0.000 0.63 5.65 0.000 

  1B 0B 

0.355 2.703 

 SPSS نتائج  باإلعتماد على المصدر: من إعداد الطالب 

  ( قيمة  أن  السابق  الجدول  )   fيبين  المحسوبة  الحرية )31.925(  درجة  عند  قيمة 1(  بلغت  كما   ،)  
أقل من )0.000المعنوية ) البديلة( ، مما يستوجب رفض  0.05(، أي  الفرضية   الفرضية الصفرية وقبول 

وما يؤكد العالقة بين هذين المتغيرين هو    والتي تنص يوجد تأثير لالنستغرام على سلوك المستهلك الجزائري.
ب) قدر  الذي  االرتباط  طردية0.373معامل  عالقة  وهي  بلغ   (  الذي  التحديد  لمعامل  وبالنسبة  ضعيفة، 

الجزائريين فيما يخص الطلب على السياحة    %( من تأثر المستهلكين13.9(، فهذا يعني أن نسبة )0.139)
 . Instagramيرجع إلى المنتديات وسيط 
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وهي أقل  (0.000اإلحصائية، حيث قدرت ب ) b1و   b0تم قبول نموذج الفرضية الثانية لمعنوية المعلمتين 
بوحدة   instagram  ما يتغير عنصر( المعتمدة في الدراسة، ويفسر هذا النموذج أنه عند 0.05من المعنوية )

 االرتباط. (، وهذا ما أكده معامل0.355واحدة فقط يتغير سلوك المستهلك الجزائري بـ ) 

الرئيسية:  - الفرضية  لتأثير    إختبار  أثر ذو داللة إحصائية  التواصل اإلجتماعييوجد   على سلوك  وسائط 
مستوى   عند  الجزائري  )االمستهلك  وبعد  α ≤ 0.05لداللة  في (،  موضحة  كانت  فالنتائج  اإلختبار    إجراء 

  الجدول التالي:

 المستهلك الجزائري  على سلوك وسائط التواصل اإلجتماعي نتائج اختبار أثر استخدام ( 17-2جدول)

المتغير  
 المستقل 

 جدول المعامالت  anovaتحليل التباين  ملخص النموذج 

R 2R F 
درجة 
 الحرية

Sig F  الخطأ المعياري T Sig T 

المنتديات  
في 

google 
0.532 0.283 78.342 1 0.000 0.85 8.851 0.000 

  1B 0B 

0.775 1.191 

 SPSS نتائج  باإلعتماد على المصدر: من إعداد الطالب 
  (، كما بلغة المعنوية 1( عند درجة الحرية )78.342( المحسوبة )  fيبين الجدول السابق أن قيمة )  

وقبول    ستوى المعتمد لهذه الدراسة، مما يوجب رفض الفرضية الصفرية( الم0.05(، أي أقل من )0.000)
 الجزائري.  الفرضية البديلة والتي تنص بوجود تأثير لوسائط التواصل اإلجتماعي على سلوك المستهلك

كما    ( وهي عالقة متوسطة،0.532وما يؤكد العالقة بين هذين المتغيرين هو معامل االرتباط الذي قدر ب)
يعني أن نسبة ) 0.283التحديد )  بلغ معامل فيما 28.3(، هذا  الجزائريين  المستهلكين  تأثر  يخص    %( من 

 الطلب على السياحة يرجع إلى وسائط التواصل اإلجتماعي.
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أقل  ( وهي0.000اإلحصائية، حيث قدرت ب ) b1و   b0تم قبول نموذج الفرضية الثانية لمعنوية المعلمتين 
( المعنوية  المعتمدة  0.05من  يتغير عنصر وسائط(  أنه عندما  النموذج  هذا  ويفسر  الدراسة،  التواصل    في 

 االرتباط.  معامل (، وهذا ما أكده0.775اإلجتماعي بوحدة واحدة فقط يتغير سلوك المستهلك الجزائري ب )
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 خالصة الفصل: 

لت       الجزائري  المجتمع  أوساط  في  ومرموقة  هامة  مكانة  اإلجتماعي  التواصل  وسائط  مزاياه    عدد تحتل 
الوسائط    وإيجابياته، كما تعددت الجهات المستفيدة منه، باإلضافة إلى أن استخدام الوكاالت السياحية لهذه
التكاليف وأجود الطرق  بأقل  واألساليب   لعب دورا فاعال في تسهيل عملية الوصول إلى المستهلك الجزائري 

 هم.بالتالي ساهم في تحقيق رضا ووالء فئة معتبرة من زبائن
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 الخاتمة:  

تصرفاته    لقد أصبح المستهلك اليوم هو المحور األساسي الذي تدور حوله كل الدراسات من أجل محاولة فهم
الشرائي بهدف المؤثرة على سلوكه  العوامل  تحديد مختلف  المختلفة ومن أجل محاولة  فيها    الشرائية  التحكم 

سلوكه عليها، إلى    م واإلتصال، تطورت دراسات معرفةوالعمل على تسييره، وبتطور إستخدام تكنولوجيا اإلعال 
في فعاال  دورا  لها  أصبح  والتي  االجتماعي  التواصل  وسائط  اليوم على  التركيز  على عمليات    غاية  التأثير 
تم  أين  السياحية،  الخدمات  على  أكثر  وبتركيز  منها،  الخدمات  والسلبيات    الشراء خاصة على  مزايا  عرض 

للتسويق لهذ  المستخدمةالمصاحبة  التواصل االجتماعي  الخدمات على أهم وسائط  العالم، مع محاولة    ه  في 
 إلى: التعرف على فعالية ذلك باإلسقاط على الحالة الجزائرية، وبشكل عام تم الوصول

التوجه  تعتبر وسائط التواصل اإلجتماعي وسيلة بامتياز لتسويق المنتجات خاصة الخدمات، كما يعتبر   −
 .المالئم للعصر

الشرائي،    تساهم وسائط التواصل اإلجتماعي بشكل كبير وفعال في التأثير على سلوك المستهلك وقراره −
 .خاصة في جانب قطاع الخدمات 

 جات.تالمن موقع الفيسبوك هو الموقع األكثر رواجا واستخداما من طرف الجزائريين للترويج لمختلف −

الت − وسائط  على  خدماتها  السياحية  الوكاالت  جل  بالمقارنةتعرض  فعالية  بأكثر  االجتماعي،  مع    واصل 
 األسلوب التقليدي.

اإلعتبار    يتأثر المستهلك الجزائري بالتعليقات والتنبيهات على وسائط التواصل اإلجتماعي ويأخذها بعين −
 . في عملية الشراء

التحفيز    يتساعد الصور والفيديوهات على وسائط التواصل اإلجتماعي بالتعريف بالخدمات السياحية، وف −
 بعملية شرائها كما لو كان ذلك واقعيا.

مقارنة    الخدمات السياحية المعروضة على وسائط التواصل اإلجتماعي تثير إنتباه وإهتمام أفضل للزبائن −
 باألسلوب التقليدي.

 ولزيادة فعالية هذه الوسائط في تسويق الخدمة السياحية، خاصة بالنسبة للوكاالت السياحية الخاصة، فذلك



 ة  الخاتم
 

92 
  

 يتوجب األخذ بمايلي: 

التسويقية عبر وسائط − الفايسبوك في إستراتجيتها  بموقع  أكثر  السياحية اإلهتمام  الوكاالت  التواصل    على 
 .اإلجتماعي ألنه الموقع المستخدم بنسبة كبيرة من قبل المستهلكين

ا − وسائط  على  حضورا  األكثر  الفئة  كونها  الشباب  لفئة  موجهة  تكون  مناسبة  إعالنات    لتواصل وضع 
 اإلجتماعي في الجزائر، واألكثر طلبا للخدمة السياحية اليوم. 

 زيادة الدراسات في مجال التسويق عبر الشبكات االجتماعية وتأثيراتها المختلفة على المستهلكين.  −

 لقد فتحت الدراسة شهية علمية نحو دراسات أخرى أكثر توسعا، وتخص نفس المجال، نذكر منها:

 ق عبر وسائط التواصل اإلجتماعي في زيادة أرباح المؤسسات الخدماتية. قياس دور التسوي -

 أثير التسويق عبر وسائط التواصل اإلجتماعي في بناء صورة ذهنية للمؤسسة.  -

 على قرار الشراء اإللكتروني. ستخدمة عبر وسائط التواصل اإلجتماعي  الكلمة اإللكترونية الم  أثر -
 

 



 

 
 

 

 قائمة المراجع 

 



 قائمة المراجع
 

94 
  

 قائمة المراجع: 

 راجع بالغة العربية:  الم -أوال

   الكتب:  -1

أبو طعيمة. ) -1 النظرية والتطبيق.(.  2008حسام فتحي  بين  المستهلك  دار   اإلعالن وسلوك  عمان: 
 الفاروق للنشر .

2- ( القريشي.  العلي  عبد  فاضل  و  النجار،  رضا  الحديثة.(.  2017حسن  واتجاهاته  الرقمي   اإلعالم 
 العربية المتحدة.لبنان: دار الكتاب الجامعي دولة اإلمرات 

3- ( الجريسي.  الرحمن  عبد  ال(.  2007خالد  للحاسب  مسلوك  الشرائية  لقرارات  تحليلية  )دراسة  ستهلك 
 . للنشر الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية اآللي في األسرة السعودية(.

  (. )أحمد المغربي، )اإلصدار األول  التسويق عبر وسائط التواصل اإلجتماعي(.  2016ليندا كولز. ) -4
 المترجمون( القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع. 

)امب -5 النسور.  الفتاح  عبد  إياد  و  القحطاني،  فهد  المستهلك(.  2013رك  (. األول)اإلصدار    سلوك 
 عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع. 

 عمان: مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع. سلوك المستهلك.(. 1997محمد صالح المؤذن. ) -6

عبيدات، -7 )  محمد  شاكر.  محمود  واثق  المستهلك(.  2013و  القاهرة:   سلوك  االولى(.  )اإلصدار 
 . للنشر الشركة العربية للتسويق والتوريدات 

الطراونة.   -8 هللا  عطا  خالد  و  عقل،  سعيد  إبراهيم  هيكل،  كمال  ايهاب  جليل،  ابو  منصور  محمد 
الشرائية(.  2013) القرارات  وإتخاذ  المستهلك  للنشر (.  األول  )اإلصدار  سلوك  حامد  دار  االردن: 

 والتوزيع. 

9- ( لإلستشارات.  المحتسب  تويتر  (.  2017مركز  االحتساب  في  االجتماعي  التواصل  مواقع  دور 
 (. الرياض : المحتسب للنشر والتوزيع.)اإلصدار األول نموذجاً 



 قائمة المراجع
 

95 
  

 : العلمية المجالت -2

1-  ( العزيز.  عبد  و رحمة  فراح،  واألسفا2019أسامة  السياحة  وكاالت  دور  السياحة  (.  تشجيع  في  ر 
 (. 03) 08،   مجلة اإلجتهاد للدراسات القانونية واإلقتصاديةالداخلية. 

2- ( مادني.  أحمد  و  خليفي،  النهائي.  2017,  09رزقي  المستهلك  سلوك  تفسير  نماذج  في  قراءات   .)
 .  مجلة البحوث والدراسات التجارية

هللا -3 عبد  و  الشيخ،  أيوب  فوزي  زيد  البله،  حمودي  هاشم  هللا  الصميدعي.  عبد  خميس  الحق  عبد   
 journal of economics and(. تأثير تقنيات التسويق الفيروسي في سلوك المستهلك.  2019)

administrative sciences  ،25  (113 ) 

4- ( الذليمي.  جذيع  حميذ  الستار  اعالنات 2019عبذ  أثر  )الفيس   (.  االجتماعي  التواصل  بوك( شبكات 
 (.1)  مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانيةالعراقي. على القرار الشرائي للجمهور 

5- ( فاضل.  طلب  العام  2017-2014مشتاق  الرأي  تكوين  في  اإلجتماعي  التواصل  مواقع  دور   .)
 . 119،   مجلة تكريت للعلوم السباسيةالمحلي. 

(. العوامل المؤثرة علي التسوق اإللكتروني وخصائص سلوك المستهلك عبر 2019,  06مي أسامه. ) -6
 . مجلة العلوم اإلجتماعيةالنترنت. ا

 األطروحات والمذكرات: -3

(. دور شبكات التواصل اإلجتماعي في زيادة كفاءة وفعالية اإلتصال التسويقي  2016اميرة معايش. ) -1
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 الشعبية  طيةا الديمقر  ئريةزاالج وريةهالجم

 ميلالع والبحث  العالي يمل التع رةزاو 
 أم البواقي -جامعة العربي بن مهيدي 

 البواقي  أم يديهم بن بيالعر  جامعة  التسيير وملوع والتجارية االقتصادية وملالع يةلك
 قسم العلوم التجارية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .الشخصية ومات لبالمع قل المتع الجانب : األول الجزء -
 

 أنثى                       ذكر                   :الجنس

 : السن

 سنة   40إلى   30سنة              من  30إلى  20سنة             من  20من قلأ       
 سنة   50أكثر من                    سنة  50إلى  40من   

 جامعي ثانوي                                      المستوى الدراسي:
 قبل الذهاب والحجز في الوكالة السياحية  والفندقية في البحث عن الخدمات السياحية هاي تستخدمتقع ال االمو 

     Facebook instagram  المنتديات فيgoogle 

 :اإلستبيان 
    يشرفنيالخدمات   تسويق  تخصص  التجارية  وم ل الع  فيالماستر  ادةهش لنيل تخرج لمذكرة التحضير إطار في

 الدراسة بعنوان ب  قلالمتع االستبيان   ذاهب إليكم أتقدمأن 
 الجزائري"   "أثر التسويق عبر وسائط التواصل اإلجتماعي على سلوك المستهلك

 تقييمية لعروض السفر عبر شبكات التواصل اإلجتماعي"دراسة " 
  الصادقة أجوبتكم خالل منراسة الد  ذه ه في مةهبالمسا وا لتتفض   أن المحترمة سيادتكم   من بلأط  أن  يسرني لذا 

 .تعاونكم   حسن لكم رينوالتي لن تكون إال لغرض البحث العلمي، شاك االستبيان ذا ه  عن والصريحة
 

 على اإلختيار المناسب  Xيرجى وضع اإلشارة : مالحظة
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 .ي: إستخدام مواقع التواصل اإلجتماعيالثان الجزء

سل
تسل

ال
موافق العبارات  

 
بشدة 

 

موافق
محايد  
 

رغي
 

موافق 
 

غير 
موافق

 
بشدة 

 

 ( Facebookالفايسبوك )  في حالة إستخدام

01 
الفايسبوك عبر  السياحية  الوكاالت  أكثر  تقدم  خدمات 

 الوكاالت  داخلتفصيال وفعالية مقارنة بما يقدم 
     

02 
الوكاالت السياحية جميع اإلستفسارات حول الخدمات  تقدم

 بكل وضوح وشفافية  الفايسبوك على المقدمة
     

03 
الفايسبوك في  المقدمة  التعليقات  فكرة   تساهم  تكوين  في 

 حول ما إذا كانت الخدمة المستهدفة جيدة أم ال 
     

04 
تحقيق   في  الفايسبوك  في  الموضوعة  العروض  تساهم 

من  ا المقدمة  الخدمات  بين  ما  والسريعة  السهلة  لمقارنة 
 طرف الوكاالت السياحية 

     

05 
والفندقية  السياحية  للخدمات  السعرية  العروض  تساهم 
الموضوعة في الفايسبوك، في التمييز واألخذ باألحسن بكل 

 قناعة وأريحية 

     

06 
وضع   الفايسبوك،  في  الموضوعة  العروض  في  يالحظ 

يجية مختلفة ما بين الوكاالت السياحية لكسب عروض ترو 
 الزبائن 

     

07 
الفايسبوك في  الموضوعة  والترويجية  اإلشهارية   العروض 

الوكاالت  داخل  الموجودة  تلك  من  وجاذبية  فعالية  أكثر 
 السياحية 

     

08 
تحرس اليوم الوكاالت والمؤسسات السياحية على عرض ما  

صفحات  لديها أك على  مواقعها الفايسبوك،  على  ما  ثر 
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 اإللكترونية الرسمية، والعروض داخل مقراتها 

09 
للمنتوج   بالنسبة  تقديم خدمات متكاملة  الفايسبوك في  يسهم 

 للحد من التكاليف   ،السياحي، كالنقل، المشاركة
     

سل
تسل

ال
موافق العبارات  

 
بشدة 

 

موافق
محايد  
غير  

موافق 
 

غي
ر 

موافق
 

بشدة
  

بشدة 
 

 GOOGLEخدام المنتديات عبرفي حالة إست

10 
في  األصدقاء  بعض  من  المرسل  اإللكتروني  البريد  يساهم 

 تكوين موقف إيجابي أو سلبي تجاه بعض الخدمات 
     

11 
التعليقات والتنبيهات الموضوعة في المنتديات على  تساهم 

 إختيار بعض الخدمات السياحية أو تحاشيها 
     

12 
والتنبي التعليقات  في  تساهم  المنتديات  في  الموضوعة  هات 

التي   الوكاالت  مع  يتوافق  بما  األسعار  أفضل  إختيار 
 تطرحها 

     

13 

ذات  وعروض  آراء  لطرح  فعالية  أكثر  المنتديات  تعد 
عبر  بالصفحات  مقارنة  معينة،  خدمة  لشراء  مصداقية 
من   ترويجي  جانب  تكون  أن  يمكن  والتي  الفايسبوك، 

 مؤسسة الخدمة نفسها. 

     

 ( instagram)  األنستغرام

14 
الموضحة   األنستغرام يساهم   والفديوهات  الصور  وضع  في 

التقليدي   باألسلوب  مقارنة  بصدقية،  السياحية  للخدمات 
 )تجارب الزبائن(. 

     

مخت  األنستغراميساهم   15 وضع  الترويجية  في  العروض       لف 
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لدى )صور    المتوفرة  سهلة  بطريقة  الوكاالت  مختلف 
 ترويجية( 

16 
من    األنستغراميساهم   السيئة  الخدمات  بعض  توضيح  في 

 طرف المتعاملين والتي يجب تحاشيها )الصور( 
     

17 
العروض  مختلف  الموضوعة  والفديوهات  الصور  توضح 

 المستهدفة بأقل وقت وتكلفة 
     

18 
التعليقات والبحث في  تعد الصور والفديوهات أكثر فعالية من 

 ص إستكشاف الخدمات السياحية المستهدفة. المحتوى، فيما يخ
     

 
 التأثير على السلوك اإلستهالكي:   الجزء الثالث:
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ا
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ب
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 سلوك المستهلك الجزائري  

19 
 

أفضل   إنتباهتثير وسائط التواصل االجتماعي السابقة تحقيق  
التقليدي  المستهدفة مقارنة باألسلوب  السياحية  الخدمات  تجاه 
السعر  يخص  فيما  خاصة  عنها،  المطلوب  عن  للبحث 

 والجودة. 

     

20 
أفضل إهتمام  تثير وسائط التواصل االجتماعي السابقة تحقيق  

التقليدي  المستهدفة مقارنة باألسلوب  السياحية  الخدمات  تجاه 
 ، خاصة فيما يخص السعر والجودةللبحث عن المطلوب عنها

     

21 
شراء  في  الرغبة  السابقة  االجتماعي  التواصل  وسائط  تثير 

 الخدمات السياحية المستهدفة مقارنة باألسلوب 
 التقليدي.

     

بشراء   22 القيام  في  السابقة  االجتماعي  التواصل  وسائط       تساهم 
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التقل باألسلوب  مقارنة  المستهدفة،  السياحية  يدي الخدمات 
 لعرضها.
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 صخالمل

 الجزائري،   المستهلك  سلوكى  عل  االجتماعي  التواصل  وسائط   أثر  إبراز  إلى  الدراسة  هذه  تهدف
 المؤسسات   من  العالمية  الحقائق  وبعض   األثر،   هذا  عالجت   التي  التسويقية  األدبيات   بإستعراض 

  إسقاط   تم  الجزائرية،  الحالة  على  ذلك  تقييم  وبغية  عي،االجتما   التواصل  وسائط  على  المشرفة
  عبر   مشترك  200  بلغت   االجتماعي  التواصل  شبكات   في  المشتركين  من  عينة  على  الدراسة
 الدراسة  وصلت   أين   السياحية،  الخدمة  على  الطلب   دراسة  على  بالتركيز  إلكتروني  استبيان  إطالق

  على   االجتماعي  التواصل  وسائط  عبر  لتسويقل  فعال   أثر  وجود   أهمها  النتائج  من  مجموعة  إلى
 . السياحية الخدمات  على الطلب  يخص  فيما الجزائري  المستهلك سلوك

 الكلمات المفتاحية:
 وسائط التواصل اإلجتماعي، سلوك المستهلك، الخدمات السياحية. 

 

Abstract: 

This study aims to highlight the impact of social media on the behavior of the 

Algerian consumer, by reviewing the marketing literature that addressed this 

impact, and some global facts from institutions overseeing social media, in order 

to assess this on the Algerian case, the study was dropped on a sample of 200 

subscribers in social networks,by launching an online survey, focusing on 

studying the demand for tourism service, where did the study reach a set of 

results, the most important of which are: the existence of an effective impact of 

marketing through social media on the behavior of the Algerian consumer with 

regard to the demand for tourism services. 

Keywords: 

 Social media, consumer behavior, tourism services. 


