
 التسيير وعلوم  التجاريةاالقتصادية والعلوم  مكلية العلو 
الجزائر -جامعة غرداية  

 قسم العلوم التجارية 
 الدكتوراه  شهادة   لنيل  مقدمةأطروحة 

 تجارية  م ة وعلوم التسيير وعلو اقتصادي علوم  :في ميدان
 علوم تجارية  :الشعبة

 تسويق خدمات  :التخصص
 قريشي خولة  : المترشحةمن إعداد 

 :بعنوان
 

 

 

 

 

 

 

 

 2022/ 06/01نوقشت وأجيزت يوم:  
 : والسيدات  السادةأمام اللجنة املكونة من  

 جامعة غرداية            رئيسا                          أستاذ   كسنة حممد 
 أستاذ                        جامعة ورقلة            مشرفا     موالي خلضر عبد الرزاق                     

 جامعة غرداية           مناقشا                      أستاذ    زوزي حممد                                
 مناقشا  بوقرة إميان                                 أستاذ حماضر أ                  جامعة غرداية          

 أستاذ                          جامعة ورقلة           مناقشا                            عبد احلقبن تفات 
 مناقشا      أستاذ حماضر أ                  جامعة ورقلة                                         زينبشطيبة  

                  
 2022/ 2021اجلامعية:السنة  

التواصل    شبكات عبر  التسويقية االتصاالت  أثر 
 الجزائري   ن للزبو  ئيرا الش  السلوك  على  االجتماعي 

السياحية   الوكاالت  من زبائن   لعينة   ميدانية   دارسة-
 -بالجزائر   العاملة
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 التسيير  وعلوم التجاريةاالقتصادية والعلوم  مكلية العلو  
 قسم العلوم التجارية 

 الدكتوراه  شهادة نيل  ل  مقدمةأطروحة 
 تجارية  م ة وعلوم التسيير وعلو اقتصادي علوم  :في ميدان

 علوم تجارية  :الشعبة

 تسويق خدمات  :التخصص
 قريشي خولة  : المترشحةمن إعداد 

 :بعنوان
 

 

 

 

 

 

 

 

 2022/ 06/01نوقشت وأجيزت يوم:  
 : والسيدات  السادةأمام اللجنة املكونة من  

أستاذ                        جامعة غرداية            رئيسا      كسنة حممد 
 ومقررا   مشرفا     موالي خلضر عبد الرزاق                    أستاذ                        جامعة ورقلة      

 مناقشا     جامعة غرداية                زوزي حممد                                 أستاذ 
 بوقرة إميان                                 أستاذ حماضر أ                  جامعة غرداية          مناقشا  

 أستاذ                          جامعة ورقلة           مناقشا     عبد احلق بن تفات 
 زينب                                أستاذ حماضر أ                  جامعة ورقلة         مناقشا   شطيبة  

                 
 2022/ 2021اجلامعية:السنة  

 

التواصل    شبكات عبر  التسويقية االتصاالت  أثر 
 ن الجزائري للزبو  ئيرا الش  السلوك  على  االجتماعي 

السياحية   الوكاالت  من زبائن   لعينة   ميدانية   دارسة-
 -بالجزائر   العاملة
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 الرَِّحيمِ ِبْسِم اللَّـِه الرَّْْح ـِٰن  

ا النَّاُس ِإَّنَّ خ ل ْقن اُكْم ِمْن ذ ك ٍر و أُنـْث ى و ج ع ْلن اُكْم ُشُعوًبا و قـ ب اِئل   َي  أ يُـّه 
  ةسور  [خ ِبيٌ لِتـ ع ار ُفوا ِإنَّ أ ْكر م ُكْم ِعْند  اَّللَِّ أ تْـق اُكْم ِإنَّ اَّللَّ  ع ِليٌم 

 ]13احلجرات:
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 داء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإله 
 إلى 

 روح المصطفى محمد صلى هللا عليه وسلم خير المعلمين على وجه األرض   
 
 إلى 

 الكريمين   يَّة والد   
 *فضلكم َي والدي عمين حىت اللجم 

 كل هم قد أصبنا زادكم ًبلطبع هم 
 إن كل ما جنينا من جهودكم جنم

 يل عند احملن* والدي َي خي عون كان  
 *أنت َي من متلكني جنة حتت القدم 
 كل ألفاظ لساين كل شكر قد رهن
 امجعوا كل املعاين من عراب أو عجم 
 ال توايف شكرهن ال جتاوز العدم* 

 أوالدي   إلى 

 حممد علي نسيم وَّنديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

 

 
ي    ولة  ــ خ 

ش  ق ري   

�����
����

��

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


 

V 
 

 وعرفـان   شكر
ًبدئ ذي بدء، أشكر ريب كثيا  وحده الذي أكرمين وأعانين وسهل على مشقة الصعاب مصداقا  

نَُّكْم  ش ك ْرتُْ  ل ِئن  ر بُُّكمْ  َت  ذَّن   و ِإذْ لقوله "  هم لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك لَّ "، ال َل  زِيد 
 وعظيم سلطانك 

لألستاذ املشرف الربوفيسور: موالي خلضر عبد الرزاق  مث أتقدم بشكري وعظيم امتناين 
 على إشرافه على هذا العمل

كما أتوجه ًبلشكر اجلزيل إىل اَلساتذة الكرام أعضاء جلنة املناقشة الذين شرفوَّن بقبوهلم  
 مبناقشة هذه اَلطروحة

 هم وإرشاداهتم أتوجه أيضا  أبمسى عبارات الشكر والتقدير لألساتذة احملكمني لالستبيان على آرائ
 أشكر ايضا  جلنة تكوين الطور الثالث على كل التسهيالت اليت قدموها لنا 

ويدعوين واجب العرفان إىل تقدمي شكري وعظيم امتناين إىل كل من ساعدين يف عملية توزيع  
 االستبيان 

صلى هللا  زاء إتباعا  لقول النيب  اجلإىل كل من نسي قلمي أن يكتبه فجزاه هللا عنا خي 
اِفُئوُه،  م ْعُروفاا ِإل ْيُكمْ   ص ن ع   م نْ » وسلمعليه  ُدوا ل ْ   ف ِإنْ  ف ك  اِفُئون هُ  م ا جتِ    أ نَُّكمْ   تـ ر ْوا  ح ىتَّ  ل هُ  ف اْدُعوا ُتك 

 ".......رواه أبو داوود ك اف ْأمُتُوُه   ق دْ 
 
 

 
ي    ولة  ــ خ 

ش   ق ري 
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 مللخص: ا

من قبل على السلوك الشرائي    الفيسبوكمزيج االتصاالت التسويقية عرب    أتثريحبث  إىل    هدفت الدراسة            

السياحية   الوكاالت  عناصر    من  ،اجلزائريةزابئن  )اإلعالن، اال  مزيجخالل  الفيسبوك  عرب  التسويقية  تصاالت 

 . والتسويق الفريوسي(العالقات العامة، التسويق املباشر، تنشيط املبيعات  

ومن مث توجيه   google Formsمن أجل ذلك مت إعداد وتصميم استبيان إلكرتوين من خالل منذجته يف        

زابئن الوكاالت السياحية األعضاء يف صفحات الفيسبوك عرب الوطن لإلجابة عليه؛ بلغ العدد الكلي لالستبياانت 

تغطي متغريات الدراسة، مستخدمني يف  عبارة 57االستبانة من  استبانة، حيث تكونت 505اليت ادخلت التحليل

بربانمج ابالستعانة  التحليلي  الوصفي  املنهج  املسرتدة  االستبياانت   SPSS Modeler 18.2.1حتليل 

 . Spssv27و

العالقة بني أبعاد  لتمثيلشجرة القرار هو النموذج األفضل  نأمهها: أ خلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج        

أنه هناك ثالثة أبعاد ذات أمهية يف بناء النموذج ، و السلوك الشرائيومكوانت  االتصاالت التسويقية عرب الفيسبوك  

الفيس املباشر عرب  الفيسبوك والتسويق  الفيسبوك، اإلعالن عرب  الفريوسي عرب  )التسويق  الرتتيب  ، بوك(وهي على 

 . % 67تقدرب:  أن التسويق الفريوسي أهم بعد يف بناء النموذج )شجرة القرار( أبمهيةو 

وسلوك ،  اجلزائريةوتبني أنه هناك مستوى متوسط من االتصاالت التسويقية عرب الفيسبوك للوكاالت السياحية      

 مرتدد عرب الفيسبوك لزابئن الوكاالت السياحية العاملة ابجلزائر.

وجود      بني  وتبني كذلك  إحصائية  داللة  ذات  التسويقية  أبعاد    مجيع   عالقة  العالقات االتصاالت  )اإلعالن، 

 .عرب الفيسبوك والسلوك الشرائيالعامة، التسويق الفريوسي، التسويق املباشر، تنشيط املبيعات(  

 

 فيسبوك.  ؛تسويق فريوسي؛ سلوك شرائي  ؛ تسويقية رقمية، شبكات تواصل اجتماعي  ت اتصاال  املفتاح: الكلمات  
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Abstract: 

 

       This research aims to study the effect of the marketing communication mix 

through social networks, in particular the Facebook network, on the purchasing 

behavior of customers of tourism agencies operating in Algeria, through the 

main elements of Facebook marketing communication (advertising, public 

relations, direct marketing, sales promotion and viral marketing). 

To do this, an electronic questionnaire was prepared and designed by modeling 

it in Google Forms and then inviting clients of tourism agencies that are 

members of Facebook pages across the country to respond. The total number of 

questionnaires entered into the analysis was 505. The questionnaire is composed 

of 57 elements covering the variables of the study, the descriptive analytical 

method is used in order to analyze the questionnaires retrieved using SPSS 

Modeler 18.2.1 and Spssv27 software. 

    The results of the current study have shown that the decision tree is the best 

model to represent the relationship between the dimensions of marketing 

communication via Facebook and the components of purchasing behavior. Three 

dimensions are of significant in the construction of the model, they are: viral 

marketing via Facebook, advertising via Facebook and direct marketing via 

Facebook. We note that viral marketing is the most important dimension in the 

construction of the model (decision tree) with an importance estimated at 67%. 

   The study found that there is a medium level of marketing communication via 

Facebook for tourism agencies operating in Algeria, and hesitant behavior via 

Facebook for clients of tourism agencies operating in Algeria. 

The study also found that there is a statistically significant relationship between 

all dimensions of marketing communication (advertising, public relations, viral 

marketing, direct marketing, sales activation) through Facebook and buying 

behavior. 

 

Keywords: digital marketing communications, social networks; viral marketing; 

buying behavior; Facebook. 
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Résumé : 

        Cette recherche a pour objectif d'étudier l'impact du mix de communication 

marketing à travers les réseaux sociaux, notamment le réseau Facebook, sur le 

comportement d'achat des clients d'agences de tourisme opérant en Algérie, à 

travers les principaux éléments de communication marketing via Facebook 

(publicité, relations publiques, marketing, activation des ventes et marketing 

viral). 

Pour cela, un questionnaire électronique a été préparé et conçu en le modélisant 

dans Google Forms puis en invitant les clients d'agences de tourisme membres 

de pages Facebook à travers le pays à y répondre ; Le nombre total de 

questionnaires entrés dans l'analyse a atteint 505, le questionnaire étant composé 

de 57 phrase couvrant les variables de l'étude, en utilisant la méthode analytique 

descriptive pour analyser les questionnaires récupérés à l'aide du programme 

SPSS Modeler 18.2.1 et Spssv27.  

L'étude s'est conclue par un ensemble de résultats dont les plus importants sont : 

que l'arbre de décision est le meilleur modèle pour représenter la relation entre 

les dimensions de la communication marketing via Facebook et les composantes 

du comportement d'achat, et qu'il existe trois dimensions importantes dans la 

construction du modèle, qui sont, dans l'ordre (le marketing viral via Facebook, 

la publicité via Facebook et le marketing direct via Facebook), et que le 

marketing viral est la dimension la plus importante dans la construction du 

modèle (arbre de décision), avec un importance estimée à 67%. 

        Il a été constaté qu'il existe un niveau moyen de communication marketing 

via Facebook pour les agences de tourisme opérant en Algérie, et un 

comportement hésitant via Facebook pour les clients d'agences de tourisme 

opérant en Algérie. 

    Il a également été constaté qu'il existe une relation statistiquement 

significative entre toutes les dimensions de la communication marketing 

(publicité, relations publiques, marketing viral, marketing direct, activation des 

ventes) via Facebook et le comportement d'achat. 

 

Mots-clés : communication marketing digitale, réseaux sociaux ; marketing 

viral ; comportement d’achat ; Facebook 
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 قائمة المحتويات 

 
 الصفحة 

 I اإلهداء 

 II  الشكر 

 III امللخص 

 IV قائمة احملتوَيت 

 V قائمة اجلداول 

 VI قائمة اَلشكال

 VI قائمة املالحق 

 خ-أ  املقدمة 

 واالتصاالت التسويقية عرب شبكات التواصل االجتماعيسلوك الشرائي  لا الفصل اَلول: 
 03 املبحث االول: الشبكات االجتماعية الرقمية 

 13 الثاين: االتصاالت التسويقية عرب شبكات التوصل االجتماعياملبحث  

 40 السلوك الشرائي للمستهلك :  الثالث املبحث  

 55 ًبالتصاالت التسويقية عرب شبكات التواصل االجتماعيعالقة السلوك الشرائي  املبحث الرابع: 

  ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسابق  تالفصل الثاين: الدراسا
 60 املبحث االول: الدراسات السابقة ًبللغة العربية 

 73 الثاين: الدراسات السابقة ًبللغة اَلجنبية املبحث  

 81 موقع الدراسة احلالية من الدراسات السابقة :  الثالث املبحث  

  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الدراسة امليدانيالثالث الفصل  
 89 املنهجية للدراسة امليدانية   تاَلول: اإلجراءااملبحث  

 106   واختبار الفرضياتعرض : الثاين املبحث  

 144 املبحث الثالث: مناقشة نتائج الدراسة 

 154 اخلامتة 

 159  قائمة املراجع 

 178 قائمة املالحق 

 191 الفهرس 
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 قائمة اجلداول 

 الصفحة  عنوان اجلدول  الرقم
 13 نسب استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف بعض الدول  1-1

 49 النماذج التقليدية لعملية االستجابة  1-2

 91 درجات املوافقة حسب مقياس ليكارت اخلماسي  3- 3

 91 طريقة توزيع املتوسطات احلسابية حسب ليكارت اخلماسي  4- 3

 91 تصنيف اإلجاابت وفق املتوسط احلسايب املرجح  5- 3

 94 ألفا كرونباخ للمحور األول  6- 3

 94 األول معامل الصدق للمحور  7- 3

 95 للمحور الثاين   ألفا كرونباخ 8- 3

 95 معامل الصدق للمحور الثاين  9- 3

 95 معامل الثبات حملاور االستبيان  10- 3

 96 توزيع أفراد العينة حسب متغري اجلنس 11- 3

 97 توزيع أفراد العينة حسب متغري السن 12- 3

 99 توزيع أفراد العينة حسب متغري املستوى التعليمي  13- 3

 100 أفراد العينة حسب متغري احلالة املهنية توزيع   14- 3

 101 توزيع أفراد العينة حسب متغري الدخل الشهري   15 - 3

 102 توزيع أفراد العينة حسب عدد سنوات املشاركة يف الفيسبوك   16 - 3

 103 فيسبوك لل   معدل التصفحتوزيع أفراد العينة حسب  17 – 3

 105 الفيسبوك  شراء اخلدمة عربتوزيع أفراد العينة حسب  18 – 3

 107 اجتاهات آراء أفراد العينة للمحور األول املتعلق ابإلعالن عرب الفيسبوك 19 – 3

 108 اجتاهات آراء أفراد العينة للمحور األول املتعلق ابلعالقات العامة عرب الفيسبوك  20 – 3

 108 العينة للمحور األول املتعلق ابلتسويق املباشر عرب الفيسبوك اجتاهات آراء أفراد  21 – 3

 109 اجتاهات آراء أفراد العينة للمحور األول املتعلق بتنشيط املبيعات عرب الفيسبوك  22 – 3

 110 اجتاهات آراء أفراد العينة للمحور األول املتعلق ابلتسويق الفريوسي عرب الفيسبوك  23 – 3

 111 اجتاهات آراء أفراد العينة للبعد األول املتعلق ابالتصاالت التسويقية  24 – 3

 112 اجتاهات آراء أفراد العينة للمحور الثاين املتعلق ابملكون االدراكي  25 – 3

 112 اجتاهات آراء أفراد العينة للمحور الثاين املتعلق ابملكون العاطفي  26 – 3

 113 العينة للمحور الثاين املتعلق ابملكون السلوكي اجتاهات آراء أفراد  27 – 3

 114 اجتاهات آراء أفراد العينة للبعد السلوك الشرائي  28 - 3

 116 وليك   -شابريوختبار انتائج  29 - 3

 Mann-whitney 116نتائج  30 – 3
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 118 وليك   -نتائج اختبار شابريو 31 - 3

 kruskal-Wallis 118 اختبار 32 - 3

 kruskal-Wallis 120نتائج اختبار    33 – 3
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 توطئة: -أ
من         املؤسسة،   إن  يد  يف  بعدما كان  الزبون  إىل  القوة  مركز  انتقال  هو  احلالية  األعمال  بيئة  مميزات 

فأصبح هو من يقرر وما على املؤسسة إال أن تستجيب لتضمن بذلك البقاء واالستمرار يف جمال نشاطها، 
 حماولة يف ذلك التأثري يف موقعه اإلدراكي والعاطفي والسلوكي.

الش       السلوك  والتقييم إن  واإلدراك  االنتباه  عمليات  من  لسلسلة  هنائية  نتيجة  هو  املتحقق  رائي 
للمعلومات والبدائل الختاذ القرار الشرائي والذي يبىن أساساَ على عمليات االتصال التسويقي، لذلك فإن 

وجهة املسوق يسعى إىل حتقيق سلوك مستجيب من قبل الزبون إىل مضمون وحمتوى الرسالة التسويقية امل
 إليه.

يف بداية التسعينات بنظام االتصاالت التسويقية، حيث أصبح له كيان مستقل   املنظمات د اهتمام  زا      
، إن هذا االهتمام مل أيت من فراغ وإمنا جاء كنتيجة لظهور جمموعة من العوامل أمهها: بروز هابذاته داخل

وهذا أدى إىل دفع املنتجني إىل بذل أقصى   -هو من يتحكم ابلسوق   الزبونأي أن  -ظاهرة سوق املشرتين
حديد حاجاهتم، ملعرفة سلوكهم وتوقع هذا السلوك من خالل السعي لت  الزابئناجلهود جلمع معلومات حول  

 ويفرتض أن تكون هذه املعلومات متغرية وفقاَ لتغري أذواق املستهلكني ورغباهتم. 
)أد         األنرتنت  شبكة  من  الثاين  اجليل  دخول  العاملية web 2.0ى  الشبكة  سلوك  تغيري  إىل   )

ابسweb1.0لإلنرتنت) للمستخدم  فقط  ويسمح  البياانت،  مشاركة  على  مسبقاَ  يعتمد  فكان  تعراض ( 
االنرتنت) من  الثاين  اجليل  قدم  حني  يف  املوقع  متاحة web2.0حمتوايت  والتعاون  لالتصال  طرقاَ   )

ملستخدمي هذه الشبكة، حيث مت تقدمي بيئات اجتماعية افرتاضية عرب مواقع التواصل االجتماعي، ويسمح 
ناء بيئة عمل تساعد املستخدمني يف هلم ابملشاركة يف املواقع وما على الشركة املصممة للموقع إال أن تقوم بب

 بناء أنشطتهم وفقاَ ملا يرونه مناسباَ يف ضوء رغباهتم وميوهلم. 
هوتسويت       موقع  عن  الصادر  السنوي  التقرير  عدد    20211  بفيفري Hootsuite حسب  أن 

من  %  59.57مستخدم وهو ما يعادل نسبة مليون   26.35 املستخدمني اجلزائريني النشطني لألنرتنت هو
ابجلزائر السكان  بلغ   عدد  نسمة  44.23  الذي  املستخدمني 2021جبانفي    مليون  عدد  يصل  ، كما 

إىل   االجتماعي  التواصل  لشبكات  نسبة    25النشطني  يعادل  ما  أي  مشرتك  عدد   % 56.5مليون  من 
أبن نسبة استخدام اجلزائريني املشرتكني يف موقع التواصل    Statcounter.com2السكان، كما يؤكد موقع  
بلغ   فيسبوك  االجتماعي   % 51.29االجتماعي  التواصل  مبواقع  مقارنة  األوىل  املرتبة  بذلك  احتل  حبيث 

 
1 https://datareportal.com/reports/digital-2021-algeria, consulté le 31/07/2021 . 
2 https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/algeria, consulté le 31/07/2021 . 
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نسبة   بلغ  الذي  بنسبة    % 3.14  وبنرتاست  % 42.15األخرى كاليوتيوب  واالنستغرام   % 2.04وتويرت 
 %.0.91ب

التسويقية يف  ظم دور  يتعا            السياحية بشكل   املنظماتاالتصاالت  اخلدمية بشكل عام والوكاالت 
خاص بسبب طبيعة وخصائص اخلدمات حيث أننا ال نستطيع جتربتها واحلكم عليها إال بعد شرائها مما 

 يرفع نسبة اخلطر على الزبون. 
 التايل:   الرئيسي  السؤال  نطرحمما تقدم    :طرح اإلشكالية-ب

االتصاالت التسويقية عرب الفيسبوك على سلوك شراء زًبئن الوكاالت السياحية   ما مدى َتثي
 ؟اجلزائرية

 السؤال الرئيسي إىل جمموعة من األسئلة الفرعية على النحو التايل:   تقسيموسعيا للتحكم يف اإلشكالية، مت  
االتصاالت التسويقية عرب الفيسبوك من وجهة نظر عينة من زابئن الوكاالت السياحية ما مستوى   .1

 ؟ اجلزائرية
 ؟العاملة ابجلزائرما مستوى السلوك الشرائي لدى زابئن الوكاالت السياحية   .2
هل تؤثر املتغريات الشخصية واملهنية لزابئن الوكاالت السياحية )اجلنس، السن، املستوى التعليمي،  .3

، املهنية، الدخل الشهري، عدد سنوات املشاركة يف الفيسبوك، معدل التصفح يف الفيسبوك  احلالة
 ( على السلوك الشرائي ألفراد عينة الدراسة؟شراء خدمة من خالل إعالن الوكالة عرب الفيسبوك

أبعاد   ارتباط هناك  هل   .4 الفيسبوك  بني  عرب  التسويقية  العامة،   االتصاالت  العالقات  )اإلعالن، 
الشرائي لزابئن الوكاالت السياحية   السلوكو التسويق املباشر، تنشيط املبيعات، التسويق الفريوسي(  

 ؟ اجلزائرية
الدراسة-ت قمنا   :فرضيات  السابقة  الدراسات  بعض  على  االطالع  ونتيجة  املطروحة،  لإلشكالية  تبعا 

 : الفرضيات التالية اليت حناول فيما بعد اختبارها  بوضع 
 .وكاالت السياحية اجلزائريةلل  هناك مستوايت مرتفعة من االتصاالت التسويقية عرب الفيسبوك .1
 . اجلزائريةالوكاالت السياحية    لزابئنعرب الفيسبوك    سلوك إجيايبهناك   .2
)اجلنس، السن،    فروق ذات داللة إحصائية يف السلوك الشرائي لدى الزبون اجلزائري حسب  د توج .3

معدل  الفيسبوك،  يف  املشاركة  سنوات  عدد  الشهري،  الدخل  املهنية،  احلالة  التعليمي،  املستوى 
الفيسبوك الوكالة عرب  التصفح يف  إعالن  مستوى داللة   دالفيسبوك( عن، شراء خدمة من خالل 

0.05 . 
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اإلعالن، )الفيسبوك  ذات داللة إحصائية بني أبعاد مزيج االتصاالت التسويقية عرب    توجد عالقة .4
الفريوسي(  التسويق  املبيعات،  تنشيط  املباشر،  التسويق  العامة،  السلوك   ومكوانت   العالقات 

 . 0.05عند مستوى داللة    الشرائي
 : تكمن أمهية الدراسة فيما يلي: أمهية الدراسة-ث

املستخدمني  ❖ عدد  بلغ  حيث  اجلمهور،  قبل  من  االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام  ازدايد 
مليون مشرتك أي ما   23حوايل    2019اجلزائريني النشطني لشبكات التواصل االجتماعي يف سنة  

 .من عدد السكان   % 54يعادل  
بيان كيف ميكن ملنظمات األعمال   ❖ البحث من خالل  العملية هلذا  عامة والوكاالت تربز األمهية 

 .السياحية خاصة االستفادة من بيئة األعمال اجلديدة يف الرتويج ألعماهلا عرب الوسائط الرقمية
يف  ❖ االجتماعي  التواصل  شبكات  استخدام  فاعلية  وحتديد  لرصد  حبثية  حماولة  الدراسة  هذه  تعد 

 ممارسة االتصاالت التسويقية ابملنظمة وتفاعلها مع اجلمهور املستهدف.
تطويرها خبصوص امل ❖ اليت جيب  اجلوانب  إىل  السياحية  ابلوكاالت  املسؤولني  نظر  توجيه  سامهة يف 

االعالانت يف مواقع الشبكات االجتماعية؛ لتأثريهم على اجتاهات املستهلكني مما يساهم يف رفع 
 .مبيعات الوكاالت وزايدة حصتهم السوقية

الوكاالت السياحية على االهتمام ابلرتويج عرب شبكات قد تساهم نتائج هذه الدراسة يف تشجيع   ❖
 التواصل االجتماعي للربامج السياحية وحتفيز الزابئن على الشراء. 

 : أهداف الدراسة-ج
مستوى   ❖ لشبكاتحتديد  اجلزائرية  السياحية  الوكاالت  االجتماعي   استخدام  عرضها   التواصل  يف 

 خلدماهتا من وجهة نظر زابئنها.
شبكات عرب  يف ممارستها لالتصاالت التسويقية  اجلزائرية املنظماترصد أهم التحدايت اليت تواجه  ❖

 . التواصل االجتماعي
 .الكشف عن الفرص التسويقية املتاحة من خالل استخدام شبكات التواصل االجتماعي ❖
الشرائي   ❖ السلوك  تؤثر يف  الفيسبوك  التسويقية عرب  االتصاالت  إذا كانت  ما   ئنللزابالتعرف على 

 .نياجلزائري
عن ❖ ل  الكشف  الشرائي  ابلسلوك  التحكم  يف  التسويقية  االتصاالت  لعناصر  النسبية  زابئن  األمهية 

 الوكاالت السياحية. 
 املوضوع تبعا جملموعة عوامل نذكر منها:: مت اختياران هلذا  مربرات اختيار املوضوع-ح

 املوضوع يتالءم وطبيعة التخصص )تسويق اخلدمات(؛  ❖
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ابللغة  ❖ االجتماعي  التواصل  مواقع  عرب  التسويقية  ابالتصاالت  املتعلقة  واألحباث  الدراسات  قلة 
 العربية؛

 امليول الشخصي لدراسة هذا املوضوع نظراَ ألمهيته. ❖
 بحث ضمن جمموعة من احلدود متثلت ب: مت تنفيذ ال: حدود الدراسة-خ 
املوضوعية- الفيسبوك دون غريها من   : احلدود  التسويقية عرب شبكة  االتصاالت  الدراسة على  اقتصرت 

متحور التواصل    الشبكات،  مواقع  عرب  التسويقية  االتصاالت  ممارسة  أمهية  معرفة  حول  الدراسة  موضوع 
الفيسبوك،  عرب  املبيعات  تنشيط  الفيسبوك،  عرب  العامة  العالقات  الفيسبوك،  عرب  )اإلعالن  االجتماعي 

السلوك    التسويق املباشر عرب الفيسبوك والتسويق الفريوسي عرب الفيسبوك( ومدى أتثري أبعاده على تشكيل
 الشرائي للزبون اجلزائري.

الزمانية- آخر احلدود  استالم  اتريخ  إىل  االستبياانت  توزيع  فيه  مت  يوم  أول  من  الدراسة  هذه  أجريت   :
 . 2021نوفمربإىل    2018 نوفمرب  :مناستبيان 

 . اجلزائريةكاالت السياحية  الو عينة من  : تركزت الدراسة على احلدود املكانية-
اخلاصة البشرية احلدود  - االجتماعي)فيسبوك(  التواصل  لشبكة  املنتسبني  من  عينة  الدراسة  مشلت   :

 ابلوكاالت السياحية. 
 : مرجعية الدراسة-د

مصادر  عدة  من  وامليدانية  النظرية  جوانبه  مبختلف  الدراسة  مبوضوع  لإلملام  املعلومات  مجع  يف  اعتمدان 
السابقة   والدراسات  الكتب  أمهها:  واجملالت  ومراجع  واألجنبية  العربية  ابللغات  العلمية  واملقاالت 

 واألطروحات والرسائل اجلامعية.
 : منهجية البحث واَلدوات املستخدمة-ذ

املراجع  يف  املنشورة  الثانوية  البياانت  على  ابالعتماد  الوصفي،  املنهج  استخدمنا  الدراسة  إشكالية  ملعاجلة 
واألجنبية   العربية  واألحباث  التواصل  واملقاالت  شبكات  عرب  التسويقية  االتصاالت  موضوع  عاجلت  اليت 

 االجتماعي والسلوك الشرائي.
على   فاعتمدان  التطبيقي  اجلانب  يف  املتغريين  أما  بني  العالقة  لدراسة  التحليلي  واملستقل املنهج  التابع 

بعد منذجته يف   الكرتوين  استبيان  األدوات Google Formsابستخدام  ببعض  التحليل  عند  واستعننا   ،
 SPSSو    SPSS Modeler 18.2.1مثل أدوات اإلحصاء الوصفي، وبعض الربامج االحصائية مثل  

v27 :ومت االعتماد يف دراسة العالقة املوجودة بني متغريات الدراسة على ما يلي ، 
الدميغرافية    النسب املئويةالتكرارات و  ❖ للعوامل  العينة طبقاَ  العمر، )ملعرفة توزيع مفردات  اجلنس، 

 املؤهل العلمي، احلالة االجتماعية(؛
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 جلميع متغريات الدراسة املستقلة واملتغري التابع؛   الوسط احلسايب واالحنراف املعياري  ❖
املرجح ❖ احلسايب  أويل  الوسط  مدلول  تعطي  قيمة  عن  عبارة  هو  وتستخدم :  البياانت  لطبيعة 

 لتحديد مستوى إجاابت أفراد العينة لفقرات االستبيان. 
: هي الوزن النسيب للمتوسط، وحنصل عليه من قسمة الوسط احلسايب لكل عبارة اَلمهية النسبية ❖

 على أعلى درجة أيخذها مقياس ليكرت اخلماسي جلميع متغريات الدراسة املستقلة واملتغري التابع؛ 
 ملعرفة مدى ثبات فقرات االستبيان؛  ألفا كرونباخاختبار   ❖
 الختبار االعتدالية؛  ويليلك-اختبار شابيو ❖
الفروقات يف عامل اجلنس جتاه   لدراسة   Mann – Whitneyاختبار ❖ الداللة اإلحصائية ألثر 

التابع البياانت  -املتغري  من  جمموعتني  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  هناك  إذا كان  ما  ملعرفة 
 تيبية؛الرت 
الداللة اإلحصائية ألثر الفروقات يف العوامل الدميغرافية    لدراسة  Kruskal – Wallisاختبار   ❖

التابع املتغري  أو   -جتاه  فروق ذات داللة إحصائية بني ثالث جمموعات  إذا كان هناك  ما  ملعرفة 
 أكثر من البياانت الرتتيبية؛

بيسون  ❖ االرتباط  بني    معامل  االرتباط  دراسة  أجل  املتغريات من  بني  العالقة  ومعنوية  املتغريات 
 املستقلة واملتغري التابع. 

وهو منوذج إحصائي يعرب عن  :Multiple RegressionAnalysisاملتعدد  االحندار حتليل ❖
 وذلك ملعرفة أتثري أبعاد املتغري املستقل يف املتغري التابع.عالقة بني متغري اتبع ومتغريات مستقلة  

 وميكن من خالله تقدير قيمة أحد املتغريين مبعلومية قيمة املتغري اآلخر. 
: متثل شجرة القرار شكل بياين موضحاَ عليه الكثري من األفعال شجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة القرار ❖

جرة القرارات عندما يكون هناك صعوبة أمام أو البدائل املمكنة ومن حاالت الطبيعة ونستخدم ش
متخذ القرار ببناء جدول النتائج الشرطية سواء كان معرباَ عن هذه النتائج ابألرابح أو اخلسائر أو 
املنفعة، حيث تشري املربعات يف هذه الشجرة إىل املواقع اليت يتخذ فيها القرار أما العقد الدائرية  

يها حاالت الطبيعة وهناك أسهم تصل بني هذه املربعات وهذه العقد فتشري إىل املواقع اليت تظهر ف
عليها   ويوضع  ابألغصان  األسهم  هذه  القيم املتوقعة    االحتماالتوتسمى  أما  الطبيعة  حلاالت 

النهائية املعروفة ابلعوائد)نتائج القرار( توضع يف هناية األغصان املعربة عن كل نتيجة حنصل عليها 
  حاالت الطبيعة.من كل حالة من 

 : وجدان عدة صعوابت أثناء القيام ابلدراسة من بينها:صعوبة الدراسة-ر
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الكلي19-جائحة كوروان)كوفيد ❖ واحلجر  التام)  (  التجارية  ( الغلق  النشاطات    06ملدة    وتوقيف 
 أشهر.

بعضها  ❖ نشاط  وتصفية  السياحية  الوكاالت  عمل  عطل  مما  والعمرة  احلج  وتوقيف  املطارات  غلق 
 . بسبب اخلسائر اليت حلقت هبا 

ص يقلأدى إىل التأساليب الوقاية للحد من انتشار الفريوس كالتباعد االجتماعي ومنع التجمعات   ❖
 السياحية.   من نشاط الوكاالت

عزوف بعض األشخاص عن السفر بسبب رفضهم لتلقي التلقيح، يف حني تشرتط بعض الدول  ❖
 وثيقة خاصة ابلتلقيح للدخول إليها. 

 هترب األشخاص من ملء االستبيان اإللكرتوين حبجة ضعف االنرتنت أو أسباب أخرى. ❖
الدراسة-ز السابقة    :منوذج  للدراسات  التعرض  خالل  الدراسة من  مشكلة  يف  توضيحه  مت  ملا  ووفقاَ 

 وأهدافها قمنا بتلخيص النموذج املقرتح اآليت: 
 الدراسة املقرتح منوذج                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ًبالعتماد عل الدراسات السابقة املصدر: من إعداد الطالبة  

 

 

الفيسبوك  عرب اإلعالن  
الفيسبوك  عرب العامة العالقات  

الفيسبوك  عرب املبيعات تنشيط  
الفيسبوك  عرب املباشر التسويق  
الفيسبوك  عرب الفيوسي التسويق  

 

 املتغي التابع 
 السلوك الشرائي 

)اإلدراكي( املكون املعريف  
العاطفي املكون ا  

 املكون السلوكي 

 السن 

 املستوى التعليمي 

 احلالة املهنية 

 الدخل الشهري 

 عدد سنوات املشاركة يف الفيسبوك 

 اجلنس 

 معدل التصفح للفيسبوك 

 شراء اخلدمة عرب الفيسبوك 
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طريقة  :  الدراسة  هيكل-س الدراسة حسب  تقسيم  الرئيسية مت  اإلشكالية  إىل    IMRADلإلجابة على 
 وهي كاآليت:   ثالثة فصول
 : املقدمة ❖
إىلاَلولالفصل   ❖ بدوره  وقسم  النظري،  اجلانب  يف  يتمثل  األول  مباحث،   04  :  املبحث   اهتم 

الثاين  واملبحث  الرقمية  االجتماعية  التواصل    ابلشبكات  شبكات  عرب  التسويقية  ابالتصاالت 
املبحث أما  واملبحث    الثالث   االجتماعي،  الشرائي  ابلسلوك  بني   الرابعفاهتم  ابلربط  اهتم 

 .االتصاالت التسويقية عرب شبكات التواصل االجتماعي والسلوك الشرائي
 : فخصصناه للدراسات السابقة. الفصل الثاين ❖
: دراسة ميدانية لدى جمموعة من زابئن الوكاالت السياحية العاملة ابجلزائر حيث الفصل الثالث ❖

األول   مباحث   03قمنا بتوزيع جمموعة من االستباانت االلكرتونية. حيث قسمنا هذا الفصل إىل  
أما املبحث الثاين فكان عبارة عن النتائج املتوصل   يتعلق ابإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانية،

 إليها ومناقشتها.
 .اخلامتة ❖
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ر ر االتصاالت التسويقية عباالتصاالت التسويقية عب: : الفصل األولالفصل األول

والسلوك  والسلوك    شبكات التواصل االجتماعيشبكات التواصل االجتماعي

  رائيرائيالشالش
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 متهيد: 
عرب العامل   ( على أن املستخدمني النشطني ملواقع التواصل االجتماعي2021تشري آخر اإلحصائيات )فيفري        

تشري كذلك إىل أن الفيسبوك و  ،1من سكان العامل   % 53.6مليار مستخدم، أي بنسبة    4.2يصل عددهم إىل  
بنسبة   الصدارة  مث    2.74حيتل  مستخدم  بنسبة  ليمليار  اليوتيوب  بنسبة    2.291يه  آب  الواتس  مث    02مليار 

 مليار......، 
اإلقبال الكبري ، و من أحدث منتجات تكنولوجيا االتصاالت وأكثرها شعبيةتعترب مواقع التواصل االجتماعي         

استخدام التف   هاعلى  بصفة  ومتيزها  اجلمهور  ذاعامن طرف  عاليةلية جعلها  قدرة  اإلعالن    ت  نشر  التجاري يف 
 فعالية. بكفاءة و 

إن كثرة استخدام مواقع التواصل االجتماعي من طرف الزابئن ساهم يف تغيري املفاهيم التسويقية لدى معظم       
االجتماعي  التواصل  مواقع  دمج  على  تعتمد  األخرية  السنوات  يف  الشركات  هذه  أصبحت  إذ  يف   الشركات، 

 .هتا التسويقيةاسرتاتيجيا
عن رغبته يف شراء   الزبون من املواضيع املهمة، حيث يعرب    شبكات التواصل االجتماعير الشراء عرب  اعد قر ي         

 الزبون أو عدم شراءه، وتعد املراحل اليت مير هبا    ذلك املنتج  منتج معني من خالل قرار يصدر عنه من أجل شراء
ختالف منط وا  الزابئنة  ختالف طبيعال   جع ستها، وهذا رااليت يصعب درا  من اجل اختاذ قرار الشراء من األمور

 االستهالك من فرد آلخر. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1 https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-reseaux-sociaux/, consulté le 22/06/2021. 
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 املبحث األول: شبكات التواصل االجتماعي )الشبكات االجتماعية الرقمية( 
يشكل حميط   ي جتماعي تشري إىل األرضيات اخلاصة ابإلنرتنت التفاعلي، والذ اال  االتصالإن تعبري وسائل        

أو الويب التشاركي   web2.0ذي يصطلح عليه أيضاَ تسمية  نت التفاعلي وال اإلنرت شبكة  ي أو  ويب االجتماعال
وهذا ما يسمح ابلفعل التسامهي أو التشاركي للمستخدم، و للمحتوى، مما جيعله يساهم يف عملية إنتاج وتسيري 

خاصة   يديةية وغري تقلعلومة وبطريقة حيو مخل جديدة للاد تشارك بطرق وم   االجتماعياملعلومة، فوسائل التواصل  
، يف هذا املبحث سوف نسلط الضوء على أهم املفاهيم 1ية احلديثة يف عامل االتصال يف ظل التطورات التكنولوج

  و شبكات التواصل االجتماعي.أاخلاصة ابلشبكات االجتماعية الرقمية  
  :ميةق ر المفهوم الشبكات االجتماعية    املطلب األول: 

 لشبكات االجتماعية حيث: هوم االباحثني مفمن الكتاب و لعديد انقش ا
اهتمامات مشرتكة التعريف األول • أو  اجتماعية  : على إهنا جمموعات من األشخاص جتمعهم عالقات 

 .2عرب شبكة األنرتنت 
األنرتنت  عرب  املشرتكة  واالهتمامات  االجتماعية  العالقات  على  التعريف  هذا  يت  ركز  ل:  ر عومل  احلض  وار عملية 

 اتف احملمولة، القنوات التواصلية يف شبكات التواصل االجتماعي، إقامة الصفقات... اهلو و   األنرتنت  فاعلي عرب الت
خدمات قائمة على الويب تسمح لألفراد إبنشاء ملف شخصي عام أو شبه على أهنا  :  التعريف الثاين •

ئل ت وتوفر وساكوهنم االتصاال ر اشعام داخل نظام حمدد، وتوضيح قائمة ابملستخدمني اآلخرين الذين ي
 .3املشاركة الفعالة، االتصال، التعاون، وتبادل املعرفة واألفكار بني املستخدمني   التواصل االجتماعي

تعريف   يف  االجتماعي  التواصل  شبكات  التعريف  هذا  العامحصر  اخلدمات لفيسبوكل  اإلطار  يتعرض  مل   ،
 يو......امللفات ومقاطع الفيد ادل الصور و ات التواصل، تبو نقااللكرتونية االجتماعية، احلوار التفاعلي،  

: "هي شبكات عاملية تتيح الفرصة إىل التواصل بني األفراد عرب العامل من خالل الفضاء التعريف الثالث •
الصداقات  وتكوين  االهتمامات  مشاركة  خالهلا  من  وميكن  البشر،  ماليني  رحاهبا  يف  تضم  املعلومايت 

 تتم يف حميطها".تفاعل اليت  ها من أوجه الري غو وإقامة الصفقات  
، التكنولوجيا اليت تبىن دد هذا التعريف أطراف التواصل)أفراد/أفراد(، )منظمات/أفراد(، )منظمات/منظمات(مل حي 

 ...عليها.

 
1Josianne Millette, ʺMedia Sociaux et Relations Publique, entre dialogue et Influenceʺ, centre étude sur les 

medias, Colloque Media011, 08 et 09 Décembre Université Paul Cézanne, Aix Marseille3, 2011, France, P01.  نقال
 عن  حاج أمحد كرمية، "العالقات العامة وتطبيقاهتا للتكنولوجيات احلديثة يف املؤسسات االتصالية"، أطروحة دكتور اه، جامعة وهران2، اجلزائر،  2018-2017. 

الدوسري،   2 حممد  الرمحان  عبد  بنت  سلمى  العريشي،  حسن  بن  اا الشبك" جربيل  حتليليةت  رؤية  والقيم  األو "الجتماعية  الطبعة  املنهجية   ىل،،  عمان الدار   ، 2015،  األردن-، 
 .24ص:

3Sona MARDIKYAN, Aysun BOZANTA, ʺTHE EFFECTS OF SOCIAL MEDIA USE ON 

COLLABORATIVE LEARNING : A CASE OF TURKEYʺ, Turkish Online Journal of Distance Education  

TOJDE, Volume : 18, Number : 1 Article 7, January 2017, pp 96-110 . 
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الرابع • مواقع   Mercatorيف كتابه    Jacques Lendrevieعرفها  :  التعريف  من  أهنا: كل  على 
شورات نشر حمتوايت أو االطالع على منتخدميها بتسمح ملس  يتاهلاتف النقال ال   األنرتنت أو تطبيقات 

 1صور، فيديوهات، ملفات وغريها...   مقاالت،اآلخرين املتمثلة يف آراء الزابئن،  
التفاعلي،  احلوار  الصفقات،  إقامة  الصدقات،  تكوين  بينهم،  فيما  األفراد  تواصل  ل:  التعريف  هذا  يتعرض  مل 

 ماعي. اصل االجتو تصلية عرب شبكات الالقنوات التوا
طبيقات املستندة إىل األنرتنت اليت تبىن على أسس تكنولوجيا الويب، جمموعة من الت:  التعريف اخلامس •

 .2واليت تسمح إبنشاء وتبادل احملتوى املقدم من املستخدمني 
التكنولوجي على  التعريف  هذا  الشبكات    اركز  عليها  تبىن  تفاص  ذكر  بدون اليت  األ  لي أي  تواصل  د  ار فختص 

 ت ..........إل الصفقاإبرام  واحلوارات التفاعلية و   توالعالقا
اجتماعية التواصل االجتماعي هي شبكات    »شبكات:  نستنتج مما سبق أن الويب تقدم خدمات  قائمة على 

واجلماعات  األفراد  بني  تواصلي  الكرتونية، جتمع  قنوات  التفاعلي يف شكل  احلوار  عملية    ، ة)أفراد/أفراد(تقوم على 
)منظمات/ منظمات/أفرا) تبد(،  هلم  تتيح  حيث  فيديومنظمات(  ومقاطع  وملفات  صور  املقدم  احملتوى   ادل 

  .« فورية والتدوين  واتصاالت مبحاداثت  القيام    وكذا  وإعالانت
  الرقمية   خصائص الشبكات االجتماعية   املطلب الثاين:

 : 3تشرتك املواقع االجتماعية يف خصائص أساسية أبرزها 
و التفاع  .1 إشاركةمل الية  ع:  واملن  واألفكار  اآلراء  تبادل  عملية ملية  تعترب  والتعليقات  والصور  والرسائل  علومات 

تفاعلية يقوم هبا األفراد من خالل استخدامهم للمواقع اإللكرتونية، وابلتايل حتدث أثراَ خيتلف من جمتمع إىل آخر 
االستخدا طبيعة  على  ذلك  يعتمد  آخر،  إىل  فرد  ا  م ومن  شبكات ن  م  تبادهلاو   آلراءونقل  استخدامهم  خالل 

 التواصل. 
املتابعني أو اجلمهور، ملشاركة احملتوى أو اإلعجاب أو إ التفاعل يف شبكات التواصل االجتماعي يعين جذب  ن 

 ويتم قياس التفاعل يف شبكات التواصل االجتماعي  .4التعليق عليه، أو النقر على الصور والروابط والفيديوهات 
مؤ  )بعدة  املقاييو شرات  تركهي  اليت  الناس  تفاعل  على كيفية  الشبكات ز  على  تنشره  الذي  احملتوى  مع  س 

 
1 Jacques Lendrevie et autres, ʺMercator ; tout le marketing à l’ère digitaleʺ, Edition Dunod, 12ème édition, 

Paris, 2017, P770. 
2 Buettner, R, ʺ Getting a Job via Career-oriented Social Networking Sites: The Weakness of Tiesʺ. In 49th 

Annual Hawaii International Conference on System Sciences. Kauai, Hawaii: IEEE. do i (Vol. 10), 2016. 
، دار الراية للنشر والتوزيع،  لطبعة األوىل ، ا"استخدام شبكات التواصل االجتماعي وعالقته ابالغرتاب السياسي لدى الشباب يف اجلامعات الفلسطينية" ايسر نعيم عبد هللا،  3

 . 43، ص:2017،عمان-ردن األ
جامعة  االقتصادية،(، جملة احلقوق والعلوم Ooredoo )دراسة عينة من زابئن التجارية  لى الوالء للعالمة اعي ع واصل االجتم أثر التسويق عرب شبكات الت  ضا زاوش،ر  4

 . 160، ص2018ا (،01)35اإلقتصادي  اجلزائر، العدد-اجللفة

�����
����

��

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


 سلوك الشرائيوال االتصاالت التسويقية عبر شبكات التواصل االجتماعي         : األوللفصل ا
 

 
5 

، معدل التفاعلمتوسط  ،  معدل التصفيق،  معدل التضخيم)  االجتماعية، مشاركته، وإعادة مشاركته( نذكر منها:
 . (الفريوسية،  معدل احملاداثت،  معدل التعليق

يقة اعي بطر االجتم   لالتواص  فكار بني مستخدمني شبكات اآلراء واأل: يتم تبادل  احلضور املتواصل غري املادي  .2
ة لبعضهم البعض، وكذلك ليس شرطاَ أن يكون يف نفس الوقت، فقد مباشرة أو من خالل املشاهدة املباشر   غري 

 يتم التعليق املشاهدة على اآلراء بعد فرتة زمنية من إنزاهلا على املوقع. 
، الصداقةقبول    لبلتواصل االجتماعي مثل فيس بوك قدمي شبكات ا: حيدث هذا بني مستخ وضوح اهلوية .3

من خالل معرفته الشخصية له، ومن مث يتم قبول الصداقة ويف ه يتعرف على الشخص من خالل صفحته أو  أي أن
ينتحل اسم شخص آخر، وهذا خيلق  بينهم ولكن هناك سلبيات أن هناك من  التفاعل  تبدأ عملية  قبوهلا  حال 

 . اعيةمشاكل اجتم
يتم من خالل املواقع تبادل املعرفة والثقافة وكذلك تبادل التهنئات  :  تعزيز التماسك والرتابط االجتماعي .4

 واملباركات والتعازي وإىل ذلك من قضااي اجتماعية تساهم إجيابياَ يف تعزيز الروابط االجتماعية.
 :1الجتماعية جمموعة مميزات أمهها ت ا كاشبتقدم ال  :شركاتللما تقدمه الشبكات االجتماعية   املطلب الثالث:

 عي ابلعالمة التجارية ورسم وتعزيز الصورة الذهنية.الو  ❖
 إدارة مسعة املؤسسة عرب األنرتنت.  ❖
 التواصل بشكل أعمق مع اجلمهور والتفاعل معه والوصول إىل قطاع عريض من اجلمهور.  ❖
 ت.واخلدمانتجات  ملالء والشركات لبيع اعالقة العم أداة إلدارة ❖
 ديثة. التعرف على كافة معلومات التكنولوجيا احل ❖
 اإلبقاء على علم بكافة ما توصل إليه املنافسون.  ❖
 استخدامها يف الدعاية واإلعالن والقيام ابملهام التسويقية.  ❖
سني حتاملنتجات واخلدمات املقدمة من   تشجيع املستهلكني والعمالء للتعبري عن اقرتاحاهتم وآرائهم بشأن  ❖

 تغيري.   أو
ا على الشبكة االجتماعية فتكون مبثابة مدخل للتعرف وصول إىل املوقع الرئيس للشركة عرب صفحنهلا ❖

 على حقيقتها وطبيعة عملها. 
 
 

 
ه، كلية الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم  كتورا"، أطروحة د  الرتويج لشركات االتصاالتجتماعي يفاستخدام مواقع التواصل االمعاوية مصطفى اببكر الرابطايب، " 1

 .97، ص2015السودان، والتكنولوجيا، 
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 شبكات فإن   Mélanie Hossler et autre بحس (: الشبكات االجتماعية )الرقمية ع أنوا  املطلب الرابع:
 إىل:   تصنف   التواصل االجتماعي

 الرقمية   ية : أنواع الشبكات االجتماع(1-1الشكل )                                

                            
 على دراسات سابقة   بناءا الطالبةإعداد    من   املصدر:                      

األول:  العامة  الفرع  عامة الشبكات  املستعملة من طرف  الشبكات  فر 1الناس   : هي  الشبكات  توفر هذه   اَ ص. 
للتلألع العام    عل معاف ضاء  للـأعضاجلمهور  عامة، وميكن  املشاركني ضمن موضوعات  مئات من  العثور على  اء 

العام، هدفها جذب ما يكفي من األعضاء لتجميع جمموعة  ضمن جمموعات حوارية حمددة الغرض من اجملتمع 
 : يفالشبكات هذه  وتتمثل    .2واسعة من املوضوعات املختلفة 

امل ويعد أكرب كثر استخداما يف العهرة واأل ألكثر شماعي ا تجاال  صلاو الت  : هو أحد شبكاتوكالفيس ب .أ
بلغ عدد مستخدميه    مواقع شبكات  والتوسع فقد  االنتشار    2.2التواصل االجتماعية من انحية سرعة 

  2017مليون يف فرنسا حقق يف سنة    33منهم    2018مليار مستخدم عرب خمتلف مناطق العامل يف سنة  
يقدر  أعمال  وموقع 3دوالر  رمليا  604.ب    رقم  هو الفايس  .  عليه  املتعارف  بوك 

www.facebook.com أنش شباط  حيث  يف  فيسبوك  من  األوىل  النسخة  قيل    2004أت  من 
 .4مؤسسه مارك زوكربريغ 

 
1 Mélanie Hossler et autre, ʺfaire du marketing sur les réseaux sociauxʺ, eyrolles, 978-2-212-55694-0, 

2014.p18. 
 . 221، ص:2016، األردن-، عمان دار وائل للنشرالطبعة األوىل، ، " الجتماعياصل اوشبكات التو التجارة اإللكرتونية " رون، فاف وآخمها مهدي اخل 2

3 https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-reseaux-sociaux, consulté le, 29/07/2019. 
  أتثري اإلعالن عرب مواقع التواصل االجتماعي يف رضا املستهلك على العالمة التجارية دراسة مسحية على عمالء شركة سريايتيل يف حمافظة"مد محاد،  ر، حم ريزان نصو  4

 .481 ص، 0172، 4، العدد39اجمللدسورية،    القانونية،تصادية و لعلمية، سلسلة العلوم االق ، جملة جامعة تشرين للبحوث والدراسات ا"ذقيةالال
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أدوات فوائده من  العديد  ويتضمن  واسع،  هدف  جيمع  الفايسبوك  االجتماعية،  الشبكات  قائد  أو  زعيم  هو   :
مو السريع يف وإجناز وتنفيذ احلمالت اإلعالنية الفعالة. الن  الرؤية  الكتسابجارية  تل ة امالعح لل التسويق اليت تسم

قادهم بسرعة إىل إنشاء مساحات للمناقشة؛ مث دور الشركات يف   2004عدد مستخدمي الفايسبوك منذ سنة  
 ان ما ت كن سرعلو ة،  رك شو خاص  سبوك بني مستخدم  إنشاء صفحات لعالماهتا التجارية. يف البداية، مل مييز الفاي

 .1فايسبوك( مساحات حمدد للعالمات التجارية. تسمى )صفحة ال  إنشاء
  :2بوك مبا يلييس: ميتاز الفاالسمات اليت يتميز هبا الفايسبوك

(أو لوحة احلائط: عبارة عن مساحة خمصصة يف صفحة امللف الشخصي ألي مستخدم تتيح Wallمسة ) ❖
 ستخدم. هذا امل  إىل  فةلتاملخإرسال الرسائل   لألصدقاء

اضية إلاثرة االنتباه إىل بعضهم البعض، وهي (أو النكزة: تتيح للمستخدمني إرسال نكزة افرت Pokesمسة ) ❖
 عبارة عن إشعار خيطر املستخدم أبن أحد األصدقاء يرحب به.

 . وقع أجهزهتم إىل امل  ( الصور: متكن املستخدمني من حتميل األلبومات والصور منPhotosمسة ) ❖
❖ ( أStatusمسة  ا(  تحلالو  و ة:  أبماكنهم  اصدقائهم  إبالغ  إمكانية  للمستخدمني  من تيح  به  يقومون  ما 

 أعمال يف الوقت احلايل. 
( فيسبوك بيكون: عبارة عن مبادرة تسويقية تتيح للمواقع املختلفة اإلعالن Facebook Beaconمسة ) ❖

مل على  هبا  يقومون  اليت  األنشطة  يف عن  الشخصية  صو فاهتم  هبد اجتما  تعالانإ   ة ر   الرتو عية  يج ف 
 للمنتجات. 

 :تويرت . ب
عن   tweetsتماعي، يقدم خدمة تدوين مصغرة يسمح ملستخدميه إبرسال حتديثات هو أحد مواقع التواصل االج

 . وأخذ امسه من مصطلح)تويت( الذي3حالتهم مباشرة من صفحتهم الرئيسية أو زايرة ملف املستخدم الشخصي 
التغريد و  تتعدى )  و عبارةله، وه  ر رمزاو فالعص من    اختذ يعين  أو قصرية ال  حرفا  (  140عن رسائل نصية صغرية 

 .4للرسالة الواحدة، وجيوز للمرء أن يسميها نصاَ موجزاَ مكثفاَ لتفاصيل كثرية 
( حيث 2007) ( ومل ميض أشهر حىت أصبح من أشهر املواقع يف عام 2006ت إنشاء املوقع ونشره منتصف عام )

ايدمخ تى مسختط )ع له  مليو 225دد  العامن مستخ (  منتصف  نشره ويف  من  بعد مخس سنوات  صل  و   2018دم 
( حيث أاتحت إمكانية 2011. وت التعديل عليه يف العام)5مليون مستخدم يف العامل   335عدد املستخدمني إىل  

برية عة الكر س اليرتو تيز  ت خارجية، وما ميمشاركة الصور مباشرة من خالل خدماهتا بدال من االعتماد على خدما 
 

1 Mélanie Hossler et autre, Loc.Cit, p18-19. 
 .97، صمرجع سبق ذكرهمعاوية مصطفى اببكر الرابطايب،  2
 . 222، ص:ع سبق ذكرهمرج ،" اإللكرتونية وشبكات التواصل االجتماعي  ارةجالت"  اخلفاف وآخرون،مها مهدي  3
 .171، ص:2015، مصر-التعليم اجلامعي، اإلسكندرية  دار،  غري موجودة  الطبعة "،  ل العامليةلتواصم وشبكات ااإلعال"،  املليجي حممد عفيفيء الدين عال 4

5 https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-reseaux-sociaux, consulté le, 29/07/2019. 
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يط وخمتصر ويستخدم ألغراض عديدة منها: احلديث علومة واألخبار العاجلة وفور وقوعها بتصميم بسنقل امل   يف
عن احلياة اخلاصة واجلوانب الشخصية للمستخدمني والتواصل مع اآلخرين وإرسال رسائل قصرية جماانَ، واملتابعة 

لألخبار املخت  املستمرة  ونشرللمدوان  كملحق  اهخدامستاو لفة  واألحداث  تويرت   ت  موقع  سلبيات  "من  الروابط، 
لل السماح  تحديثات إال مبساحة حمدودة وال ميكن أن يكون مكاانَ إلنشاء عالقات اجتماعية وصداقة مع عدم 

 ".1الغري كموقع الفيسبوك 
بشعبية كبرية :  فوائده الصغرية حتظى  املدوانت  يص بنشر ومشاركة حمتو سمح  ت  منصة  كحد   حرفًا  140  إىل   لى 
 .2واسم مستعار   الشركة  سمامع  إنشاء حساب ي شركة  أل تويرت   يسمح  كما،  للرسالة الواحدة  أقصى

 :  Google plus+جوجل . ت
كأحد   2011ام  طالقه عي ت إ ذلا-ركة جوجل. وحياول جوجل بلس هي شبكة اجتماعية ت إنشاؤها بواسطة ش
أن يلحق بفيس بوك وتويرت. وقد تالحظ وجود   -ردة جديدة فتم  ئصمواقع الشبكات االجتماعية اليت تضم خصا

إىل   عاملياَ  عددهم  وصل  الذين  مشرتكيه،  عدد  يف  متسارعة  يونيو  110.7زايدة  يف  بنسبة  2012مليون   ،
 .20113   من عامعن نوفمرب  %66زايدة

 نيمخدستيوجد حساابت مناسبة للشركات بنفس النموذج امل  جوجل ++: يف ل يف جوج تحساب الشركا 
 األشخاص. 

 . 4: التواجد على املنصة جماين، ومن املمكن استخدام مجيع امليزات اإلشهارية واإلعالنية من جوجل+ التكلفة
 :5يتضمن جوجل+ خدمات جديدة مثل :  فوائده
نيفهم، حبيث ان  حسب تص  خاص على ا األشهيعبارة عن جمموعات يضاف إلهي  : و Circlesالدوائر ❖

املشاركات إن خصصت هلا وميكن إضافة األشخاص هلذه الدوائر عرب  رىت  ن أ كن  أو دائرة مي  كل جمموعة
إسقاطهم هبا يدوايَ. وإضافة األشخاص تكون من كال الطرفني ـ املضيف واملضاف ـ حىت يتمكن االثنان 

ة يف تويرت من حيث التابع واملتبوع،  الصداق  ري نظام حد كب   ىلشاركات لكليهما. وهو يشبه إمن رؤية امل
كس فيسبوك حيث ينبغي قبول الصداقة من كال الطرفني، وهو ما قد يسبب احلرج أحياانَ ع  على  وذلك

 عند عدم قبول الصداقة. 
الفيديو ❖ تتيح للمستخدم االلتقاء بعدد كبري    :Hangoutsمكاملات  من األصدقاء يف وقت واحد وهي 

الصورة يف حمادثة و   وت صل ث ابميكن للجميع رؤية بعضهم البعض والتحد فيديو و ملات ال ل مكاالخمن  

 
 .47: بد هللا، مرجع سبق ذكره، ص عيم عايسر ن 1

2 Mélanie Hossler et autre, Loc.Cit, p22. 
 .50بق ذكره، ص:ع س ججربيل بن حسن العريشي، سلمى بنت عبد الرمحان حممد الدوسري، مر  3

4 Mélanie Hossler et autre, Op. Cit, p26. 
 .51، ص:مرجع سبق ذكرهي، وسر بنت عبد الرمحان حممد الد يشي، سلمى جربيل بن حسن العر  5
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مجاعية. وقد تفردت جوجل بلس بذلك يف شبكتها االجتماعية حيث أهنا ليست متوفرة يف فيس بوك أو 
 تويرت.

ومن مث   البحث عن مواد عرب حمرك حبث  : وهي خاصية متكن املستخدم من عمليةSparksاالهتمامات ❖
التعليقات عليها. وقد تفردمشاركت  إمكانية ه اخلدمة مستخدمة يف ذلك حمرك ذهب  ل جت جو ها وإضافة 

 حبثها العمالق مما أضاف هلل خاصية تنافسية كبرية، وهذه اخلاصية غري موجودة يف فيس بوك وتويرت. 
 قت واحد ص يف و اخوعة من األش اداثت نصية جملم: وهي عبارة عن حم  Huddlesاحملاداثت اجلماعية ❖

حت  وجود  ميكن  حال  يف  تصلح  خاصية  وهي  أواشاق منديدهم،  هذه   ت  تعمل  وال  مجاعية،  حماداثت 
اخلاصية إال عرب الربانمج املستخدم يف اهلواتف العاملة بنظام أندرويد، وهي غري موجودة يف كل من فيس 

 بوك وتويرت. 
الفوري   ❖ رفع  Instant Uploadsالرفع  من  املستخدم  متكن  أو ل ا:  حسابه   الفيديومقاطع    صور  إىل 

حمددة    مباشرة  تصنيفات  الصور. د حت   ع ييستطيف  هذه  مشاهدة  ميكنه  من  حتديد  إىل  ابإلضافة  يدها، 
ويوجد نظري هلا يف فيس بوك. أما ابلنسبة لتويرت فرفع امللفات يكون عرب مواقع حمايدة تشاركها عرب روابط  

 كن ليست عرب تويرت مباشرة. يف تويرت ول
وخصوصاَ لنظام ة ول ماحمل : وهو خمصص للهواتفGoogle plus Mobileواتفلهل بلس لبيق جوجطت ❖

ميكن  التطبيق  هذا  خالل  من  املاركت.  خالل  من  التطبيق  هذا  حتميل  ميكن  حيث  أندرويد  التشغيل 
احلاسوب. ومشارك  بلس بكل إمكاانته على جهاز  مع جوجل  والفيديو  التفاعل كلياَ  امللفات والصور  ة 

ويالحظ أن كل من فيس بوك   و.دييفو البيق ابإلضافة إىل احملاداثت النصية أل التطة من خالا متاحهلك
(  g+)( أو+1يف جوجل بلس زرها اخلاص حتت اسم )   ويوجدوتويرت لديه تطبيقه اخلاص للهواتف أيضاَ. 

 املوجود يف تويرت. Tweetلك زراملوجود يف فيس بوك وكذ   likeوهو ضبيه بزر اإلعجاب  
اجه البطالة واحتياج دول العامل لتنشيط تو ل  ةألخري : ظهرت وانتشرت يف السنوات االشبكات املهنية  لثاين:الفرع ا

ذاتية  سري  واستقبال  وحرفية  مفيدة  تدريبية  وبيئة  عمل  بيئة  خللق  املتطورة  التقنية  هذه  واستخدمت  العمل، 
 للمشرتكني، وأشهرها: 

من شبكات التواصل  على أنه ض  ذي يصنفنت والاإلنرت   ىل(: أحد املواقع عLinkedInن )لينكد إ .أ
رته على أساس إنشاء عالقات مهنية وليس ترفيهية وميكن االستفادة منه يف البحث فكم  و قي، تاالجتماع

 ماي   05، بدأ التشغيل الفعلي يف  20022عام    ديسمرب. أتسس موقع لينكد إن يف  1عن فرص العمل 
ع20033 املستخدمني  عدد  وصل  يتيح 4مليون  506إىل  2018  ما،  أن  هو  املوقع  من  الغرض   ،

 
 .46: مرجع سبق ذكره، ص نعيم عبد هللا،  ايسر 1

2 https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-reseaux-sociaux, consulté le, 07/08/2019. 
3 Idem. 
4 Idem. 
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ظ بقائمة تواصل مع األشخاص الذين هلم هبم عالقة ما، ويسمح للمستخدمني دعوة اف الحتللمشرتكني ا
  . أي شخص )سوآءا كان عضواَ يف املوقع أم ال( ليصبح يف قائمة االتصاالت

 :1منها ، ع يزات اليت يقدمها املوقالكثري من الفوائد وامل  يوجدفوائده:  
 .2تجات ولكن على مواضيع التوظيف نملاعلى    ال نتواصلحنن هنا    ، هنية ابمتيازمشبكة  إهنا   
لذلالعال  تعزيز  إضافة  االتصاالت،  قائمة  يف  املوجودين  مع  على قات  للتعرف  استخدامها  ميكن  ك 

 أشخاص آخرين ومعرفة املزيد عنهم من خالل االتصال املتبادل.
 اهتم.رب خ م و يستطيع املستخدم حتميل سريهم الذاتية، وترتيب ملفهم الشخصي لعرضه وإبراز أعماهل 
لل  إمكانية  ا  تخدمنيسمتوفري  فرصة إلجيملوقع مهلذا  فرص عمل ن  اقرتاح  أشخاص،  أو  وظائف،  من   اد 

 شخص ما يف قائمة التواصل.
 متكن األشخاص من وضع قائمة ابلوظائف املتوفرة لديهم والبحث عن مرشحني حمتملني ومناسبني هلا.  

رئيسي بينها  لفرق الدمني وااملستخ   وليت يطرحها املشرتكون أا  ةسئلويوفر املوقع خدمات جمانية كتوفري إجاابت لأل
ئلة الباحثني هي أهنا خمصصة تقريباَ للمجال الوظيفي واملهين، كما أن هوايت وبني املواقع اليت توفر إجاابت ألس

 األشخاص الباحثني عن إجاابت ألسئلة معينة واجمليبني عنها معروفة. 
فيادو) .ب اهي شب  (:Viadeoشبكة  فر متجكة  أنشأاعية مهنية  ط   2004سنة    ت نسية   Danرف  من 

Serfaty  سنة إىل  إنشاءها  اتريخ  ويعود  كم2000،  األعمال ،  رجال  لنادي  امتدادا  تعترب  ا 
Agregator  بعدة لغات كاإلجنليزية، اإليطالية،   25، وهي تضم مليون مستخدم . وهي متوفرة أيضاَ 

 .3تصال بني األشخاص الااش و األملانية، اإلسبانية والربتغالية للنق
مشاهدته أو الدخول إليه، ( للنقاش واالتصال بني األشخاص، لكن ال ميكن  Hubs)تدى  شبكة منذه اله  رتوف

املوقع منذ   يتيح  العضو مسجالَ.  إذا كان  اقرتاح أصدقاء وأداة طرح األسئلة وتلقي اإلجابة   2008إال  إمكانية 
والتعبري واإلضافة   التعديل  إملمإىل  وإمكانية  املستخدم، ابإلضافة  استخإمكان  ىل ح  الفيديو ضمن دام خاصية  ية 

( جيب الدفع. وال ختتلف Premiumاَ اخلدمة األولية لكن للخدمات املتقدمة )املنتدى، تقدم هذه الشبكة جماني
 .4مسات املوقع عن تلك اخلاصة بشبكة لينكد إن املذكورة آنفاَ 

 :فوائده
 .تشهد الشبكة منًوا بطيًئا يف شعبيتها  ،LinkedIn  ب ة شاهبة لتلك اخلاصم تا خدم  تقدم هذه الشبكة الفرنسية

 
 .209:مرجع سبق ذكره، ص اخلفاف وآخرون،دي مها مه 1

2 Mélanie Hossler et autre, Loc.Cit, p .27 
جمللد  ، ا47عددال ، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة،االستعمال مدخل نظري ميةو شبكات التواصل االجتماعي بني اختصاصية البنية وعمل، شراد سهي 3

 .46، ص2017جوانب، 
 . 46رجع نفسه، صامل 4
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 . LinkedIn1اليت تقدمها الشبكة هي نفسها تقريًبا تلك اخلاصة بـ    الوظائف 
 امللتيميداي   ت شبكا  :الثالثالفرع  
ة خاص  يديو تسجيل مقاطع فيق وذلك من خال  التسو فاعلة يف صات ال نيعد اليوتيوب أحد املب:  اليوتيو  .أ

أو العالمة التجارية وإظهار مميزاته وخصائصه فمن املعروف أن العميل يتأثر ابإلعالانت البصرية   تجابملن
وا الصور  يف  املعروضة  اجلامدة  اإلعالانت  من  أكثر  ابحلركية  متتاز  واليت  يعد والسمعية  لذلك  مللصقات 

موقعو ياليوت تستخدمها  اجتماعيتواصل    ب  هامة  تروجيية  وأعماهلا للرتويج    ات كر الش  وأداة  ملنتجاهتا 
 .2وبراجمها التسويقية 

يف والية كاليفورنيا   2005( عام  PayPalأتسس اليوتيوب من قبل ثالثة موظفني كانوا يعملون يف شركة )         
 ش(، ويشتمل املوقع على مقاطع أدوب فالتقنية )ة على  كر ب يف عرض املقاطع املتحأ، ويعتمد اليوتيو -م-يف الو

(  1.65بشراء املوقع مقابل )  2006والتلفزيون والفيديو واملوسيقى. وقامت غوغل عام  من أفالم السينما  ة  عو متن
شبكة    2006يوب عام  (، وأصبح اليوت2.0مليار دوالر أمريكي، ويعترب اليوتيوب من اجليل الثاين أي من مواقع )

 .3اتمي األمريكية   جملةاختيار ىل حسب  ل األو صاالتو 
 بشكل مستقل ومن خالل توفري األدواتأتخذ جزء من عامل جوجل    الفيديو األساسية للويب  ةصمن :  فوائده

 .4وكذلك احللول اإلعالنية لبث مقاطع الفيديو على الشبكة ويف كل مكان على الويب  ةقويال
  يح يت،  2010دل الصور وشبكة اجتماعية أيضاَ، أطلق يف أكتوبر عام  هو تطبيق جماين لتبااإلنستغرام:   . ب

لمستخدمني التقاط صورة، وإضافة فلرت رقمي إليها، ومن مث مشاركتها يف جمموعة متنوعة من خدمات ل
فيس بوك على تطبيق اإلنستغرام بصفقة بلغت   ةذت شركاستحو   2012، ويف عام  االجتماعيةالشبكات  

 .5كذلك يف األسهممليار دوالر نقداَ و 
 فوائده:

. الشبكة تتيح ملقاطع الفيديو الصغرية  وابلتبعية،  الفوتوغرايفللتصوير    صة صول خم هنا شبكة اجتماعية للهاتف احملمإ
 . 6جملتمع احملمول   يةالفن  للمستخدمني توزيع الصور واإلبداعات

مبدأ عمل بنرتست خمتلف .  2010طلقت سنة  أ  ،  رالصو  هي شبكة اجتماعية لنشر  (Pinterest) : . ت
علق وسائليالً  األخرىالتواص  ن  االجتماعي  لل  عمل  إبمكانه  بنرتست  مشرتك يف  فكل  حائط.   وحة 

(Board) ( بتدبيس  بعد ذلك  املشرتك  يقوم  افرتاضية. مث  لوحات حائط  أو   Pin) ابإلجنليزيةأو عدة 
 

1 Mélanie Hossler et autre, Loc.Cit, p29. 
-جملة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، الالذقية  ء، أثناء عملية الشرا ماتو ع املعلتماعي يف مرحلة مجدور مواقع التواصل االج مد إمساعيل، سم غدير غدير، هبة حم اب 2

 .214، ص2019، 2، العدد41ية، اجمللد سور 
 .48مرجع سبق ذكره، ص: العريشي، سلمى بنت عبد الرمحان حممد الدوسري، سن جربيل بن ح 3

4 Mélanie Hossler et autre, Loc.Cit, p31. 
 .49: صرجع سبق ذكره، ، مسر نعيم عبد هللااي 5

6 Mélanie Hossler et autre, Loc.Cit, p30. 
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صة ط اخلائاظ هبا يف أحد لوحات احليرغب ابالحتفاو   همهتماتعليق صوراً أو مقاطع فيديو جيدها مثرية ال
ولذلك يكون دوماً هناك رابط  اإلنرتنت لصور ومقاطع الفيديو مأخوذة من عدة مواقع يفوتكون ابه.  
 وتتم .وإيفان شارب بول سيارا ،بن سيلربمان من قبل لصورة. ت أتسيس املوقعري إىل مصدر ايش رتوينإلك
َبل جمموعة صغرية أّما متويله فهو من ق   (Cold Brew Labs) خمتربات كولد برو  ن قبلملوقع مرة اإدا

 .1من رجال األعمال واملخرتعني 
تشبيه     صوٍر   Pinterestميكن  رفع  ميكنك  إذ  أكثر،  وخصائٍص  ميزاٍت  مع  ولكن  إعالانٍت  بلوحة 

لآلخري  يه لعاٍت  وفيديوه والتعلوميكن  اإلعجاب  إبداء  أعليها  قي ن  ومن  است،    Pinterestخدامات  شهر 
شاركة وصفات الطعام خاصتك أو الوصفات الشهرية، وميكن وصفات األطعمة واملشروابت حيث ميكنك م

لذي يشري ا  ري الشهطبقاً ملبدأ التسوق    ،   ملن يتابعك النقر على الصورة ليفتح له طريقة إعداد هذه الوصفة مثاًل 
بقبول كبري لدى النساء ، ولعل ذلك يرجع إىل   Pinterestحيظى    أواًل ، املرأة    أن جناح املنتج يتم عرب   إىل 
 . تماماهتم التسويقية اليت تسمح هلم بتصفح الكثري من املنتجات ، املالبس ، األحذية وغريها من املنتجاتاه

جتميع التفضيالت املوجودة على الويب يف شكل جداول و يت"  "التثب  تسمح ب إهنا منصة اجتماعية  :  فوائده
 عرض من  ن املشرتك  ك  ما مي م هذا  ،  لالهتمامالنقاط املثرية  و   مصنفة حسب املواضيع  لوحات حائط او    افرتاضية

 30.ص2ثري لالهتمام املمحتوى  لروابط لووضع    ه قطاع نشاط والصور املتعلقة ب  نتجاتامل

 املوقع اجلغرايف   يد ديف حتالفرع الرابع: شبكات متخصصة  
ختصصت بعض الشبكات   االجتماعي، بكات التواصل  مول لشدام احملواستخ  ة يظهور اهلواتف الذكاجهة  يف مو     

 .3وقع اجلغرايف مما يسمح للمستخدم إببالغ شبكة معارفه عن رحالته ومكان وجودهيف حتديد امل
اجتماعية هي:  Foursquareشبكة   .أ عل شبكة  طريقتعتمد  عن  املواقع  حتديد  احملمولة ى  . اهلواتف 

دخوله أل املستخدم  عن معرف مسمكان    ي يسجل  اهلا  بقاً  اخلاصة ابخلدمة طريق صفحة  احملمول  تف 
تظهر يف اخلدمة أو برامج خاصة ابخلدمة ذاهتا ابختياره من قائمة األماكن اليت   لقصريةنصية الاالرسائل   أو

وقع الشبكة املزود من قبل م  أو اهلاتف احملمول يف نظام التموضع العاملي حتديد املكان ابستخدام .حوله
 املفتوح.   خريطة الشارع روعر من مشفورسكوي  انمج. اخلرائط يف خدمةالرب 

، للعثور على عناوين جيدة  الشبكة االجتماعية لتحديد املوقع اجلغرايف بشكل أساسي هذه  يتم استخدام    :فوائده
 .4تواجدهم   مبكان  اتصاهلمم إبالغ جهات  إبمكاهن  مستخدمي الشبكة

 

 
 . 202، ص:2018-2017، اجلزائر، 2"، أطروحة دكتوراه، جامعة وهراننولوجيات احلديثة يف املؤسسات االتصاليةالعالقات العامة وتطبيقاهتا للتكمية، " د كر أمح حاج 1

2 Mélanie Hossler et autre, Loc.Cit, p30. 
3 Mélanie Hossler et autre, Op. Cit, p32. 
4 Mélanie Hossler et autre, Loc.Cit, p32. 
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التواصل    رأشه  اخلامس:  بل طامل العاملشبكات  يف  املستخدمة  موقع االجتماعي  حسب   :
statcounter.com ( أن نسبة استخدام اجلزائريني املشرتكني 2020فيفري-2019ويف الفرتة احملصورة بني)فيفري

االج التواصل  مواقع  بلغ يف  فيسبوك  ملوقع  احتحب%  61.52تماعي  بذلك يث  مقا   ل  األوىل  ات بكشبرنة  املرتبة 
األخرى التواصل   بنسبة  االجتماعي  اليوتيوب  بنسبة %  20.5مثل  %  5.66بنسبة  وابنرتاست  % 8.7واإلنستغرام 

 %.3.3بنسبة  والتويرت
-2021ري(: نسب استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف بعض الدول )فيف1-1اجلدول رقم )

 ( 2022فيفري
 %0.79ت البانرتاس % 0.86األنستغرام  %2.29يرت التو  %26.39اليوتيوب  %  69.48سبوكالفي رئااجلز 

 % 4.68بنرتاست  % 5.26األنستغرام  % 9.71التويرت % 13.76اليوتيوب % 65.75الفيسبوك البحرين
 % 0.27ت اسبنرت  % 0.39أنستغرام % 1.49التويرت %28.38اليوتيوب  %  69.38الفيسبوك مصر

 % 0.59بنرتاست  % 1.4غرامت سناأل % 2.09يرتتو ال % 10.79يوتيوبال % 84.93الفيسبوك األردن
 % 2.76بنرتاست  % 3.42األنستغرام  %7.15التويرت  %11.04اليوتيوب  % 74.76الفيسبوك  قطر 
 % 2.96بنرتاست  % 3.65نستغراماأل %9.07اليوتيوب  % 10.84التويرت %72.37 الفيسبوك  ارات اإلم
 % 7.64بنرتاست  %10.08 بو وتيالي %12.73التويرت  14.76%األنستغرام  % 51.26الفيسبوك  تركيا 

 % 6.5األنستغرام  %9.29اليوتيوب  % 9.92الفيسبوك  % 23.74بنرتاست  %33.15التويرت  الصني 
 %4.34اليوتيوب  % 5.14األنستغرام  % 9.62تويرت  % 10.3بنرتاست  % 68.07يسبوك الف  فرنسا 

 Reddit 0.82% % 1.22الفيسبوك  % 1.7اليوتيوب  %18ابنرتاست  % 76.72األنستغرام  ن راإي
 %5.59اليوتيوب  % 10.14األنستغرام  % 14.42الفيسبوك  % 21.32بنرتاست  % 46.61تويرت  الياابن 

  média-gs.statcounter.com/social://https:بةالطال  دامن إعد               
 من اجلدول أعاله أن:  نالحظ -

البحرين،  اجلزائر،  )من  وك حيتل املرتبة األوىل مقارنة بشبكات التواصل االجتماعي األخرى يف كل  بسيالف 
 (.، قطر، اإلمارات، فرنسا، تركيا، فرنسااألردن مصر،  

 اابن. رتبة األوىل يف كل من الصني واليالتويرت حيتل امل 
 يا. كر تيف    الثانيةاملرتبة   يف إيران و حيتل املرتبة األوىل   اإلنستغرام 
 (.، قطراألردن البحرين، مصر،  اجلزائر،  )املرتبة الثانية يف كل من  ب حيتل  اليوتيو  
 . الصني، فرنسا، إيران والياابن يف كل من    الثانيةأما بنرتاست فيحتل املرتبة   
 . % 1.22نسبة استخدام الفيسبوك يف إيران   

 ي ع تما االج  املبحث الثاين: االتصاالت التسويقية عرب شبكات التواصل
عدد مستخدميها الذي أصبح ابملليارات ر اهلائل الذي عرفته شبكات التواصل االجتماعي صاحبه تزايد  لتطو إن ا

لطرق املناسبة عرب كل مناطق العامل، لذا أضحى لزاماَ على املؤسسات االستفادة من هذه التقنية من أجل إجياد ا
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لزاماَ على املسوقني القيام   وجد التسويق كان  فمنذ  جديداَ   مراَ س أيلإن االتصال التسويقي      لوصول الزابئن إليها.
تصال مع املستهلكني واملوزعني والزابئن، ولكن اجلديد أن مواقع التواصل االجتماعي مسحت بنشأة بعمليات اال
جديد   االتصال  نوع  فالفمن  وكاتب    ردالتفاعلي،  مرسل  فهو  وقارئ،  مستقبل  أنه  ه   ومشارك،فيها كما   ا ذ يف 

حن   ثبحملا شبكاول  سوف  عرب  التسويقية  االتصاالت  وأبعاد  عناصر  أهم  إىل  االجتماعي التطرق  التواصل   ات 
 . )اإلعالن، العالقات العامة، التسويق الفريوسي، التسويق املباشر، تنشيط املبيعات(  واملتمثلة يف

 تعريف االتصاالت التسويقية عرب شبكات التواصل االجتماعي ل:  املطلب األو 
ا إبالغ على أهنا الوسائل اليت حتاول املؤسسة من خالهل  الت التسويقيةتصااال  kotler  عرف  :ولألايف  التعر 

 .1وإقناع وتذكري املستهلكني بصورة مباشرة أو غري مباشرة عن املنتجات اليت تقوم إبنتاجها 
العالق    فعر :  الثاينالتعريف   عباس  االلكرت بشري  التسويقية  أهنا    ونية االتصاالت  طرفني   تالا »اتصعلى  من 

ي  من خالل حتصل    ني متفاعل احلبيئة  إىل حقتوسطها  التفاعلية  االتصاالت  ويستند جوهر  أن اسوب  مفادها  يقة 
منه وليس مببادرة من أرسل وأن بيئة احلوار تتشكل مببادرة    مستلم الرسالة ميثل عنصراَ فاعالَ يف حوار بني طرفني

  .2ةالرسال
 ليت ا  لوسائي: »الهف  ت التسويقية عرب شبكات التوصل االجتماعيالاتصالا  نستنتج أن  قما سب من خالل  

ومن بنشاطها  للتعريف  الرقمية  الوسائط  عرب  املؤسسة  املستهلكني تستخدمها  سلوك  على  التأثري  أجل  من  تجاهتا 
 . «شرةالشرائي بصورة مباشرة أو غري مبا

 ي طبيعة االتصال عرب شبكات التواصل االجتماع   املطلب الثاين:
( )جهة one to many)اتصال  على أسلوب    تعتمد ال(  ........  ،الراديومناذج االتصال التقليدية )التلفاز،    إن 

الر  حمتوى  واحدة  جهة  ترسل  حيث  املستقبلني(،  من  عدد  اىل  وسائمرسلة  عرب  الشركة  وهي  االعالنية  ل سالة 
. وعلى النقيض من ودة من قبل العمالءدحم  ية وجود تغذية عكس  العمالء( مع)الكبري االتصال التقليدية للجمهور 

فانالتقلي  االتصال  مناذج ا  دية  اتصاالت  شكل  مناذج  على  تعتمد  )عدة many to many)اتصال  لويب   )
املرسلني( من  عدد  اىل  مرسلة  مرسلة   جهات  جهة  من  ألكثر  ميكن  الرسالة   وابلتايل  حمتوى  ارسال  واحد  آبن 

ا إىل  األنرتنت  الكبريا  رو جلمهاالعالنية عرب شبكة  من  فإن جمموعة  ذلك  على  وبناءاَ  و شل ،  من عدد كبريركات   
مالء النية عرب شبكة اإلنرتنت للجمهور الكبري)الذي ميكن أن ميثل شركات وععمالء تستطيع إرسال رسائل إعال

 فة ر عكن مضهم البعض، ويف هذه احلالة ميتواصل كل من العمالء والشركات مع بعآبن واحد(، وابلتايل يتفاعل وي
 .3كل األطرافالتغذية العكسية من  

 
1Kotler, Philip ; Keller, Kevin, Marketing management, Pearson one prentice Hall, New Jersey, 13th edition, 

2009, P :470. 
 . 69، ص:2012ة، الوراق للنشر والتوزيع، األردن، جود"، الطبعة غري مو تطبيقي-حتليليمدخل  ية: ناالتصاالت التسويقية االلكرتو بشري عباس العالق، " 2
، أطروحة دكتوراه، قسم ادارة االعمال، كلية االقتصاد، جامعة  رتنت يف سلوكهم االستجايب"ت عرب شبكة االن اجتاهات العمالء حنو االعالانحمددات "دور إبراهيم موصللي، 3

 . 79-78ص ،2015حلب، سوراي، 

�����
����

��

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


 سلوك الشرائيوال االتصاالت التسويقية عبر شبكات التواصل االجتماعي         : األوللفصل ا
 

 
15 

 ة االتصال عرب شبكات التواصل االجتماعي ح طبيع(: يوض1-2)رقم    الشكل

 
Source : Trusov M et al, ʺ Determining Influential Users in Internet Social 

Networksʺ, Journal Of Marketing Research, Vol.5, No.1,2010, PP :646. 

اليت انقشت  داأك        النماذج  العديد من  ظهرت  ايج االت اصر مز نعميياَ  اليت يعتمد صاالت  لتسويقية واألدوات 
وكا غالعليها  يف  العالنت  املبيعات،  تنشيط  )اإلعالن،  وهي  التقليدية  الرتوجيي  املزيج  عناصر  إىل  تشري  قات بها 

 ضر التكنولوجيا احلديثة أدى ببعوتعاظم دو ة  ينالتقالعامة، التسويق املباشر، والبيع الشخصي(. إال أن التطورات  
ية دوراَ مستقالَ عما كانت عليه يف ها قنوات االتصال الرقميتحداث مناذج جديدة حتتل فإىل اس  التسويق علماء  

التسويقية لالتصاالت  التقليدي  عن1املزيج  وأهم  مزيج  ،  حبسب  اصر  التسويقية   Philip Kotler2االتصاالت 
 حبسب القنوات االتصالية التالية:  مصنفة   اتو دية أتتكون من مثان

 القات العامة(.: )اإلعالن، تنشيط املبيعات، رعاية احلدث، والعاجلماهرييالتصال  قنوات ا .1
التسويق عرب اهلاتف :)شبكة االنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي، و قنوات االتصال الرقمية .2

 احملمول(.
 البياانت، والبيع الشخصي(. واعد  وق  رباش: )التسويق املقنوات االتصال الشخصي .3

اعتمدق و         ب د  يف  عرب  ثي ت  التقليدية  التسويقية  االتصاالت  عناصر  دمج  على  االتصال قن  هذا  وات 
عناصر املزيج االتصايل عرب   وأضفت عنصر التسويق الفريوسي ضمن  (شبكات التواصل االجتماعي الرقمي )

 
خلليل،  األعمال، جامعة امذكرة ماجستري، قسم إدارة  ، لغربية"حة والسفر يف جنوب الضفة االسيادام مزيج االتصاالت التسويقية يف شركات ستخواقع ا أمين خالد العيدة، "1

 . 4:ص .2018فلسطني، 
2 Keller. K.  L., & Kotler, P. T, ʺ Marketing Management ʺ, (15th Global E. ed.), Pearson, 2016. 

�����
����

��

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


 سلوك الشرائيوال االتصاالت التسويقية عبر شبكات التواصل االجتماعي         : األوللفصل ا
 

 
16 

يل االتصا  جوحذفت عنصر البيع الشخصي من عناصر املزي  ةي سفريو لتميزها ابل  شبكات التواصل االجتماعي 
 .توجهياعي وهذا حسب  ة تطبيقه عرب شبكات التواصل االجتم إمكاني  لعدم

 : اإلعالن عرب شبكات التواصل االجتماعيالثالثاملطلب  
األول:  اال  الفرع  ش مفهوم  عرب  )عالن  االجتماعي  التواصل   :Social Media Advertising)بكات 

  ية حيث:الجتماعبكات اشلالكتاب والباحثني مفهوم اإلعالن عرب اض  عب  قشان
االول: اال التعريف  احملتوى  نشر  مثن  دفع  وال يتضمن  املختلفة.  االجتماعية  الشبكات  على  املستهدف  عالين 

 قنطا  مار كما يسمح االعالن عرب شبكات التواصل االجتماعي للمعلنني ابختيار يتطلب احلد االدىن من االستث
   .1وفًقا للميزانية املستخدمة وجيهم  تر 
 .2مواقع التواصل االجتماعي يشمل مجيع األنشطة املتعلقة بنشر احملتوى اإلعالين على    لثاين:تعريف الا

الثالث:   االجتماعية  التعريف  الوسائط  إعالانت  تعريف  الرقمي  يتم  اإلعالن  من أشكال  أهنا شكل  الذي على 
للج  مدفوعة  إعالانت  منصاتامل  مهوريقدم  ابستخدام  االجتما   ستهدف  مثليعالوسائط    Facebook  ة 

 .Pinterest3و  LinkedInو  Instagramو  Twitterو
االجتم الرابعالتعريف   الشبكات  مواقع  عرب  املدفوعة  االعالانت  استخدام  على  تنطوي  ممارسة  هي  مثل :  اعية 

 .4الفايسبوك، التويرت، اليوتيوب، املدوانت 
ىل إعالم أو تسعى إ   ه منظمةف تفرضدهللتواصل ملدة حمددة مع مستخدم مستكوسيلة    عرف   : اخلامسالتعريف  

 .   5مهور املستهدف من أجل حتقيق أهداف املنظمة اع أو التأثري على اجلحتفيز أو االقن
ة مباشرة أو غري اإلشهار اإللكرتوين كاآليت: »كل إعالن يهدف بصفي  ر ئن اجلزاو قانال  عرفالسادس:  التعريف  

 «. 6يع سلع أو خدمات عن طريق االتصاالت اإللكرتونية ترويج بإىل   ة باشر م
 ا دون املساس ابألحكام التشريعية والتنظيمية املعمول هب من قانون التجارة اإللكرتونية اجلزائري:  30وحسب املادة  

كرتونية لالا الت  تم عن طريق االتصاتهار أو ترويج أو رسالة ذات طبيعة أو هدف جتاري  إش، كل  اجملال  يف هذا 
 ب أن يليب املقتضيات اآلتية:جي

 أن تكون حمددة بوضوح كرسالة جتارية أو إشهارية،  ▪
 أن تسمح بتحديد الشخص الذي ت تصميم الرسالة حلسابه،  ▪

 
1 https://digitad.ca/agence-publicite-reseaux-sociaux/, consulté le27/03/2020. 
2 https://www.1min30.com/dictionnaire-du-web/sma-social-media-advertising, consulté le27/03/2020. 
3 https://www.martechadvisor.com/articles/social-media-marketing-2/what-is-social,  consulté 

le27/03/2020. 
4 Ohajionu, Uchechi Cynthia, ʺADVERTISING ON SOCIAL MEDIA AND BENEFITS TO BRANDSʺ, e-

Bangi, Malaysia, Vol. 10, No. 2 (2015) 335-351 ISSN: 1823-884x, 2015. 
5 Raudeliuniené, Jurgita, ʺEvaluation of Advertising Campaigns on social media Networksʺ, sustainability, 

10, 973, 2018, 1-14. 
 . يتعلق ابلتجارة اإللكرتونية ئر، اجلزا ،2018مايو سنة 10املوافق  1439ام عشعبان 24مؤرخ يف  05-18رقم  ، قانون28رية، العددهورية اجلزائاجلريدة الرمسية للجم 6
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 ، العام  ماأال متس ابآلداب العامة والنظ ▪
ما إذا    لةاحيف    مكافآت أو هدااي،   ضوح ما إذا كان هذا العرض التجاري يشمل ختفيضاَ أو دد بو أن حت ▪

 ان هذا العرض جتارايَ أو تنافسياَ أو تروجيياَ، ك
وال  ▪ مضللة  ليست  التجاري،  العرض  من  لالستفادة  استيفاؤها  الواجب  الشروط  مجيع  أن  من  التأكد 

 غامضة. 
مينع  34املادة   أي  شن:  أوإر  خدمعج  تروي  شهار  أو  منتوج  لكل  االلكرتونية  االتصاالت  طريق  من ن  ممنوعة  ة 
 ت االلكرتونية مبوجب التشريع والتنظيم املعمول هبما. ق االتصاال طر  نيق عالتسو 

التعاريف   االجتماعي ركزت  التواصل  شبكات  عرب  اإلعالن  أن  على  ومدفوع   السابقة  مستهدف  اعالن  هو 
الوسائط االجتما الرقميةاألجر ويتم من خالل  التعر   عية  يزه عن إعالانت ما ميعالن و هذا اإل  خلصائص   ضدون 

 : أنه حيثالتقليدية.   واإلعالانت  ألخرىا  تننرت األ
 إعالن تفاعلي.  ✓
 .والفورية   يتميز ابلتوافرية واملرونة ✓
 الضغط عليه( ملشاهدة تفاصيله كاملة. )النقر  إعالن يتطلب   ✓
ني ملستخدمومات ال عاملعلن االستفادة من ميف إعالانت شبكات التواصل االجتماعي يستطيع   ✓

 هدافهم بشكل مناسب. واست
مصداقية وثقة ألن الزبون يثق يف آراء الزابئن اآلخرين أكثر   أكثر  تماعيشبكات التواصل االج  تانالإع ✓

 ، وعرب اخلصائص املوجودة يف الشبكات يستطيع مشاركة جتربته ورأيه.من ثقته يف الشركة
التواصل بني ✓ وال  إمكانية  املعلنة  إعالانمتوفر يفوهذا    ن و زبالشركة  االجت  التواصل  ا مم  ،ماعيت شبكات 

 شركة االستجابة والتغيري على عكس وسائل اإلعالن األخرى. طي الفرصة لليع
إمكانية التعرف على اجتاهات الزابئن وسلوكاهتم من خالل اخلصائص املتوفرة يف الشبكات االجتماعية  ✓

 ة استجابتهم. الرقمية اليت تقيس نسب
يتضمن كل   الرقمين أشكال اإلعالن  م  لكهو شعرب شبكات التواصل االجتماعي    اإلعالن »  أنج  تن ومنه نست
اليت هتدف إىل إعالم املستهلكني ابملنتجات واألفكار املطروحة من خالل منصات   جتاريةذات طبيعة    األنشطة

 . «ذه الشبكاتمع االنفراد خبصائص مكتسبة من مزااي ه الوسائط الرقمية، 
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الثاين: الشبكات    الفرع  ما   أهم  : مناالجتماعيةمزااي اإلعالن عرب  الشبكات االجتماعية  فوائد اإلعالن عرب 
 :1يلي

ء التسويق من خالل التفاعل ارة العالقة مع الزابئن ابلنسبة ألرابب الشركات ومدراإدة عملي  تيسري ➢
 والتواصل املستمر الذي يتاح خالهلا. 

 لدى الزابئن.  مسعة املنظمة بناء وحتسني  ➢
 وزايدة احلركة عليه.ة  يتنكبو التعريف مبوقع املؤسسة لدى الشبكات الع ➢
 سسة.ؤ تصحيح ورد اإلشاعات عن امل  ➢
 واخنفاض التكلفة.  بيعات دة املايز  ➢
 على املوظفني من خالل مواقعهم وصفحاهتم. استنباط كفاءات جديدة والتعرف   ➢
 بار املؤسسة. أداة فاعلة للعالقات العامة ونشر أخ ➢
 االنتشار الواسع بدون معوقات وتنوع شرائح الزابئن.  ➢
 ض وترسيخ العالمة التجارية. عر   دةايز  ➢

 وتنقسم إىل نوعني من:  Facebook)  (تواصل االجتماعيبكة الن عرب ش عالاإل  ع أنوا   الفرع الثالث:
 :2اإلعالانت 

 : تتضمن اإلعالانت اجملانية نوعني من اإلعالانت:إعالانت جمانية
نشاء راد من إفألا بوك  ال متكن شبكة فيس:  Facebookصفحات الشركات عرب الشبكة االجتماعية   ❖

ايضاَ   بل  فحسب،  هلم  شخصية  للشتتصفحات  فر يح  إنشاركات  وأغلب صة  هبا،  خاصة  صفحات  ء 
ص لديها  الكربى  مجهورها الشركات  مع  الشركات  تتواصل  طريقها  وعن  الشبكة  هذه  على  فحات 

ولنأخ 3وعمالئها  س،  على  شركة  ذ  املثال  حوايل  Pepsiبيل  لديها  لصفحته4مليون  37،  علمتابع   ىا 
 يسبوك عرب أحناء العامل. كة فشب

يف أغلب -ة  برية لتواصل الشركات مع مجهورها بطريقاتح فرصة كيسبوك أشبكة ف  ات عربكر إن وجود صفحة للش
الصفحات اليت تنشؤها الشركات مبثابة إعالن ال تكون متاحة يف اإلعالانت التقليدية، وابلتايل تعترب    -األحيان

 .5قعها اإللكرتونية اخلاصة هبا وامل  و حىتجماين كامل ملنتجاهتا أ

 
 15-13بد العزيز، جدة، يومي ، جامعة امللك عةاملؤمتر العاملي الثاين حول اإلعالم يف الدول اإلسالميع: التحدايت والفرص،  اجملتم  اإلعالم اجلديد وقضاايتب،  حل كاسعود صا 1

 .24، ص2015ديسمرب
 .50. صمرجع سبق ذكرهصللي، مو  م إبراهي2
 . 50ص ، صللي، مرجع سبق ذكرهمو  إبراهيم 3

4 facebook.com/Pepsi Arabia/, consulté le28/03/2020. 
 . 51ص مرجع سبق ذكره، إبراهيم موصللي،  5
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تقوم إن املبدأ األساسي الذي  :  Facebookتماعية  ة االج الشبكارية عربق التجاو إعالانت األس  ❖
ذه الصفحة( يف كل سوق، عليه األسواق التجارية هو وجود جمموعة من األعضاء )األشخاص املتابعني هل

اآلخرين، حيث يتيح السوق للمشرتي التفاعل   ات تجنمراء  الراعبني يف اإلعالن عن بيع منتجاهتم أو ش
 .1ة البائعة لشراء املنتج مع اجلهالفوري باشر و ملا

: غالباَ ما تظهر هذه اإلعالانت على شكل عمود يف القسم األمين من صفحة األجرإعالانت البحث مدفوعة  
ت بسهولة، ويتيح اختيار اجلمهور عالانالفرد املستهدف، حيث يسمح موقع فيسبوك للشركات واألفراد إنشاء اإل

، إال إن موقع Googleياس النتائج بطريقة تشبه إعالانت حمرك البحث  مية، وقية اليو امليزان  املستهدف، وحتديد
 . 2فيسبوك يسمح للعمالء التفاعل مع اإلعالانت بطرق خمتلفة 

االعالن، أو الدفع   علىط  غضل ال كالدفع مقاب  banner  وتشرتى االعالانت عرب موقع فيسبوك مثل اعالانت 
 .3مقابل مشاهدة اإلعالن

 :4كل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عرب الفيسبوك يف شإلعالانوتكون ا
    (Image Adsالصورية )  إلعالانتا ➢
   (Vidéo Adsالفيديو )  إعالانت ➢
 ( Video Poll Adsالفيديو )   استطالع  انتإعال ➢
 ( Carousel Ads)دائري    إعالانت ➢
   (Instant Experience Ads)فورية    جتربة الانتعإ ➢
   (Dynamic Ads)يكية  الدينام  الانتعاإل ➢
 (Messenger Ads)  املاسنجر  إعالانت ➢
   (Stories Ads)  اإلعالانت  قصص ➢
 ( Stories Augmented Reality Adsالواقع )   إعالانت  زايدة  قصص ➢
 .  للتشغيل القابلة  اإلعالانت ➢
االجتماعي   نعالإلا  ص خصائ  الرابع:الفرع   التواصل  شبكات  اإلعالانت  عرب  تتميز  شبكارب ع:  التوا  صل  ت 

ما هو مشرتك بينها وبني اإلعالانت عرب األنرتنت، ومنها ة متنوعة من املزااي واخلصائص منها  تماعي مبجموعاالج
 . يف شبكات التواصل االجتماعيما هو غري متوفر إال 

 
 

 . 53. صالسابقاملرجع  1
 .55ص،  املرجع نفسه  2
 . 56. صنفسهاملرجع   3
ة  كلي-يكيجستري، قسم التصميم اجلرافرة ما ، مذك "يج الرقمي للقطاع السياحي األردينرتو الية التصميم اجلرافيكي ابلتسويق والفع ةدرجسجى عبد اهلادي حافظ الزوايت، "4

 .70 ص: ، 2020جامعة الشرق األوسط، األردن، -العمارة والتصميم
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 الجتماعي واصل االت   بكاتاإلعالن عرب ش   ص(: خصائ3- 1الشكل ) 

                                   
 إعداد الطالبة بناءاَ على دراسات سابقة   : من صدرامل

العمال  : الستهدافيةا ▪ من  حمددة  فئة  إىل  الوصول  االجتماعي  التواصل  شبكات  عرب  املعلنون  ء يستطيع 
نس، العمر، الوظيفة، ت كاجلكابش الواستهدافهم برسائل إعالنية ابستخدام املعلومات املتوفرة عنهم يف

 .. إل لغة...لاالبلد، االهتمامات،  
االجتماعي عن غريها من الوسائل األخرى، : من أكثر اخلصائص اليت ميزت شبكات التواصل  التفاعلية ▪

اإلعالم مرسل وكاتب ومشارك فهي لتلغي السلبية املقيتة يف    فالفرد فيها كما أنه مستقبل وقارئ، فهو
 . 1ئد القار املشاه  علة منافوتعطي حيزاَ من املشاركة ال  –حف الورقية  ز والص فا لتال–  القدمي 

ور ابملعلومات اليت يريدها، يف أي وقت يريد، وابلتفصيل : فهي قادرة على تزويد اجلمه كفاءة التكلفة ▪
ا يستطيع  إذ  يريد.  تقليل  الذي  يف  يسهم  مما  تساؤالهتم،  لكافة  أجوبة  على  حيصلوا  أن   كلفة لزابئن 

لدفع للشخص الذي يرد ، أو ااجملاين   الرقم  ت فالشركة لن تكون مضطرة لدفع تكاليف اتصاال  تصال، اال
ال  دفع  أو  االتصاالت،  للجمهور على  املنشورات  وإرسال  والنقل  والتخزين  واألرشيف  والنقل  طباعة 

 2..... إل 
التواصل االجتماعتوافريةلا ▪ إعالانت شبكات  التوافرية إىل أن  يف كل وقت على مدار   رة فو ي مت: تشري 

  بتوفر األنرتنت.طبعاَ سبوع. و  األيف   م أاي 7ساعة خالل اليوم، و24

 
 . 42، صمرجع سبق ذكرهسهيل، شراد  1
 .32، ص1120-1020غزة، فلسطني، -، اجلامعة االسالمية "يةماعات العامة حنو استخدام الشبكات االجت القعاجتاهات العاملني يف ال " سارة انصر أبو شعبان،  2
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ات التواصل االجتماعي ميكن أن ترسل يف أي وقت وميكن أن تطلق : إن اإلعالانت عرب شبكاملرونة ▪
 .1يف أي وقت مما يعكس واقعية ومرونة هذه اإلعالانت  وأن حتدث وأن تلغى

م   :وماتالغىن ابملعل ▪ اإلنرتنت  شبكة  اإلعالنية عرب  الرسائل  حتتوي  غم ضحيث  اب وانَ  ليس ملعلومانياَ  ت 
توي على معلومات هامة عن الشركات ومنتجاهتا من أجل  حتفقط عن املنتجات املعلن عنها بل أيضاَ 

 ان حتتوي على أسعار املنتجات املعلن عنها، وهذا على خالف الرسائلالتواصل معها، وأغلب األحي
ة، وغالباَ ما تكون تذكريية، ا قصري ميز أبهناليت تت   الوسائل التقليدية مثل التلفاز والراديوية عرب نالعاإل

 .2ملنتجات املعلن عنها وال تذكر أسعار ا
تتم عملية أتثري اإلعالن يف شبكات التواصل    :عيةالشبكات االجتما  عرباإلعالن   أتثري  مراحل  اخلامس:الفرع  

 تالية: ال  ل راحاالجتماعي عرب امل
 لرقمية عية ااالجتما لشبكات  ا  عرب ن  المراحل اإلع  (:4 -1الشكل رقم )                  

 
 

 
 
 
 

 
 .2019املصدر: فؤاد الصباغ،

االعالنية:  الرسائل  يستقبل  قر   الزبون  واختاذ  الزابئن  مع  التواصل  طريقة  االجتماعية  الشبكة  غريت   اراتلقد 
والعاملية وأصبح الزبون حمللية  لساحة اعلى ا  ت اراء، إذ حتولت هذه القنوات إىل تواصل مستمر حول املستجد الش

تمر ملا يدور يف . إن الزابئن يف إطالع مس3رسائل االعالنية عن طريق اإلشهار اإللكرتوين يستقبل املاليني من ال
العديد من اإلعالتقسيليت  كات من خالل تصفح مواقعها اإللكرتونية اهذه الشب انت والتحديثات بل فيها يومياَ 
أو يعلقوا ويكالشركا  من لدن  املقدمة   والعروض  التسويقية حىت وإن مل يشاركوا  مبثابة املستمع، إذ يكون ت  ونون 

 
 . 67سبق ذكره. ص، مرجع إبراهيم موصللي 1
 . 67املرجع نفسه، ص 2
، العدد  8لداجمل حباث يف االقتصاد والتسيري، املغرب،األ  تملفا"، حلمالت عرب شبكات التواصل االجتماعي وأتثريات االعالانت اإللكرتونيةالتسويق وإدارة ا "فؤاد الصباغ،  3

 .12، ص2019الثامن، 

 

بل الرسائل  الزبون يستق  الزبون )يشرتي املنتوج( 
 االعالنية 

  او ة)يثق ابلشرك ون  الزب الزبون )يناقش املنتوج( 
( جوّ  املر   

لزبون )يعطي رأيه  ا
 ويعلق على االعالن( 

ن يف الشبكات االجتماعية االعال  
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لديها   هو جديد  ما  بكل  العروض الزبون على إطالع  واالنتقادات عن  التعليقات  عن معرفة  فضالَ  من عروض 
 1يف ذهن الزبون نتج ماجارية ملمة التالتعزز قرارات الشراء لدى بعض الزابئن ومن مث إىل تثبيت الع  اليت  املقدمة

ثري كبري ل شرحية كبرية من اجملتمع اليت تستخدم مواقع الشبكات االجتماعية له أتإن تلقي هذه اإلعالانت من قب  
رغوب فيه مع التأكيد على مصداقية احملتوى االعالين ج املعلى اجتاهات املستهلكني حنو العالمة التجارية أو املنتو 

 .2اشرنلومصدر ا
له احلرية التامة يف التفاعل ويف أن يبدي رأيه   إن املشرتك يف الصفحةأيه ويعلق على االعالن(:  )يعطي ر الزبون  

 .3ما ينشره املروج أو الشركة  ويعلق على اإلعالن حول
ات املنظم  ه ر أن الزبون يتأثر ابلرسالة اإلعالنية املقدمة من لدن هذآخ  مبعىن :  (جاملرو  الزبون )يثق ابلشركة او  

آخر فمثالَ عند تصفح لصفحة منظمة تسويقية   س املصدر وال يتقبل الرسالة االعالنية من مصدر خالل نفومن  
دق ص يذلك  رت أو غريها من الشبكات تواجهه عدة تعليقات وردود عن منتج ما وب معينة على الفايسبوك أو توي

قاهتم وردودهم وال يتقبل ما تقوله ل تعليومن خال  زابئن،لاالزبون ما تقوله املنظمة عن املنتج ألنه تقبل ما تقوله  
 .  4خرى، وهذا ما يؤدي ومن مث إىل تعزيز ثقة الزبون بني املنظمة وبينهالشركات األ

اليت تقول أبن هذا املنتوج عايل ت  اق تعليإذا دخل زبون معني صفحة تواصل اجتماعي معينة ووجد العديد من ال  
سو  الزبون  فإذاَ  أت  فاجلودة  للمن إجيابياَ ثرياَ  يتأثر  املروج  او  ابلشركة  ويثق  التعليقات  هبذه  إذا كانت   أما  تجات. 

الثقة هنا ست املنتوج رديء فإن  العديد من التعليقات تفيد أبن  تفقد الشركة  نعدم وال تقع عملية الشراء وابلتايل 
 .5ئنالزاب

ل املباشر معه عرب احلمالت التواص  من خاللالزبون    قبل عملية الشراء تتم عملية إقناعالزبون )يناقش املنتوج(:  
ايل جيب التفاعل مع ه أهم خصائص وسعر املنتوج املطروح للبيع يف األسواق اإللكرتونية. ابلتالتسويقية وتقدمي ل

سكايب او املسنجر قصد حتقيق اهلدف وهو الثقة يف البائع عن لاريق  الزبون عرب التعليقات او االستماع إليه عن ط 
 .6لبيععروض لنتوج املد واملعب

ا  الزبون )يشرتي املنتوج(: املعروضة تعد املرحلة  املنتجات  إقناعه جبودة  املنتجات للمستهلك بعد  ألخرية لرتويج 
التو  قنوات  وتفعيل  الثقة  مرحلة كسب  العملية  تعترب هذه  إذ  والطلب الااصل  للبيع.  العرض  جتماعي من خالل 

 .7تهلكوج للمسل املنتوإيصا  صاإللكرتوين واستكمال االستخال
 

 
1 Jacques Lendrevie et Julien Levry, ʺMercator ʺ, 2013, p360.  

 .31-12"، مرجع سبق ذكره، صت التواصل االجتماعي وأتثريات االعالانت اإللكرتونيةاحلمالت عرب شبكا"التسويق وإدارة  فؤاد الصباغ،  2
 . 14املرجع نفسه، ص 3

4 Jacques Lendrevie et Julien Levry, Loc.Cit. 
 .14مرجع سبق ذكره، صباغ، فؤاد الص 5
 . 15غ، مرجع سبق ذكره، صد الصبا فؤا 6
 . 15املرجع نفسه، ص 7
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 بكات التواصل االجتماعي : التسويق الفريوسي عرب شالرابعاملطلب  
، ظهر مصطلح ومفهوم التسويق  Mouth-of-Wordطوقةالتسويق الفريوسي هو شكل من أشكال الكلمة املن

على   ، حيث ركز  Douglass Roffلصاحبه    Media viralبصدور كتاب    1994  سنة   الفريوسي صراحة
الاال بنقله اىل اآلخرين إلقناعهم   الزبون من خالل االنرتنت يكون أتثريه سريع  اىل ذي يصل  عالن  وبذلك يقوم 

ريوس وهذا ف لاقال  قابل احلصول على حمفز او مكافأة، والرسالة هنا تنتقل كسرعة انتبنقل الرسالة اىل االصدقاء  م
"مصاب" اي انه يقبل الفكرة وينتشر  االخري ون هذا  هلك يك تساالفرتاض قائم على ان االعالن عندما يصل اىل امل

الفريوسي على مفهاالعالن عن   التسويق  ويستند  املصابون بشكل سريع.  ينمو  املنطوقة طريقه حبيث  الكلمة  وم 
 ر لرسائل التسويقية طوعاَ من خالل الشبكة االجتماعية، ابعتباا  رمتريابعتبارها ظاهرة تسويقية تشجع االفراد على  

د من االطالع على االعالانت ما بني املواقع ئعة لنقل املعلومات بسرعة فائقة ومتكني االفراسيلة شانرتنت و ان اال
 .   1ار أفضل العروض هبدف اجراء املفاضلة واختي

 تاب مفهوم التسويق الفريوسي حيث: كلابعض  : انقش  تعريف التسويق الفريوسيالفرع األول:  
األول عرفه"التعريف   :Sauer  على  "« الرسااظأنه:  يستلمون  الذين  األفراد  وتشجع  تسهل  تسويقية  ئل هرة 

بكات االتصال االجتماعية وتشجع االفراد االعالنية على متريرها لآلخرين طوعاَ ومتثل تقنية تسويقية تستخدم ش
 «.2ماد على الكلمة املنطوقة تعل االعلى نشر الرسائل من خال

التسوي أن  على  التعريف  هذا  هوالفريو   قركز  الفريوسي  إلا   سي  الرسائل عالن  نشر  على  االفراد  بتحفيز   يقوم 
 ملنطوقة. االعالنية املرسلة إليهم من خالل شبكات االتصال االجتماعية والكلمة ا

كة االنرتنت كوسيط لتقدمي تخدم شبتس  ةتيجيعلى أنه: »اسرتا  Sohn & Gardner: عرفه  التعريف الثاين
توضيح أو  معلومات  حول  تا افكار،  مستخدوجتنيد  املنتج  ،  من  عدد كبري  بني  الرسالة  نشر  لغرض  مي زابئن 

 «.3االنرتنت
 ركة يف التسويق الفريوسي. ز التعريف على املنتج وأمهل مترير املعلومات حول الشركم 

 
 جتارية معينة، وهي عادة ما  ات لتجارهبم الشخصية عن منتجات او عالم يجةتشكلها التقليدي على اهنا نصيحة غري رمسية يتناقلها املستهلكون فيما بينهم ن لكلمة املنطوقة بتعرف ا

 : ات أتثري قوي على سلوك املستهلك. وملعلومات أكثر انظروتكون ذ عة وتفتقر للطابع التجاري  وسري  تكون تفاعلية
 Robert EAST & Kathy HAMMOND & Wendy LOMAX, Measuring the Impact of Positive and Negative Word 

of Mouth on Brand Purchase Probability, International Journal of Research Marketing, Vol 25, 2008, p. 215 . 
ة: املستجدات  ابعر حول االداء املتميز للمنظمات واحلكومات، الطبعة ال ، امللتقى الدويلاملشفرةالعمالت الرقمية  التسويق الفريوسي وانتشار ، فوقهحممد تقرورت، فاطمة  1

، النظم من طرف كلية  1946-2170(: ISSN)املعياري الدويل ، الرتقيم 2020جانفي28و27 يومي  على االداء املؤسسي، وانعكاسها املعاصرة ات التسويقية يف ظل التطور 
 . 458، ص466-457ص.ص، 2020علوم التجارية وعلوم التسيري، اجلزائر، جامعة قاصدي مرابح ورقلة، م االقتصادية والالعلو 

2 Sauer D. abram, ʺAre you sick of Viral Marketingʺ, New York, 2005, p.1-4  نقالَ عن بن بردي حنان ، "دراسة حتليلية لواقع
التسويق االلكرتوين يف قطاع االتصاال ت ابجلزائر دراسة ميدانية على عينة من عمالء شركات االتصاالت اجلزائر"، مذكرة دكتوراه، ختصص تسو يق، جامعة قاصدي مرابح ورقلة،  

. 39ص ،  2018-2017ر، اجلزائ  
3 Sohn. K, Gardner. J. T, & Weaver. J, ʺViral Marketing More Than Buzzʺ, Journal of Applied Business and 

Economics. 14(1), 22, 2013. 

�����
����

��

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


 سلوك الشرائيوال االتصاالت التسويقية عبر شبكات التواصل االجتماعي         : األوللفصل ا
 

 
24 

: »يتمثل يف تسهيل الكلمة املنطوقة االلكرتونية من خالل دفع نهأب   Philip Kotler: عرفه  التعريف الثالث
 «. 1رير معلومات حول الشركة عرب االنرتنتقل أو مت إىل نستهلكنيملا

 تسويق الفريوسي. هذا التعريف على الكلمة املنطوقة االلكرتونية وأمهل األبعاد األخرى للركز  
والفكرة يف شبكات التواصل االجتماعي  عالن وتسويق املنتجاال ربنش : »هو اسرتاتيجية تقنية تقومالتعريف الرابع

السم ألنه يتكاثر وينتشر وعلى نطاق واسع جداَ وأبقل تكلفة، ومسي هبذا ال سريع  آخر بشكص اىل  خ شمن  
 «. 2بشكل مشابه النتشار الفريوس

الت املنتج وأمهل متريرالتعاريف،  عريف من أمشل  يعترب هذا  التعريف على  التسويق ومل عامل  ركز  ات حول الشركة يف 
 لفريوسي. ا

خالل مواقع لنشر رسالة تسويقية حول املنتج والشركة من    اتيجيةسرت »ا:  وسيالفري   قي نستنتج مما سبق أن التسو 
، ومسي إىل أكرب عدد من األفراد املتصفحني  ريرهاإلعادة متعن طريق حتفيز األفراد ودفعهم    ،التواصل االجتماعي

 . « معنويو  مادي أ  نإىل جانب تقدمي حتفيز قد يكو ة تشبه انتشار الفريوس  قل الرسال ن  ة يعمل  فريوسي ألن
 Buzz( والتسويق ابلضجة )Viral Marketingالفرق بني التسويق الفريوسي )الفرع الثاين:  

Marketing ) 
وجه الشبه ا  حيتوض  عن التسويق الفريوسي، ولكن من املهممن املسميات اليت تعرب    من الواضح أن هناك عدداَ 

بينها، استخدام مصطل  واالختالف  البعض يف  الفري التسوي  ححيث خيطئ  والق  الطنني) وسي  على  القائم  تسويق 
ا او  التسو التسويق ابلضجة  فكرة  بني  تشابه  هناك  التقليدية  الناحية  فمن  واحد،  الفريوسي الشاعة( كمفهوم  يق 

ستندان اىل أتثري الكلمة املنطوقة، اال ان التسويق  يننيطليق اوتسويق الطنني من حيث ان التسويق الفريوسي وتسو 
قابل مادي لينتقل من مكان مبدا تعاقد مشروط يتم بني الشركة وشخص معني ومبوم على  طنني يقعلى ال  مالقائ

لوجه م  ع اآلخرين هبدف ترويج املنتج، مما خيلق حالة تشبه الطنني آلخر، ويتحدث عن منتجات الشركة وجهاَ 
الحو  يفكةر شل  دون ،  طوعي  وبشكل  الفريوسي  التسويق  يف  املستخدم  يقوم  من   حني  نش  الشركة  تدخل  ر اىل 

الفريوسية  شركة  3الرسالة  املثال  سبيل  على   .rotect & Gambel P حيث التسويق  من  النوع  هذا  يف  رائدة 
ون هؤالء املراهق دث حتيث ي عن منتجاهتا اجلديدة حبBuzzمع آالف من املراهقني خللق طنني تتعاقد هذه الشركة  

 Protect دقاءهم اآلخرين عن منتجاتإىل أص   يتحدثون بدورهم    عن منتجاهتا اىل أصدقائهم وهؤالء األصدقاء

& Gambel يتحدثون عن وب الذين  االشخاص  من  ماليني  الشركة  لدى  يتشكل  الزمن  من  قرتة  منتجاهتا   عد 

 
1 Kotler, P and Keller, K.L, ʺMarketing Managementʺ, 14 E, Pearson, 2012, P623. 

حول األداء   ، امللتقى الدويل-فرع رقلة-تصادية دراسة حالة موبيليس ات االق فريوسي على استدامة املؤسسيق ال(، أثر التسو 2020)أمحد،  ور اهلدى، جنان  ن ربوح أم اخلري، حمجويب  2
،  1946-2170(: ISSN)املعباري   دويل ، الرتقيم ال2020فيفري05و04مي، يومي لرق اأداء املؤسسات يف ظل االقتصاد  حول:ميز للنظمات واحلكومات، الطبعة اخلامسة  املت 

 .1266-1259، ص ص-اجلزائر-التجارية وعلوم التسيري، جامعة ورقلة العلوم  كلية العلوم االقتصادية و   ن طرفاملنظم م
لطلبة ابجلامعة االسالمية بقطاع ة اتخدمي مواقع التواصل االجتماعي لشرحيمس ن "التسويق الفريوسي وأثره على اختاذ قرار الشراء لدى املستهلكني ممد اثبت، هدى حم 3

 .17، ص2017فلسطني، أفريلغزة،  -ة ماجستري، اجلامعة االسالميذكرة ، مغزة"
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اب وجدير  االسلوب.  هذا  على  االعتماد  بفضل  التسويق   هذاان    لذكراجلديدة  عن  خيتلف  التسويق  من  النوع 
يتم أنه  يف  االنرت ابستخدا  الفريوسي  أو  م  الفريوسنت  التسويق  أن  حني  يف  الواقعية  احلياة  ابستخدام يف  يتم  ي 

 .1االنرتنت فقط 
  سي والكلمة املنقولة الفرق بني التسويق الفريو الفرع الثالث:  

 ى ، فالتسويق الفريوسي يعتمد علاملنقولة إال أنه خيتلف عنها  مة لكابل  التسويق الفريوسي أسلوب تسويقي ذو صلة 
قدمي حتفيز قد يكون مادي أو معنوي اقع التواصل االجتماعي بشكل أساسي، إىل جانب تيداَ مو نت وحتد االنرت 

بسرعة   فريوسية  رسالة  لنشر  الللمستهلكني  استخدام  دون  املنقولة  الكلمة  تتم  قد  بينما  االصدقاء،   ل وسائبني 
ة أو تقدمي أي نوع ن الشركتدخل م  وي دونفع لوجية احلديثة، حيث أن أغلب الكالم املتناقل يتم بشكل  تكنو ال

التحفيز  الكال2من  وأخرياَ  غري.  الطابع  أيخذ  الفريوسي  التسويق  حني  يف  الشخصي  الطابع  أيخذ  املتناقل   م 
ابس من شخص آلخر  الرسالة  مترر  الفريوسي  التسويق  ففي  وجود شبكا ال  متخداالشخصي  دون  االجتماعية  ت 

 3عالقة شخصية بينهم 
  4بناَء على ت االعتماد على هذه األبعاد    :تسويق الفريوسيلد اأبعا:  رابعلاالفرع  

 (: أبعاد التسويق الفريوسي 5  – 1الشكل )

                              
 من إعداد الطالبة بناءاَ على دراسات سابقة   املصدر: 

 
 

 
"، مذكرة ماجستري، ختصص تسويق،  حلب  ينةدل السليب على حتول الزابئن بني مزودي اخلدمات التعليمية دراسة ميدانية يف مت الكالم املتناقدور حمددا حممد الغريب، "    1 

 .23، ص2013ة حلب، سوراي، امعج
 . 16رجع سبق ذكره، صبت، مهدى حممد اث  2
 .22، مرجع سبق ذكره، صالغريب حممد 3
  -ري"، أطروحة دكتوراه، قسم علوم التسي ريزائعلى القيمة املدركة للعالمة التجارية ابختالف املواقف الشرائية للمستهلك اجللتسويق الفريوسي "أثر استخدام ا سليمة خملوف،  4

 .2020الشلف، اجلزائر، -جامعة حسيبة بن بوعلي
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 حيث: تعريفه    حاول الباحثني:  Le buzz marketing  جة أو القائم على الطننيضلق ابالتسوي ❖
داث او عمليات متميزة تولد اهتماما قواي من أنه تنظيم اح  على»   zbuleكوتلرفيليب  ف  تعريف األول: عر  لا

 «. 1نشر املعلومة بنقلها شفهيا   زوحتف االعالم،    ووسائلاجلمهور 
جة وخلق ض  ة كلشركة ابلتعاقد مع أشخاص معينني للحديث عن منتجات الشر ام  ايبه ق : »ويقصد  التعريف الثاين

 «.2ه الطنني حول املنتجما يشبأو  
 ى أنه: »التسويق القائم على إاثرة احلماس للحديث على منتجات منظمة ما علىعرف عل  اكم  التعريف الثالث:

ستهدف عن طريق مترير الرسائل بني مهور املاجل  بني   أنه كالفريوس يف االنتشار، فكرة عظيمة تنتشر بسرعة كبرية
 «. 3لةة ويرغبون بنفس املنتج أو اخلدمة اليت حتملها الرساالبيئ  يف نفسيكونون    ن األشخاص؛ الذي

ة ويكون مدفوع األجر من أجل خلق على أن التسويق ابلضجة يكون بتدخل من الشرك  ركزت التعاريف السابقة 
 . العالمة  شهرة   إىل  وصولجات الشركة لل ضجة حول منت

أتثرياَ يف جمتمعاهتم من أجل مترير ثر  خاص أككة ألشلشر ام ادخهو است »:  التسويق ابلضجةومنه نستنتج أن  
ل إىل شهرة أفراد مستهدفني للحديث عن الشركة ومنتجاهتا من أجل خلق ضجة أو طنني للوصو الرسالة إىل  

 . «العالمة 
 (: Le buzz marketing)  مراحل تشكيل محلة التسويق ابلضجة 

 طنان لا(: مراحل تشكيل محلة التسويق  1-6)رقم  الشكل  
 

 
":  راملصد التسويق ابلضجة علىسليمة خملوف،  استخدام  أتثري  منتجات   دراسة  على  ابلتطبيق  اجلزائري  للمستهلك  التجارية  الوعي ابلعالمة 

 .103، ص:121-97، 2020 ،20دالعد، 04"، جملة مناء لالقتصاد والتجارة، اجمللدلهواتف الذكيةهواوي ل

اعاَ يف جمتمعاهتم من أجل نقل الرسالة يالَ وإقناَ، متثر أتثري األكث  صا وهي حتديد األشخ  املرحلة األوىل: .1
الرسالة )املؤثرون( وما  وت  Lesيطلق عليهم ب:  وجيهها لألفراد املستهدفني؛ من خالل جعلهم انقلي 

vecteurs ؛ 

 
1 Kotler, P and Keller, K. L, Op. Cit, P623. 

 .09صهدى حممد اثبت، مرجع سبق ذكره،   2
العدد  -دراساتجملة ، حتليلية"ية دراسة ميدان-نشيط السياحة يف اجلزائر لت ة "وعي املستهلك اجلزائري ابستخدام تقنيات التسويق الفريوسي كأدااتح جماهدي، سليمة خملوف، ف 3

 .255، ص 2017ساط، مار ، جامعة األغو 2، العدد8لداجمل،  -االقتصادي 
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 من خالل جتربة تقوم على ؛  Les vecteursبه هؤالء املؤثرون    ماما قوهي تثمني    املرحلة الثانية: .2
ومف قويصدى  مبعىن هوم  فكرة  ،  املLe buzzتنفيذ  والتكتيكات  من خالل  ت،  وتقنيات   وسائلصورة 

 إل؛ .حدث، ..... او  خمتلفة كندوة او تسويق على مستوى الشارع او بريد إلكرتوين  

الثالثة:   .3 ااملرحلة  هذه  نشر  تشجيع  األع  ة بلتجر وهي  شبكات  خالل لى  من  الرئيسيني  شخاص 
ىل يدة، ومن مث حنصل على الكلمة املنطوقة اليت تؤدي إدوات جد ديدة وأومات ج لعتزويدهم ابنتظام مب 

  أتثري الضجة أو الطنني. 
ابلضجة التسويق  دراسة  أشكال  حسب   :chérine kaynak   ابلضجة التسويق  أشكال  من  شكلني  هناك 

 :1ومها
o Le buzz off-line  (  ضجة بدون أدوات  )تخدام على اس  محلة تسويقية تعتمد أساساَ   ي ه  : أنرتنت

 ت استخداما هي االتصاالت التقليدية. ألنرتنت، نالحظ أن أكثر األدواويقية غري مرتبطة اب دوات تسأ
o Le buzz on-line    على   ي ه  :  (األنرتنت  أدواتعلى    ابالعتماد )ضجة تعتمد  تسويقية  محلة 

 ة.كل أساسي والتقنيات الالسلكيبش  تنرتناستخدام األ
ية تبادل املعلومات أو اآلراء خبصوص منتج أو خدمة، حيث لمة عن ع: عبار ةيالكلمة املنطوقة التقليد ❖

وهي عبارة   2ة كن تبادل الكلمة املنطوقة من شخص إىل شخص عن طريق عبارات شفوية أو مكتوبمي
عشوائيني، أشخاص  بني  حيدث  رمسي  غري  اتصال  التسويق ميك  وال  عن  عن  وخيتلف  فيه،  التحكم  ن 

سرعة والتنوع واملوقف. وهو شكل من أشكال التواصل جم والمثل احل  العوامل  لعديد من التقليدي يف ا
املنطوقة اسرتاتيجية أكثر   لذي ينطوي على قيام املستهلكني مبناقشة جتربتهم االستهالكية، وتعد الكلمةا

 . 3ريةجا تلات احيوية لرتويج املنتجات والعالم 
 العمالء( إىل عميل آخر )أووعة من )أو جمم واحد  لي( على أهنا" نقل املعلومات من عم WOMوعرف البعض )

 .4يقة تؤدي إىل تغيري تفضيالهتم، وسلوكهم الشرائيجمموعة من العمالء( بطر 
ونياَ فالناس حيصلون رت كللة إ نقولة التقليدية عن الكلمة املنقو ونية: ختتلف الكلمة املالكلمة املنطوقة اإللكرت  ❖

 ن الناس، أما يف الكلمة املنقولة إلكرتونياَ فإهناحمدود م من عدد  ليدية  قتعلومة يف الكلمة املنقولة العن امل
افية املختلفة واخلربات تشاهد من قبل العديد من مستخدمي خدمة األنرتنت وهم من ذوي اخللفيات الثق

 
"، جملة مناء  ف الذكيةوات هى الوعي ابلعالمة التجارية للمستهلك اجلزائري ابلتطبيق على منتجات هواوي لل لتسويق ابلضجة علدراسة أتثري استخدام ا"سليمة خملوف،  1

 . 104: ص ،2020، 121-97، 02، العدد04اجمللد ، اجلزائر،ارةوالتج لالقتصاد 

"، اجمللة  دراسة ميدانية خلدمات اجليل الرابع ملؤسسة جازي بوالية املسيلة -لمنتجات اجلديدةأثر الكلمة املنطوقة على قرار تبين املستهلك لطورة، " ضيلة بو مهام سعودي، ف   2
 .15ص، 2020، 31-09، 1لعدد، ا8لداجملئرية للعلوم االجتماعية واإلنسانية، زاجلا

 . 36ص، 49-30ص، 2019،  1العدد، 3اجمللدة واالقتصاد، آفاق علوم اإلدار ، جملة  الء للعالمة التجارية يف نشر الكلمة املنطوقة"ام والو "دراسة أتثري االلتز حلسن، هللا عطا  3
 . 36املرجع نفسه، ص 4
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ارب( قاألصدقاء، املعارف، األ)مثل   العادة من املعارف  تكون يف   يةد يلتقلاملتفاوتة، وأن الكلمة املنقولة ا
 . 1اَ تكون يف العادة من الغرابء نقولة إلكرتونيكلمة املينما الب

ا زبون أو مستهلك نقلها لشخص عرف الكلمة املنقولة أبهنا: مالحظات إجيابية أو سلبية نتيجة خدمة استخدمهت
ألسئلة طبيعة ايتها بلع اتصال لفظية وغري لفظية تفاعلية حتدد فااَ أبهنا: أداة  نيو إلكرت وتعرف الكلمة املنقولة    2آخر

لومات املقدمة من قبل املسؤول واألسلوب اإلقناعني املطروحة من قبل السائل املتشكك وطبيعة نوعية املع
واقع احلجز الفندقي مثل )م  اَ ينكرتو ، سلبية أو حمايدة واليت يتم تناقلها عرب مجيع الوسائل إلاملستخدم وتكون إجيابية

 (.3واملواقع االجتماعية 
 :4: تكمن أمهية التسويق الفريوسي من خالل اآليت التسويق الفريوسي  ةأمهي   :امساخل  عالفر 

 ة. ارنة مع أشكال الدعاية األخرى واإلعالانت التقليدية ابملقأقل كلف ❖
 أن يصل إىل اجلمهور يف فرتة قصرية من الوقت.   ميكن ❖
 مبدأ التكرار الذايت. ىد عليعتم ❖
 انتشار أكرب على شبكة األنرتنت.  ❖
 احدى وسائل الدعاية والرتويج اليت تناسب عصر االنرتنت. ❖
 ن املعلومات. ملزيد مع على ااالطال  زايدة عدد الزوار الراغبني يف ❖
االجتماعي أو   صلاو الت  ئن وتعليقاهتم حول املنتج والرد عليهم، عرب مواقعال الزاباملتابعة املستمرة لردود أفع  ❖

 منصات احملادثة أو غريها؛ 
 .تستفيد الشركات من تقنيات التسويق الفريوسي يف زايدة أحجام مبيعاهتا وحتقيق معدالت أرابح عالية ❖

 نرتنت؛ عرب األ  ختتار الزبون الذي سيقوم بنشر الرسالة الفريوسية يت هي ال  الشركة
 ؛ ابلنسبة حلملة التسويق التقليدية  رن اق ال يتقدمي خدمات ذات قيمة مضافة مبستوى تكلفة  ❖
املعلومات بشأن  ❖ أنفسهم، وتقدمي  الشركة حتديد  لزوار مواقع  التكنولوجيا  التحديد، حيث أاتحت  قابلية 

يد العمالء قبل أن على حتد جات قبل اإلقدام على الشراء، وقدرة أي سوق  ن املنتجاهتم مم وحا هتارغب
" التعبري األساسي بلية على التحديد"، وتقدم "قابلية التحديد قال اعى »يقدموا على عملية شراء معينة تد 

 بكة.يف الش مواقعهم  ملفهوم التسويق، وذلك ابستثمار املعرفة اليت جتمعها الشركات عن العمالء عرب 
 

 .11، ص 2014،، ط، األردنق األوس، جامعة الشر مذكرة ماجستري، قيةقرار شراء اخلدمة الفند اختاذونياَ يف لكرت أثر الكلمة املنقولة إتيسري اخلطيب،  ين  اه 1
 . 12صاملرجع نفسه،  2
 . 7 ع نفسه، ص املرج 3
 ابالعتماد على: 4
اسم الدورية، دون  ذكر  دون ، ة من طلبة جامعة كربالء"ة استطالعية لعيندراس-رية ملنتجات االجهزة اخللويةتجالالفريوسي يف العالمة ا  دور التسويقعبد الفتاح جاسم زعالن، "-

 .14ص، دون ذكر العدد، دون ذكر التاريخ، ذكر مكان الصدور
 .495، صمرجع سبق ذكره فوقه،رت، فاطمة  قرو حممد ت-
 . 33صهدى حممد اثبت، مرجع سبق ذكره، -
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 :1ف محالت التسويق الفريوسي هم اهدا: ومن االتسويق الفريوسي  فأهدا  السادس:لفرع  ا
  سرعة املمكنة والتكلفة املنخفضة؛ احملتملني ابلو   ني اليالوصول اىل الزابئن احل ❖
  زايدة حجم املبيعات؛ ❖
خلق وعي واضح حول العالمة التجارية أو الشركة وبناء شهرة ومسعة على مستوى سوق أكرب ومناطق  ❖

 أوسع؛ رافية  غج
 ت املنظمة؛ وين صورة إجيابية ملنتجاكت ❖
ذات االعالانت الفريوسية   لكرتوين للشركات اال  عملوقكات أخرى من الوصول إىل امتكني املعلنني من شر  ❖

التسويق  تستخدم  اليت  املنظمات  جناح  عوامل  أهم  من  يعد  وهذا  مواقعها،  يف  اعالانهتم  وضع  هبدف 
 الفريوسي؛ 

ج، رى معلومات أكثر عن املنتهد أن ين للمشان، حيث ميكاالعال  فوري معاعل الف تحتقيق درجة من ال ❖
ليتم بياانته  السلعة فوراَ"به عرب بريده اال   الصتاال  وأن يرسل   Onلكرتوين، أو حىت امكانية ان يشرتي 

line" . 
دة حددها الكتاب والباحثني للتسويق الفريوسي واليت هناك عناصر ع :  التسويق الفريوسي  رعناص  السابع:لفرع  ا

 :2تتمثل ابآليت 
املستهلك، ستعكس   اتبغت ور كلما كانت الرسالة مالئمة حلاجا  النية االلكرتونية: ة االع الرسال .1

 عالية.صداقية  بية ومذااجلودة اليت يتسم هبا املنتج جب  مستوى
و تعليقات أو إعجاابت ابملنتج تصدر عن شخص عبارة عن توصيات أ  هي  الكلمة املنقولة الكرتونياَ: .2

 جتماعيا على سلوك أو قرار شراء املستهلك.أو جمموعة من األشخاص يؤثرون ا
 . تتمثل ابجملموعات اليت تؤثر على القرارات الشرائية  : يةسو لفري انقلي الرسالة ا .3
ال االلكرتونية واليت قد يستخدم التسويق الفريوسي العديد من القنوات االتص  وسي:فري سويق الوات التنق .4

الانت اجملانية والربيد االلكرتوين والعرض على صفحات تكون غري مباشرة بني املرسل واملستلم، منها اإلع
 ....لواتسابرب أو االفاي   رب انت الفيديو عرب اليوتيوب أو عرب ارسال رسائل ععرب إعالأو    سبوكالفي

 
 

 العتماد على:اب 1
، 2011، 02، العدد31 اجمللدمصر،  ،لتجارة والتمويلاجمللة العلمية ا ،-ة دراسة ميداني -رية التسويق الفريوسي وأثره على اختيار العالمة التجانة ابو النجا حممد أبو النجا،  آم -

 .16ص
مرجع سبق ذكره،  ، دراسة ميدانية حتليلية"-تنشيط السياحة يف اجلزائر ة لاق الفريوسي كأدام تقنيات التسوي"وعي املستهلك اجلزائري ابستخدسليمة خملوف، فاتح جماهدي، -

 .253ص 
 . 26-25صذكره،   سبق  اثبت، مرجع  حممد هدى -
al of urnoJ"،  دراسة استطالعية لعينة من طلبة كلية اإلدارة واإلقتصاد  -سلوك املستهلك سويق الفريوسي يفأتثري تقاانت التعبد هللا هاشم محودي البلة وآخرون، " 2

Economics and administrative Sciences ،vol25 ،N113 ،2019 ،283: ص . 

�����
����

��

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


 سلوك الشرائيوال االتصاالت التسويقية عبر شبكات التواصل االجتماعي         : األوللفصل ا
 

 
30 

 عناصر التسويق الفريوسي   (:7 -1الشكل )

                           
 ى دراسات سابقة البة بناءاَ عل: من إعداد الط املصدر                             

دمها  تستخيتليقصد ابملزيج التسويقي الفريوسي جمموعة من األدوات ا  :وسيري فق الالتسوي  ج مزي الثامن: الفرع  
ة عن طريق االبتعاد عن الطرق التقليدية، وميكن هدفليت تساعدها يف حتقيق أهدافها يف األسواق املستشركة واال

 : 1فريوسي كالتايل حصر عناصر مزيج التسويق ال 
 نرتنت عادة تتكون من:  يتم تداوهلا عرب األاليت   ي هي : املنتجات يف التسويق الفريوساملنتج-

 احلاسوب واليت يكون سعرها منخفض جداَ. جميات  ديو وبر طة الفي ى وأشر قيالكتب واملوس ➢
 احلصول عليها.  بس: تقوم املواقع اإللكرتونية ببيع املالبس وعرض تفصيلها وطرق الدفع وطرقاملال ➢
ن وقع الشركة حيث تشري االحصاءات أم   ل ن خالالسيارات: ميكن عرض كل تفاصيل السيارات م ➢

 ب إىل الشركة. ن الذهاشراء دو وم ابلق يمليوين شخص يف أمريكا  
صحفها بشكل رقمي على موقعها وكذلك تعرض تفصيل   الصحف: العديد من الشركات تقوم بعرض ➢

 احلصول عليها بشكل ورقي.
قيام بعمليات البيع وشراء األسهم  وال  رتنتاء وبيع األسهم: حيث ميكن للزابئن الدخول إىل شبكة األنر ش ➢

 منازهلم. دون اخلروج من
ظري احلصول عليها يف التسويق الفريوسي لقيمة اليت يدفعها الزبون لبائع اخلدمة أو السلعة نهبا ا  : يقصد التسعري-

ة السر ر الألن االعتماد يكون على الزابئن أنفسهم إذ يعملون على نش  التكلفة تكون قليلة ابلنسبة للشركة
 تجارية. المة الاه العالء اجت و لقية كباعة شخصيني للشركة نتيجة شعورهم ابلرضا واالتسوي

 :2االلكرتوين عدة طرق يف حتديده أمهها وأيخذ التسعري ضمن عناصر املزيج التسويقي  
صيب المجالية، ومقدار ما يتسعري هنا على أساس حساب التكلفة االتسعري على أساس التكلفة: ويتم ال ➢

 ها، مع إضافة هامش الربح. دة املباعة منوحلا

 
 . 1266-1259، صسبق ذكره محد، مرجعأجنان  اخلري، حمجويب نور اهلدى،  وح أمرب 1
 .20صجع سبق ذكره،  هدى حممد اثبت، مر  2
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ارها وفق هذه الطريقة كأسعار املؤسسات سة هنا أسعع املؤسني: وتض املنافس  التسعري على أساس ➢
 ألخرى، بسبب قلة اإلمكاانت أو بسبب عدم وجود اخلربة الكافية ابلتسعري. ا
حجم الطلب، فعند زايدة ب س حسعر  عري على أساس حجم الطلب: ويف هذه الطريقة يتم حتديد التسال ➢

 فتضع سعراَ منخفضاَ هبدف زايدة الطلب. الطلب   اخنفاض   أما عند   مرتفعاَ، الطلب تضع املؤسسة سعراَ 
شارك يف حتديد وجه ابلزبون: حيث أصبح املستهلك وبعد الطفرة التكنولوجية عنصراَ فاعاًل يالتسعري امل  ➢

سة ظروف املنتج والسعر املتوقع الذي ميكن ويق بدراتسلاارة  مواصفات املنتج وسعره أيضاَ، لذلك تقوم إد
 م املنتج بناَء على ذلك. مث تصمين، ومن الزبو   ه عأن يدف

ونية، نرتنت: وهي أكثر الطرق املتبعة للشراء، سواء ابلطرق التقليدية او اإللكرت املزادات العلنية عرب األ ➢
السلع أو اخلدمات عرب شخص عرض  ي  أل كن  وهذه الطريقة تؤثر مباشرة يف عملية التسعري، حيث مي

 ". ebay.comواقع املزادات عرب االنرتنت موقع"أشهر م  اد، ومن ق املز ي ر شبكة االنرتنت لبيعها عن ط 
توفره هذه الشبكة من   : يعتمد التوزيع يف التسويق الفريوسي بشكل كامل على شبكة األنرتنت ملا زيعالتو -

 الشركة  عبتوزيع املنتجات والزبون يبقى على اتصال دائم مبوق  تسمح  يتل ايثة  تسهيالت ابستخدام التكنولوجيا احلد 
 من دور الوسطاء، ومن مميزاته نذكر: ا يقلل  وهذا م 
 يدة للنقل؛ إجياد بدائل عد  ➢
 السرعة يف وصول املنتج إىل الزبون؛  ➢
 ق اإللكرتونية؛ة من حيث ارتباطها ابألسواوجود مهارات وتقنيات متخصص ➢
اج كل ية احتين وتلبو بلكرتونية اليت تسهل عملية التبادل بني الشركة والز فة االعر مل اء االلجوء إىل وسط ➢

 نهما؛ م
 اختصار قنوات التوزيع وذلك يقلل التكاليف؛  ➢
 مل؛ حداث تالءم بني القنوات التقليدية واملبتكرة لغرض حتقيق رضا الزبون ابلكاإ ➢

ة التسويقية و الذي أيخذ على عاتقه توصيل الرساله ه نه أل: يف التسويق الفريوسي املروج هو الزبون نفسالرتويج-
 يف الرتويج وهي كالتايل:   ركة، هناك عدة طرق فعالة يعتمدها التسويق الفريوسي جات الشاىل منتوجذهبم    إىل غريه 
 رتوين أو من خالل املوقع اخلاص ابلشركة؛ نشر الكلمة املنطوقة سواء من خالل الربيد االلك  ➢
 د يف املوقع اخلاص ابلشركة؛  تتواجاليت  ونيةالروابط اإللكرت  ➢
 ؛ الزبون  ثري على يف التأ  االعتماد على املشاعر  ➢
 ن إىل الشركة.مكافحة من ينقل املعلومات وجذب املزيد من الزابئ ➢

تناقل روابط إعالنية، أو فيديوهات أو صور حول ويف التسويق الفريوسي يتم الرتويج للسلع واخلدمات من خالل  
به اي   اابَ أوقاَ وجذ ن مشو ال عخر عرب مواقع التواصل االجتماعي املختلفة، ويف حال كان اإلآل ص  شخاملنتج من  
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ه وتناقله بني األفراد، إىل جانب وجود تعليقات وتفاعل كبري شخصية معروفة فإن ذلك يساهم يف كثرة مشاهدت
وابلتايل حتقيق أعلى   منتجها، يف تلبياعلى الشركة املنتجة من حيث تعزيز اإلجيابيات، وإصالح السسيعود ابلنفع 

 .1نسبة مبيعات وأرابح 
لباحثني، اال اهنا اشرتكت يف : تعددت انواع التسويق الفريوسي بتعدد اويق الفريوسيالتس  انواع   :تاسعال  عالفر 

 : بعض اجلوانب، وسنستعرض املسميات االكثر شهرة
        :يلي  يصنف بعض الكتاب التسويق الفريوسي كما   :التصنيف االول
 ي سو للتسويق الفري   التصنيف األول  (:8- 1لشكل )ا                 

                                                 
 طالبة بناءاَ على دراسات سابقة من إعداد ال املصدر:                         

 او ملية كسب مستخدمنيع  يف خصي  : يشرتك املستخدم وبشكل ش: التسويق الفريوسي الفعال)النشيط(الَ أو 
ألكرب شرحية ممكنة من الزابئن  بذر الرسالة الفريوسية، والوصول ة  الزبون مسؤولي  ق.وهنا يقع على عات2عمالء جدد 

 .3حتديداَ مواقع التواصل االجتماعي املتواجدين على شبكة االنرتنت، و 
هنا مسؤولية ارسال الرسائل االعالنية  ةكر الش  : تتوىلاثنياَ: التسويق الفريوسي عدمي الفعالية )غري النشيط(

د االلكرتوين او مواقع التواصل االجتماعي دون ئن، سوآءا عرب الربيعها اىل الزابمباشر من موق  ل كالفريوسية بش
( حيث تنشر رسائل التسويق الفريوسي هو )اهلومتيل. وخري مثال على هذا النوع من  4ونأدين تدخل من الزب

تكون الغاية   كاك مباشر حيثتحلألسواق آلياَ دون وجود ا  آلياَ. وهنا يكون الدخول ل  يهلومتواعالانت على ا
ة احلملة التسويقية وع من التسويق الفريوسي هو تقليل االحتكاك قدر املستطاع يف بداياالساسية يف هذا الن

 .5الفريوسية 
 : 6: يف حني يرى بعض الكتاب تصنيفاَ آخرتصنيف الثاينلا
 

 
 .21صهدى حممد اثبت، مرجع سبق ذكره،   1
 .14ص ،سبق ذكره  رجع مآمنة ابو النجا حممد أبو النجا،  2
 . 26صسبق ذكره، جع هدى حممد اثبت، مر  3
 نفسه. املرجع 4
 .14، صبق ذكره جا حممد أبو النجا، مرجع سو الن آمنة اب 5
 . 460-594، صمرجع سبق ذكره فوقه،حممد تقرورت، فاطمة   6
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 التصنيف الثاين للتسويق الفريوسي   :(9 -1الشكل )

              
 قة اءاَ على دراسات ساب من إعداد الطالبة بناملصدر:                             
 ة االعالنية أو تناقلها؛دور للزبون يف عملية مترير الرسال: ال نالحظ هنا أي  العدوى العرضية  -أوالَ 
ال تسمح   ث : ويف هذا النوع تضع الشركة شرطاَ أمام الزبون، حبيىر خأية  العدوى بسبب احلاجة إلمتام عل  -اثنياَ 

 انية دون التسجيل أواَل يف موقع الشركة االلكرتوين، وذلك كي يتمصول على برجميات جمح أن يقوم ابحل ملتصف
 لكرتوين؛ الكرتونية او من خالل املوقع اال   التواصل معها سواء من خالل رسائل

 ويتم هذا النوع وفق التايل:   وى: حمرتفو العد  -اثلثاَ 
قبل الشركة، وإمنا   يز أو أي مردود مادي منانتظار حتفشخص آلخر دون    نمترير الرسالة الفريوسية م .أ

 ية فقط؛ يقوم الشخص بذلك بدافع والئه للعالمة التجار 
 رمريلشركة املنتجة، فيدفعه ذلك التحفيز لتا مادي أو معنوي من قبل احبصول الشخص على حتفيز إم .ب

 لة اقناعهم ابلشراء. لرسالة االعالنية آلخرين، وحماو ا
 : Facebookلتواصل االجتماعيالفريوسي ابستخدام موقع ا  ق سوي لتا  العاشر:فرع  لا

يسبوك، يقوم معجبو الصفحة لى الصفحة اخلاصة ابلشركة على الفع  postعند قيام شركة ما إبدراج منشور  
قام   لاأو حىت جمرد كالم مدون، ففي ح و رابط ملوقع الكرتوين  أ ةصور املنشور سوآءا كان فيديو أو    مبشاهدة 

ل شخص لديه اخلاص ابلشركة على صفحاهتم الشخصية وكيب الصفحة مبشاركة املنشور  ن معجشخص م100
قام مبشاركة املنشور وقد هذا الشخص الذي   شخص جديد عن طريق100شاهد املنشور  صديق فسوف ي  100

املنشور اىل   ل صواليك. حيث يهذا الشخص مبشاركة هذا املنشور وهكذا د  ءاقاصد يقوم بعض االشخاص من  
 .1ويوضح الشكل التايل دورة التسويق الفريوسي ابستخدام الفيسبوك الشخاص بسرعة كبريةعدد كبري من ا

 
 
 
 

 
مرجع سبق ذكره،  ، ميدانية حتليلية"سة  درا-كأداة لتنشيط السياحة يف اجلزائر سي  و "وعي املستهلك اجلزائري ابستخدام تقنيات التسويق الفري خملوف، فاتح جماهدي، سليمة   1

 .256ص 
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 (: دورة التسويق الفريوسي 10 - 1ل رقم )شكال                              

 
  كأداة لتنشيط  سويق الفريوسيتل "وعي املستهلك اجلزائري ابستخدام تقنيات اتح جماهدي،  فا ، فو خمل  سليمة:  املصدر

       .256مرجع سبق ذكره، ص  ،  دراسة ميدانية حتليلية" -راجلزائالسياحة يف 

النو وم         هذا  تسمية  أمهية  نالحظ  هنا  الفريوسي،  ن  ابلتسويق  التسويق  من  يشاهد ع  سوف  املشرتك  الن 
ون السيطرة  ينتقل اليك دكالفريوس متاماَ   صفحته وهو جمرب على مشاهدهتا  اصدقاءه اليت يشاركوهنا على  تامنشور 
واملقصود به عدد االشخاص   viral rateويوفر الفيسبوك ألصحاب الصفحات معدل التسويق الفريوسيعليه،  

 .1يجة مشاركة اصدقاءهم للمنشور هدوا املنشور عن طريق أصدقاءهم نتالذين شا
  YouTube :الفريوسي ابستخدام  قالتسوي  الفرع احلادي عشر:

االجتماعملا للت YouTube يوقع  مثايل  تطبيق  قم يعترب  فإذا  الفريوسي  على سويق  فيديو  برفع  ت 
يف كته على شبكة األنرتنت بشكل واسع  فيديو مضحك أو ممتع فسوف تتم مشار وكان هذا ال YouTube موقع 

على   إعالانت فيديو  ع األخرى تقوم معظم الشركات برفه ضمن املواقع االلكرتونية  نيم الشبكات االجتماعية أو تض
الشر  YouTube موقع  تقوم  عرض  وقد  بعمل  على كات  فيديو  يعرض ضمن  لربح جائزة  مسابقة  أو  تسويقي 

وب يتو هناك أمثلة كثرية ملقاطع فيديو على اليهدة الفيديو ومشاركته و حيفز املشاهدين على مشا YouTube ـال
 .2متت مشاهدهتا ماليني املرات 

 التواصل االجتماعي   تكا شبعرب  العامة    ت: العالقا اخلامساملطلب  
ارات العالقات العامة فرصاَ كبرية ع التواصل االجتماعي من أهم تطبيقات األنرتنت اليت منحت إلدمواقتعد        

ز به من خصائص جية احمليطة، بفضل ما تتمير اتدعيم مكانتها يف البيئة اخلللعمل على تعزيز تواجد مؤسساهتا، و 
بطرق  ة فريدة كالتفاعلي وسريعة    والتواصل  خاصة  سهلة  واسعة وأكثر كفاءة،  ظاهرة  أصبحت  املواقع  هذه  وأن 

ومهام   القات عرب األنرتنت، "إن تكامل عمليث يقول ديفيد فيليبس يف كتابه العاالنتشار يف كل اجملتمعات، ح 

 
مرجع سبق ذكره،  ، دراسة ميدانية حتليلية"-حة يف اجلزائر داة لتنشيط السياستهلك اجلزائري ابستخدام تقنيات التسويق الفريوسي كأ"وعي املليمة خملوف، فاتح جماهدي، س 1

 .256ص 
 .257ص   ، السابقاملرجع اتح جماهدي، ، فف سليمة خملو  2
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لدى  العامة  إال  ي أ  العالقات  بنجاح  يكتمل  ال  خالل    مؤسسة  وتواصلهمن  قن  اتصاله  االاو مع  عالم ت 
 1جتماعي". اال

تشرتك مع العالقات   قميةصل االجتماعي أو ما تسمى ابلعالقات العامة الر ة عرب مواقع التواإن العالقات العام    
 مارسة. مل ا  ألهداف، إال أهنا ختتلف عنها يفقليدية يف املفهوم واملبادئ واالعامة الت

 وتعرف على أهنا: :  عيتواصل االجتمالاالعالقات العامة عرب شبكات    فتعري  األول:الفرع  
األ اإللكولالتعريف  احلوار  نوافذ  عرب  اجلمهور  مع  والعالقات  التفاعل  إدارة  والتطبيقات :  الربامج  متعددة  رتوين 

ط اإللكرتونية اليت ، "فلكر"، وغريها من الوسائ"ن فيسبوك"، "تويرت"، "لينكد أ لتفاعلية املختلفة مثل "يوتيوب"، "ا
الفضاء كاملؤمترات واملعار يات املختلفة  حداث والفعالأل امسحت بعقد   الواقع، بل عرب  ض، ليس فقط على أرض 

احلية بني املنظمة نشاء حلقة حوارية تتسم ابملناقشات  رف ابألحداث االفرتاضية، أين يتم إاإللكرتوين وهو ما يع
ت بشكل ذاعة الفعاليامسحت أيضاَ إب   ةك عرب تطبيقات إلكرتونية متعدد عرب موقعها اإللكرتوين، وذل  ا ومجاهريه

 .Hang out, Skype2ألنرتنت واألقمار الصناعية مثل:مباشر عرب ا
 قات العامة ض هذا التعريف للهدف من أنشطة العالمل يتعر       

 ماابهنا قيملعهد الربيطاين للعالقات العامة  امة الدولية واعلامجعية العالقات  من جهتها تعرفها  :  التعريف الثاين
سهام ل احلديث وقنوات االعالم الرقمي لتنفيذ أنشطتها وذلك لإلظيف وتسخري تقنيات االتصانية بتو رة املعاإلدا

 .3و اجملتمعحتقيق أهداف املؤسسة مع اجلمهور ا يف
 على أدوات االتصال   ز كتعريف عام مل حيدد أنشطة العالقات العامة ور       

ظيف تقنيات االتصال إدارة العالقات العامة بتو قيام   "أبهنا" Morgan carrie"مورقان هاالتعريف الثالث: تعرف
 ".4يق أهدافهاأنشطتها؛ لإلسهام يف حتق احلديثة لتنفيذ بعض

  تعريف عام مل حيدد أنشطة العالقات العامة وركز على أدوات االتصال     
هي جزء من العالقات العامة الرقمية وتتمثل العامة عرب شبكات التواصل االجتماعي  العالقات»  نأ ومنه نستنتج

 .«  web 2العالقات العامة اليت تستخدم تطبيقات  وأنشطة    يف جهود
الثاين:   االفرع  العامة  العالقات  اليوم عل  :لرقميةأدوات  اثنان  التغيى  ال خيتلف  الذي طرأ على ري مدى  الكبري   

لبياانت مية وإرسال االعة. فالعالقات العامة مل تعد مقتصرة على تطوير العالقات اإل اصل والعالقات العاملتو ل اجما

 
 .106، ص:2018، ماي30، العدد07جملة العلوم االجتماعية، اجمللد"، دايتالواقع والتح-الوطن العريبة يف عالقات العامة االلكرتونياليدة حدادي، " ول 1
العلوم، اجلزائر، العدد  ، جملة اتريخ "بوكموقع فيس موبيليس علىالرمسية ملؤسسة حة فدراسة حتليلية للص -مة عرب الشبكات االجتماعيةممارسة العالقات العامبارك راين، "   2
 .77، ص2017، جوان 1ج  لثامنا

 . 2018، عامل الكتب للنشر والتوزيع، السعودية، العالقات العامة االلكرتونية"املنعم البكري، "  عبد  ادة فؤ  3
 .101ص: ذكره،مرجع سبق يدة حدادي، ول 4
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ال واحتياجات عقد املاضي حيث تتطور ممارسة العالقات العامة بتطور وسائل االتصفية كما كانت يف الالصحا
 :1للعالقات العامة يف وات احلديثة  دوتتمثل األ العمالء.
البحث   ❖ االجتماعيقع  مواو  املدوانتو  املنتدايتوكذلك   حمركات  املتعددة، وصناعة  التواصل   الوسائط 

يف عالمية املختلفة ، والتواصل مع املؤثرين الرئيسنّي ونشر اإلصدارات اإل د املسموعة ،يوهات واملواد يفكال 
 املستهدف  الشركةسوق  

اهات اجلمهور اجت   على العالقات العامةملتعددة يف تعريف دوائر  اليت تلعب دورًا هاًما أبدواهتا ا اإلنرتنت ❖
أو عرب  املواقع اإللكرتونيةأو   الربيد اإللكرتوينمات  الداخلي واخلارجي للمؤسسة بطرق متعددة، مثل خد

وإحصاءات وغري ذلك مما يلزم  تمعلوما، كما يتم االعتماد عليها يف توفري  مواقع التواصل االجتماعي
 أو التنسيق للفعاليات واألنشطة املختلفة يمصامأو ت هيز أي مواد إعالمية أو مطبوعاتتجل
اإللكرتوني ❖ اإلخبارية  النشرات  إي   ةاستخدام  يف  املستهدف حيح صلا املعلومةصال  الدورية  للجمهور  ة 

 ، لفةبشرائحه املخت
اقرتاح احللول مات الناس وانطباعاهتم عن املؤسسة يف توقع األزمات و الرأي وتقييواستطالعات   األحباث ❖

  .عيم دور املؤسسة عند اجلمهورتد املبتكرة حللها، و 
 (: أدوات العالقات العامة الرقمية 1-11)  مرق  لشكلا

 
 . 2018  ، "العالقات العامة االلكرتونية، "ملنعم البكريا  د عب  فؤادةاملصدر:                       

 :2ها مه: أماعي ابلنسبة للعالقات العامةاملزااي اليت وفرهتا شبكات التواصل االجت الفرع الثالث:  
 ريها؛ اهومج  االتصال يف اجتاهني بني املؤسسة 
 رجع الصدى؛  
 االستجابة الفورية؛  
 االتصال الدائم؛ 

 
 نعم البكري، مرجع سبق ذكره. امل  عبد  فؤادة  1

 . 106، 102كره، ص: مرجع سبق ذ دي، حداوليدة  2
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العالقات    ممارسي  تقدميل امساعدة  على  املعلو عامة  والفورية،    الكاملة  هذه مات  حتديث  إمكانية  مع 
 املعلومات على مدار الساعة؛ 

إج  يف  إذااملساعدة  املختلفة، خصوصاَ  البحوث  متباعد ك   راء  أماكن  يف  متواجد  اجلمهور  فياَ، ار جغة  ان 
 حيث يصعب مقابلته؛ 

 ؛ ليلكني وجمتمع حممن عمالء ومسته مساعدة املؤسسات يف بناء عالقاهتا مع مجاهريها األساسية 
 إبراز دورها يف خدمة اجملتمع ومسؤوليتها االجتماعية؛ ملؤسسات على  زايدة قدرة ا 
 تصال التفاعلي واحلوار.الزايدة قدرة املؤسسة على حتقيق ا 

 هوم السمعة الرقمية فم:  الفرع الرابع
صول رقمية اليت يتم احلمة والصورة الاهلوية والبص  عييتم تشكيل السمعة الرقمية)اإللكرتونية( عموماَ من خالل جتم  

 فإن ايل ت أخرى على شبكة األنرتنت، وابلتعليها عادة من خالل نتائج حمركات البحث، وأيضاَ من خالل قنوا
القنوات واحملتوايت اليت تستخدمها، مثل: الكتاب، املدونون،...إل ومن خالل   منا  اهلوية الرقمية تتشكل انطالق

أو  اناملدو  الشخصية  التو ت  الشخصياملهنية،  الصورة  مثل   Profilةيرت،  الرقمية  الشبكات  مواقع  على 
 يف  بطريقة أكثر أتثرياَ، وهذا ما يساهم  ام، ومن جانبها وضعت بصمة اإلهبViadeoوفيادو  LinkedInلينكدن 

ل: وجود تعليق هذه اآلاثر، مث  اليت ال ميكن التعامل معها مباشرة، والفرد هو من يقوم برسمك أثر على القنوات  تر 
ل مقتنيات معينة على ينة، او املشاركة ضمن شبكات التواصل الرقمي، القيام ابنتقادات حو معني على مدونة مع

 ...إل.ت.ناإللكرتونية، عريضة طلب على االنرت   رة مواقع التجا
من خال وذلك  إليها،  ننتمي  اليت  للمؤسسة  الرقمية  الصورة  لدينا  يتشكل  مث  وتعلي  لومن  اجلمهور كتاابت  قات 

 .1لبصمة الرقمية تقدمه املؤسسة، وهذا انطالقاَ من اهلوية اخلاصة بنا أي من خالل اخلارجي املهتم مبا  ا
بني املؤسسة   تفاعلهناك  قات إال أنه مل يكن  لعالء امل العالقات العامة حول بناور حمور عيدوبينما           

استخ غاية  إىل  قبل،  من  املستهدف  التواادواجلمهور  شبكات  االجتماعي  م  عصل  ابلنفع  عادت  لى اليت 
 ال مع مجاهريها، وهذا ألهن، للتواصFacebook  ،twitterاملؤسسات خاصة من خالل إنشاء صفحات  

 .  2ال تصلال  سرتاتيجيةجزء ال يتجزأ من خطتها اال
 : التسويق املباشر عرب شبكات التواصل االجتماعي السادساملطلب  

رات التكنولوجية ووظفت شبكة االنرتنت ت الرتوجيية اليت استغلت التطو وامن أكثر األد  دعالتسويق املباشر ي
ة عناي بدفني ارين ومستهئل غري شخصية مع أفراد خمتسان “اتصاالت مباشرة عرب و خلدمة أهدافها، وهو عبارة ع

 املباشر يف   يقو س الت  ذ ويتخ   ”ابلزبون خاصة، وذلك للحصول على استجابة فورية، وعالقات مثمرة ودائمة  
 

 .272كرمية، مرجع سبق ذكره، ص:أمحد  حاج  1
تخدام  واس دراسة ميدانية، يف إطار النظرية املوحدة لقبول ،ʺتبين ممارسي العالقات العامة لإلعالم االجتماعي يف املنظمات احلكومية السعودية̋ ن نيازي الصيفي، حس2

 . 03نة، ص:لسعودية، دون س، االتكنولوجيا، جامعة امللك فيصل
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الفريوسي، التسويق   الكتالوجات االلكرتونية، :دا من األشكال املتنوعة، منهاالتسويقية احلديثة عد املمارسات  
  .1البياانت …وغريها د  التسويق بقواع

: ويتخذ التسويق املباشر يف املمارسات التسويق املباشر عرب شبكات التواصل االجتماعي  لكاأش  األول:الفرع  
 منها: ال املتنوعة، دداَ من األشكقية احلديثة عيو التس

 عي ما عرب شبكات التواصل االجتشكال التسويق املباشر  أ(:  12- 1الشكل )                         
                                    

 
 من إعداد الطالبة بناءاَ على الدراسات السابقة املصدر:                            

شر الذي يتم من خالل الكتيبات املصورة، لتسويق املباويشري إىل ا  : رةرتنت املصو تيبات اإلنبك  ق يالتسو  ❖
املنتوج عن    ذاابً اً ج عداَ مجالي إعطاء وصفاَ تفصيلياً وبيف   تقنيات الطباعة واأللواناليت تتيح استخدام  

كات كتيبات على شبلافالعديد من املنظمات تقوم اليوم بنشر هذه  ،  ومواصفاته وكيفية استعماله
 .2ل إىل أكرب عدد ممكن من العمالء وأبقل تكلفة ابهلدف الوصو األنرتنت  

كرتوين اإللويت  باشر الذي يستخدم الربيد الصسويق امللتإىل ا  ويشري   :اإللكرتوينالتسويق ابلربيد الصويت   ❖
ميكنه   ت إىل العميل، ن العمالء املستهدفني، حيث يتم هنا ارسال رسالة شفهية على اإلنرت يف الوصول إىل 

 .3د تنشيط الضغط على الصندوق اإللكرتوين املخزن به الرسالة مىت أراد عن   مساعها 
 ف كثل املتعماعن االس  يعرب  :(Data base marketing)ة  االلكرتونيعدة البياانت  التسويق بقا  ❖

ن طرف احلصول عليها م  لألنظمة املعلوماتية لتسيري قواعد البياانت لتخزين مث حتليل املعلومات اليت ت 

 
،  ، لبناناعيةواالجتمجملة جيل العلوم اإلنسانية  "، لرتويج االلكرتوين للمنتج السياحي يف اجلزائر: دراسة ميدانيةحديثة ل كآلية   االجتماعية:لشبكات  ا  "، بن نوى  راضية 1

 . 37ص:، 2021، 72العدد

 .217، ص:0122ن، "، دار رسالفندقية احلديثةت السياحية والدماالتسويق الفندقي مبيع وترويج اخلر، "مط ب أدهم وهي 2
  .112-111: ص، 2016لبنان، -العلمية، بريوت دار الكتب  الطبعة، "،  يف التسويق اإللكرتوين الوجيز "ليلى مطايل،  3
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يث يتم  ستهلكني، لغرض تعريف االسرتاتيجية التسويقية املناسبة لكل صنف منهم، حؤسسة أو املزابئن امل
، ومن بني ف التسويقية للمؤسسة دااأله قيق  آليل يف حتاانت املخزنة على احلاسب ابياستخدام قواعد ال

زبون هو تقنية تستخدم لتقييم  و   (،Scoring) يط  قناالستخدامات املتعددة لقواعد البياانت ما يعرف ابلت
 . 1ها املؤسسة خدم يف ترتيب الزابئن على أساس معايري حتددمرتقب بواسطة نقاط، تست

 لفصل.ا اهذ   ن مت تعريفة يف املطلب الرابع  :  ريوسيلفالتسويق ا ❖
❖ Le Buzzت تعريفه يف املطلب الرابع من هذا الفصل.   ؛ 
❖ Blogger  :  ركات إمكانية استضافة مدونة غل ويتيح لألفراد والشه غو تلكللتدوين مت أساسي جماين منظا

 ي.ونشرها عادة على نطاق فرع
 الفصل.   لرابع من هذا ا  يف املطلب  ا ت تعريفه؛ ةالكلمة املنطوق ❖
 بيعات عرب شبكات التواصل االجتماعي ط املتنشي:  السابعاملطلب  

على املدى تشجيع الطلب  ملوجهة لدفع و من التقنيات ا ةعرف فيليب كوتلر تنشيط املبيعات على أنه:" جمموع
 هومن  ".2التجاريني ط  طرف املستهلكني أو الوسالقصري وذلك بواسطة زايدة حجم الشراء ملنتج معني أو خدمة من  

التقنيات اليت تستخدمها املؤسسة   هو: »جمموعة   التواصل االجتماعي  عرب شبكات عات ملبي نستنتج أن تنشيط ا
 .«-فرتة زمنية حمدودة -املدى القصري ع الطلب على  هة لدفع وتشجيالرقمية املوج  طعرب الوسائ

 ماعي جتاالعرب شبكات التواصل   تقنيات تنشيط املبيعات :  الفرع األول
 :3لطرق أبرزها ونياَ عرب العديد من االكرت عات  لقد قامت املنظمات بتنشيط املبي

o  ولة مثل دعم مؤسسة، إذ قام على سبيل املثال اية نشاط معني يف الد : أن تقوم الشركة برعرمسيةية العاالر
 .وقعمشاركني يف املل لإبعطاء منح دراسية    facebookموقع  

o ة قوم بعض الشركات إبقام: هتدف لعرض املنتجات فيها للتعريف هبا، حيث تتاجاملعارض وأسواق اإلن
 لى املواقع االلكرتونية.ع املزادات وعرض املنتج

o إبرسال منتجات أو عرب منصاهتا الرقمية  : حيث تقوم بعض الشركات من خالل موقعها اإللكرتوين  اهلدااي
 جيع املستهلك على متابعة عروضها. فالم، األغاين( لتشيو، األ )أشرطة الفيد   لثرقمية م

 
 .112: صسه، املرجع نف1
م، قسم  ، كلية االعالليني والعرب احملردن من وجهة نظر السائحنيللسياحة يف األ ميالتواصل االجتماعي يف الرتويج اإلعال كات بدور ش أشرف عبد الرحيم الرفاعي،    2

 .50ص:، 2019الصحافة، جامعة الشراق األوسط، عمان، األردن، 
 ابالعتماد على:   3

  ردن،جامعة الزرقاء، األ -تسويقاجستري، ختصص: ة ممذكر ئي للمستهلك األردين للسيارات"، شرالأثر اإلعالن اإللكرتوين على السلوك ا " ، مان حسنعبد الرمحان حممد سلي
 . 26:، ص2014
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o حمدودة، مثل موقع ة يض أسعار منتجاهتا وملدحيث تقوم الشركات بتخف:  ختفيض األسعار
(Amazon.com  ).حيث يقوم بتخفيض أسعار الكتب ومنح اخلصومات خالل فرتة حمددة 
o اعية او إرساهلا الشبكات االجتما يف مواقع  من خالل عرضه   تن: هي قسيمة تقدم عرب األنرت الكوبوانت

 عرب املسنجر مثالَ.   إىل الزابئن احلاليني واحملتملني 
o يلتقي خالهلا عدد لعبة على األهي عبارة عن   :متعددة الالعبني  ية لعاب اإلنرتنت االجتماع أ نرتنت، 

ابلل  ويقوموا  األنرتنت  شبكة  عرب  املستخدمني)الالعبني(  من  ال  ب عضخم  على  بدأ سوايَ  وقد   شبكة، 
التطب األمريكية ألهداف عسكرية،تنشيط  الدفاع  وزارة  قبل  من  التطبي  يق  استخدم  لألغراض وبعدها  ق 

صميم ألعاب تعرض أثناء اللعبة خدماهتا ومنتجاهتا كات لت ن الشر مة، وبعدها قامت الكثري متاالرتفيهية ال
اال العامل  )يف  الالعب  يقوم  حيث  اللعبة  سبيفداخل  بزايرتاضي(على  املثال  املؤسل  مقر  ومعاينة رة  سة 

والتعرف  السلع  وشكل  املادية  احلقيقية  التسهيالت  األسعار  اعلى  من  العديد  صممت  وقد  قاصد مل . 
عب لزايرة املقصد السياحي فعلياَ، وقد جنحت العديد منها يف ذلك، يق الالب لتشو السياحية تلك األلعا

   .1لتسويق املتاحة املقصد ضمن ميزانية ا  نحها، ميناء اللعبثأوالبعض يكسب رحالت حقيقية  
o ي مسابقات اع شبكات التواصل االجتمعرب  املواقع والصفحاتض  تعقد بع:  املسابقات واليانصيب

 ملستخدمني يعودوا لزايرة الصفحة مرة أخرى. وجعل احلركة واينصيب جلذب ا
 ل االجتماعي ص ا(: تنشيط املبيعات عرب شبكات التو 13  – 1الشكل )

                                 
  على دراسات سابقة الطالبة بناءاَ   إعداد: من  املصدر                               

 ك املبحث الثالث: السلوك الشرائي للمستهل
ام تاه        من  العديد  بدراست  الشألدبيات  السلوك  العديد ة  يومياَ  يتخذ  املستهلك  ألن  نظراَ  قرارات   رائي  من 

عي مفهوم جديد تماواصل االجفت شبكات التجاته ورغباته، وأضاحا نتجات اليت تشبع  الشراء حلصوله على امل
 

 .13:، ص2012، مصر، ة وزارة السياحةسابق"، ورقة عمل مقدمة مل دور مواقع التواصل االجتماعي يف تسويق مصر كمقصد سياحي دويل بد السميع، "فراج ع حممد حممد 1

�����
����

��

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


 سلوك الشرائيوال االتصاالت التسويقية عبر شبكات التواصل االجتماعي         : األوللفصل ا
 

 
41 

لومات البحث عن املعتماعي إلجراء جلنية الشراء من خالل الزايدة املستمرة يف توجيه أعضاء شبكات التواصل اال
 لسلوك الشرائي.من خالل هذا املبحث سوف نتعرض إىل ضبط املفاهيم اخلاصة اب  رات الشرائية.القرا  واختاذ

  Consumer Buying Behavior لكئي للمستهطلب األول: تعريف السلوك الشراملا
ك  اشرتى املستهلالشراء، فاذا  نتج أو إعادة  ملإن السلوك الشرائي للمستهلك قد يكون عبارة عن جتريب ل     

للمنتج أي   يب عترب مبثابة جتر منتج للمرة األوىل وبكميات اقل من الكميات اليت اعتدى على شرائها فإن هذا ي
يم للمنتج من خالل استخدامه فإذا اقتنع املستهلك ابملنتج املعروض بعد ك تقيل املستهلاستكشافية حياو مرحلة  

ستهلك اقتنع به وهذا ما يشجعه على شرائه يدل على أن امل، وهذا السلوك  ئه مرة اثنيةوم إبعادة شراقيجتريبه فإنه  
ينتقل مباشرة   ت حيث والثالجا  نتجات كاألفرانريب بعض أنواع املجتتهلك ال يستطيع  لكن املسبكميات أكرب،  

  .1من مرحلة التقييم إىل الشراء بدون وجود فرصة لتجريب املنتج
وجه نظر  تربز التطورات واالختالفات احلاصلة يف أ للمستهلك اليت لسلوك الشرائي  تعددت تعاريف ا        

 اريف يف: تعكن إمجال هذه الالباحثني التسويقيني حيث مي
ني النهائيني الذين يشرتون السلع واخلدمات من أجل استهالكهم  املستهلك  : »تصرفاتالتعريف األول •

 .«2الشخصي 
تخدم لتحديد واستخدام املنتجات أو موعات اليت تسفراد أو اجملاسة تصرفات األر د:  التعريف الثاين •

 .«3هلك واجملتمعلعمليات على املستا  اجاهتم وأثر هذه اخلدمات أو اخلربات أو األفكار لتلبية احتي
: ذلك التصرف الذي يربزه شخص ما نتيجة تعرضه إما ملنبه داخلي أو خارجي حنو ما الثالث  التعريف •

 . 4ع حاجاته ورغباته تعمل على إشبا مات أو أفكار  من سلع أو خد   حر يط
سلعة أو )السوق  عرض يف  ر  املشرتي الختيا  ميثل جمموعة من اإلجراءات اليت يقوم هبا :  التعريف الرابع •

 . خدمة(
 تلك العمليات املرتبطة بقيام فرد ما أو مجاعة من األفراد ابختيار، وشراء، واستخدام:  امسريف اخلتعال •

 .5جات او الرغبات ربة( بغرض اشباع احلاخدمة، فكرة، أو حىت خ)ما  ج  والتخلص من منت

 
،  2020، مارس01، العدد14جمللد زائر، ااجل-تماعية، جامعة األغواطاالج  "، جملة العلوملك الشرائيلى سلوك املستهه ع إعالن األنرتنت وأتثري مسري رمحاين، "ي،  سكرمية عسا 1

 .199ص:
 . 65-64ص ، 2006، ، دار احلامد للنشر والتوزيع، األردنوىل الطبعة األ، "مدخل لإلعالن-سلوك املستهلك"كاسر نصر املنصور،  2

3 Kuester, Sabrine, ʺ MKT 301 : Strategic marketing & marketing in specific industry contexts-Case Stady 

Exampleʺ. University of Mannheim,2012, p 110. 
لدى  4 الشرائي  السلوك  "دراسة  قنديل وآخرون،  امحد  احلياتية"مسري  املواقف  بعض  املنصور   .nom. And Social SciEco J. Agric،  املراهقني يف    مصر، ة،  ، جامعة 

Vol.3(10)    ،1515 – 1536 ،2012 ،1517: ص . 

 . 125:ص، 2004-2003، ، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر"التسويق"  ة عباس،إمساعيل السيد ونبيل 5
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للمستهلك من ى حل مشكلة قائمة  عل، كما أنه يعمل سلوك هادف ذو غرض معني:  التعريف السادس •
حلاجاته ورغباته، ومبا أن هذا السلوك ذو هدف موجه يف جمال اختيار سلعة أو خدمة شباع  ل حتقيق ااج

 .1رس على أنه عملية اختاذ قرار الشراء للمستهلكهذا السلوك يد ل متاحة، فإن   جمموعة بدائنيبمن  
السلوك   يتأثر هذا وك الشراء لدى األفراد واألسر، و سل  :أبنه  philip kotler  ويعرفه  :السابعالتعريف   •

عوامب بعدة  املتماثلة،قوة  والعادات  القيم  تتضمن  اليت  الثقافة  من:  تتكون  أن  العوامل  هلذه  وميكن   ل، 
املستهل الوإدراك  وأيضاَ  الفرعيكني،  املتماثلة، ثقافة  القيم  يف  يشرتكون  األفراد  من  من جمموعة  وتتكون  ة 
لشرائي بني أفراد  ف يف السلوك اناك اختالأن يكون هقة االجتماعية نفسها ولكنه ميكن طبوينتمون إىل ال
 .2الطبقة الواحدة 

نوي يقتين يعي أو معكل شخص طبʺ  لكرتوينتهلك اإلئري املساجلزا  نالقانو   فوعر    :التعريف الثامن •
اإلل االتصاالت  طريق  او خدمة عن  جمانية سلعة  بصفة  او  املبعوض  من  بغرض ورد  كرتونية  اإللكرتوين 

 .ʺ3هائي ستخدام الناال
 : اومعظم التعاريف تدور حول حمورين أساسيني مه       

 ئية،  موعة نشاطات سوآءا كانت منتظمة أو عشواهلك عبارة عن جمشرائي للمستالسلوك ال  -
 يق أهدافه )إشباع حاجاته وحتقيق رغباته(.يسعى من خالهلا املستهلك لتحق  -

التع من  سبق  ج   اريفمما  هتمل  جعلتها  بساطتها  أن  عدة  جند  هبذ وانب  املفهوم،  تتعلق  لطبيعة ا  أكثر  كإبراز 
اليت    تتصرفا بعماألفراد  عالقة  وإهلا  الشراء  العملية.لية  هذه  مراحل  شبكات   براز  عرب  املشرتي  سلوك  ويكون 

فاالختالف يكمن يف ي،  قليد يباَ نفس سلوك املشرتي جتاه املنتجات يف عملية الشراء التالتواصل االجتماعي تقر 
ولي   املستخدمة الوسيلة   السفقط،  يف  حد  س  يف  ت   ويتضمن ذاته.  لوك  األبعاد  من  جمموعة  املستهلك  سلوك 

 :4االعتماد عليها يف هذه الدراسة، وهي 
واحلصول   ة اليت ميكن التفكري هبا بشكل عقلي،واملعتقدات الذهني  ابآلراء  : ويتعلقدراكيإلاملكون ا .1

 جارية.التالعالمة    ة ابملنتج اواملعلومات املتعلقالل  عليها من خ
: املشاعر أو العواطف اليت تظهر يف شكل تفضيل او عدم تفضيل، حب كراهية، املكون العاطفي .2

 إعجاب أو عدم إعجاب، رضا.

 
1  Paraschos Maniatis, “Investigating factors influencing consumer decision-making while choosing green 

products”, Journal of Cleaner Production, 2015, 1-14. 
2, NJ : Person education, 2014 les of marketing. Upper saddle river”Princip“ otler, P. Armstrong G, K مين حممود  أ

ألعمال، جامعة  لية اإدارة األعمال، ك ري، قسمماجست ، مذكرة "ليةالدور الوسيط للتكنولوجيا املا -ستهلكللم أثر التجارة االلكرتونية على السوك الشرائي ة، " عبد هللا أبو هني 
 .13: ، ص2021دن، ط، األر الشرق األوس 

 .05مرجع سبق ذكره، ص: ،05-18رقم  قانون 3
دارة األعمال، كلية  إ ماجستري، قسمرة ، مذكور الوسيط للتكنولوجيا املالية" الد-لتجارة االلكرتونية على السوك الشرائي للمستهلك أثر امين حممود عبد هللا أبو هنية، "أ4

 . 14-13:ص ،2021، امعة الشرق األوسط، األردنال، جاألعم
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عدم الوالء نتج، شراء او عدم شراء، أو الوالء أو  أو السلب حنو املف ابإلجياب  : وهو التصر اءر شال .3
 . لعالمة التجاريةج واللمنت
   لوك الشرائيالس : أبعاد  املطلب الثاين

 :1وميكن مالحظة السلوك ما بعد الشراء من خالل عدة عوامل 
الشراء ❖ ودرا تكرار  املستهلك  أصبح  احلاضر  الوقت  يف  الشرائ  ةس:  الركسلوكه  أهم  من  اخلاي  صة ائز 

الكثري من  ابلش السوق ولذلك اجتهت  املستهلك هو ملك  االهتمام  الشر ركة، وإن  ابملستهلك كات إىل 
، وإن الكثري من الشركات اجتهت حنو يشعر من خالهلا ابلرضا والوالء للشركة مستقبالَ لع  وفري له سوت

استخدامه للمنتج حيصل عليه جراء  ر الرضا الذي  املنتج واختبا  ءمتابعة سلوك املستهلك الشرائي بعد شرا
عملية شراء    هو  ار الشراءلذلك إن تكر   للعالمة التجارية،سبة  والذي ينعكس من خالل تكرار الشراء ابلن

يليب  احلايل  املنتج  لكون  األخرى  البدائل  اتركاَ  مستمرة  بصورة  للمستهلك  الرضا  حيقق  الذي  املنتج 
 ؛حاجاته

من  :  الشراءن(  مكا)حمل   ❖ املنتوج  موضع  أو  مكان  جتاهيعد  املستهلكني  جلذب  الطرق  احملالت   أهم 
ض منتجاهتا بطريقة مناسبة جلذب انتباه لعر الشركات  اتبعتها بعض  ديد من الطرق اليت الع التجارية وهناك 

واخت املنتجات  عرض  يف كيفية  فجوة  هناك  تزال  ال  ذلك  ومع  املنتجات،  جتاه  املكان اياملستهلكني  ر 
الشراء  حمل   ليت حتد من اختيار مكان أمثل يناسب مجيع املستهلكني وإن لتعدد العوامل اسب هلا نظراَ األن

الوسيل ميكن  هو  اليت  خالهلاة  ورغباته؛ لل   من  احتياجاته  تناسب  اليت  السلع  على  حيصل  أن  مستهلك 
يف   آخر  اجتاه  ا  اختيار وهنالك  حمل  تنظيم  هو  املناسب  الشراء  العالشلحمل  حسب  التجارية راء  مات 

  ؛ترتب حسب أمهستها ابلنسبة للمستهلكفة واليت  املختل
انت املنتوج، فهي مبثابة بطاقة تعريفية له مكو بني أهم   التجارية من  تعترب العالمة  :يةتجار الوالء للعالمة ال ❖

ونوعها،   العالمة، ونشاطها األساسي  اليت تفسر أصل هذه  املعلومات  لك أخذت ذ ل وذلك من خالل 
اال قسطاَ  من  رجال  كبرياَ  من  املهتمام  وغري  امللموسة  سواء  مكوانهتا  بدراسة  فاهتموا  سة لمو التسويق 

 كون هلا. حية االسم املوأمهيتها من ان 
 : أنواع السلوك الشرائي للمستهلك الثالثاملطلب  

                                 :2هناك أربعة أنواع لسلوك الشراء لدى املستهلك ميكن إمجاهلا فيما يلي        
  complexe buying behvior  :اء املركبسلوك الشر  (1

 
 .199:ص .ق ذكرهسب عمرج"، تالف املواقف الشرائية للمستهلك اجلزائريأثر استخدام التسويق الفريوسي على القيمة املدركة للعالمة التجارية ابخسليمة خملوف، " 1
 .220، ص2008ة،السعودي، دار املريخ، 1يم سرور، ج إبراهالتسويق، تعريب سرور علي رتونج، سياسات رمسفليب كوتلر، جاري أ 2
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لشمول القوي للمستهلك يف الشراء، اب  واقف تتسملمستهلك يف معند سلوك الشراء للوك  يكون هذا الس      
 وإدراك االختالفات املعنوية للعالمات التجارية. 

        dissonance-reducing buying behviorسلوك الشراء قليل التنافر (2
 بني العالماتختالفات املدركة   االواقف اليت تتسم بشمول مرتفع لكن مع قلة يفملستهلك يف امل هو سلوك ا      

 ختلفة. امل   التجارية
 habitual buying dehavior  :سلوك الشراء طبقا للعادة (3

ية املدركة تالفات املعنو وقلة من االخ  كلهو سلوك شراء يف املواقف اليت تتسم بشمول منخفض للمسته      
 مات التجارية. للعال

   variety-seeking buying behavior  :سلوك الشراء الساعي للتنوع  (4
ستهلك يف املواقف اليت تتسم بشمول منخفض للمستهلك لكن مع اختالفات مدركة ملوك شراء اهو سل       

  .1معنوية للعالمات التجارية 
 يك الشرائالسلو   ع(: أنوا 14-1الشكل )

مرتفعةمشاركة                                               منخفضة  مشاركة        

كبري   اختالف  
 بني العالمات 

 التجارية 
 

قليل اختالف  
 بني العالمات 

 التجارية 
 

 . 220، ص2008ودية،ريخ، السع، دار امل1ويق، تعريب سرور علي إبراهيم سرور، جست : فليب كوتلر، جاري أرمسرتونج، سياسات ال2املصدر       

االرابعاملطلب   الشراءملت:  عملية  يف  خيتلفون    دخلون  قد  الشراء  عملية  يف  املتدخلون  عملية اب هؤالء  ختالف 
 :3وهملشراء نفسها،  ا

املاملبادرون -1 ألولبادر  :  الشراء  فكرة  يطرح  الذي  الشخص  ال،  مرة   هو  هوهذا  عملية   شخص  أساس 
 اء.الشر يتخذ قرار    يكون املبادر هو من وليس ابلضرورة أن   4االستهالك

 
 . 137 -136، ص1999الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  ،"لتسويق ا" ، إمساعيل السيد  1
 .220، صذكره  سبق مرجع ، "سياسات التسويق"كوتلر، جاري أرمسرتونج، فليب   2
توراه، تسويق دويل، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية  روحة دك "، أط شراء من طرف املستهلكار ال يقي للمؤسسة على اختاذ قر االتصال التسو  زيجأتثري مطييب أمساء، "  3

 .15ص:، 2017-2016، جامعة تلمسان، اجلزائر-وعلوم التسيري
4 Jean -claude Andréani et al, ʺle Marketeur-Fondement et nouveautés du marketingʺ, 2e édition, Pearson, 

2006, p62. 

 ركب ء مسلوك شرا  وك شراء طبقاَ للعادة لس

 سلوك الشراء قليل التنافر  ء ساعي للتنوع شرا  سلوك
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ختاذ مات الالزمة ال و لميكن أن يسمى أيضاَ جامع للمعلومات، حيث يقوم هذا الشخص جبمع املع   رون:املؤث -2
، فقد يكون املؤثر على 1يالشرائون لديهم وجهة نظر حتمل وزانَ يف اختاذ القرار  كيوهم األشخاص الذين  ،  القرار

 . مع األصدقاء، الزمالء يف العمل، اجملتقرار الشراء: العائلة،  
ينة عة أو خدمة معل س: وهو الشخص أو األشخاص الذين يقومون ابختاذ قرار الشراء لالشراء  قرار   متخذو  -3

 اذا أشرتي؟ أين أشرتي؟ بشكل اتم أو جزئي، هل أشرتي؟ م
دمة املختارة، وليس ن بعملية الدفع واحلصول على السلعة أو اخليقومو   وهم من :  القائمون بعملية الشراء -4

 .2رار هو نفسه من يقوم بعملية الشراء، فدوره هنا هو دور تنفيذيلقا  ون متخذابلضرورة أن يك
ثل: الفرد السلعة أو اخلدمة املشرتاة، م  : وهم األشخاص الذين سيستخدمونسلعةدمة أو الاخل  ول مستعم -5

 .3ةت البيوت، العامل الذي يعمل على آلة معينية، رابتلم هد الذي يس
البحث عن   -من مخسة مراحل هي: إدراك احلاجةالشراء تتكون    ية: عملاءشر ال: مراحل عملية  اخلامساملطلب  

البدائلق ت  -املعلومات الشراء  -ومي  الشر   -قرار  بعد  ما  الفعلي   اء حيث سلوك  الشراء  قبل  تبدأ  الشراء  أن عملية 
طوي وهل وتستمر  بعده  عملال  على  أكري  املسوقني  تركيز  يكون  ال ذا  على  الرتكيز  بدل  الشراء كلها  النهقراية  ائي ر 

 مستهلك )قرار الشراء(.لل
 (: مراحل قرار الشراء 15- 1الشكل رقم )

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 pParis Pearsonédition, 2012, el, marketing management, 14Philip kotler et a , .199:املصدر:  

 
 .13ص: ، 2016/2017، 3قسم العلوم التجارية، جامعة اجلزائر  مقياس سلوك املستهلك"، ضرات يفحماسليماين نورة، " 1
 . 77، ص مرجع سبق ذكرهكري، أمحد شاكر العس  2
 .77املرجع نفسه، ص  3

شكل حتديد امل  

 البحث عن املعلومات 

دائل تقييم الب  

 قرار الشراء 

الشراء  سلوك ما بعدال  
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 Need recognition  :إدراك احلاجة -1
حيث مشكلة أو حاجة معينة،  بوجود  فيها املستهلك    اليت يدركالشراء، و وهي املرحلة األوىل من عملية قرار        

 يرغب يف الوصول إليه، وذلك بشعوره حباجة   الذي   الوضع و   بني الوضع الذي هو عليه   ابدراك الفرق  ك ليبدأ املسته
إشباعه الشعور حباجة    إن   .1ا جيب  هو  سلوك  أي  البداية يف  مبثري   ويكون ،  ام نقطة  مدفوعاَ  ألن ا  م  املستهلك 

 .2ن أحياانَ غري موجودة فيأيت املثري ليوجدها اجة تكو احل
 :Information search انت(البحث عن البيا)جتميع البياانت   -2

إشباعها، وذلك من خالل قيامه ث عن وسائل  يبدأ ابلبح  عندما يتأكد املستهلك أن لديه حاجة معينة فإنه      
 يت ميكن هلا أن تسد حاجته.ق والألسوايف الومات عن السلع واخلدمات املوجودة  بتجميع مع

خمتلفة مصادر  من  املعلومات  مجع  ا  وميكن  منها:  األص وعديدة  اخلدقاء،  إلعالانت،  البحث مستخدمي  دمة، 
 الشخصي... 

م استخالص  ميكن  مرحلة  مما سبق  البيافهوم  قر جتميع  عملية  مراحل  من  مرحلة  أهنا:  على  واليت  انت  الشراء،  ار 
تنوعة، كما ملن املعلومات عن السلع واخلدمات اليت ميكنها أن تليب له حاجاته ازيد من امللك عيبحث فيها املسته

 .3ملعلومات يف هذه املرحلة نشط يف البحث عن اكن أن يزيد ويمي
 :Alternative Evaluationتقييم البدائل -3

ابستخد        املستهلك  يقوم  املرحلة  هذه  املرحليف  يف  مجعها  اليت  املعلومات  السابام  السلع و   قةة  بتقييم  ذلك 
 واخلدمات املتاحة يف جمموعات االختيار. 

ووضع  بدائلها، أسعارها...يبدأ تقييم هذه املعلومات،ميع البياانت عن اخلدمة،  وم بتجأن يق  هلك بعدتسأي أن امل
 ك على املستهلك أن يقوم ب:على أساسها سوف يتخذ قرار الشراء، لذل   يري اليت من املعا

 اليت ت مجعها.ت  مااملعلو   ترتيب  -
 وضع معايري لالختيار.  -
 حتديد البدائل املختلفة.  -
 Purchase decision  : ار الشراءر ق -4

ملعلومات اليت مجعت، بعد تقييم اددة، ويتم  هلك ابحلصول على سلعة أو خدمة حم النهائي للمست  هو القرار      
 وعة مسبقا. املوضايري املعناسب من بني البدائل املتاحة وفق  واختيار البديل امل

   Post purchase behavior  : السلوك ما بعد الشراء -5
 ئه. أو عدم رضا يها املستهلك إجراء بعد الشراء بناءا على رضاهشراء اليت يتخذ فعملية قرار ال  هي املرحلة من       

 
1 Lendrevie Jacque et autres, ʺMERCATORʺ ,7émé édition, Dalloz, Paris, p. 042 . 

،  2012ان، األردن، عم  "، دار املسرية للطباعة والنشر،مبادئ التسويق احلديث بني النظرية والتسويق مصطفى سعيد الشيخ، " حسونة، ايء أمحد عزام، عبد الباسطزكر  2
  .130ص:

3 Philip kotler et all, ʺmarketing mangementʺ, Person, 12eme Edition ، Paris,2006, p224-p226. 
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      أي هل كان قرار الشراء صحيحا أو ال؟
لعة اهلدف املقصود من شرائها ، فإذا حققت الست الالحقةى القراراوقد تنسحب عملية ما بعد الشراء عل      

 نظر يف قرار الشراء الالحق ابختياره سلعة أخرىاملستهلك يعيد ال  كان العكس فإن الشراء، وإذا    ةفقد تتكرر عملي
 1.ارية اثنيةأو عالمة جت

 : يع االجتما   التواصل   شبكات   لوكية لإلعالانت عرباستجابة العمالء الس:  السادساملطلب  
األول:   ع الفرع  لإلعالانت  )السلوكي(  االستجايب  العمالء  سلوك  االجتالتواص  شبكات   رب مفهوم  : ماعيل 

االس السلوك  ايتكون  حنو  السلوكي  ستجايب  من  االنرتنت  شبكة  األو عالانت  الضغط)اللوكني،  على ل:  نقر( 
هاماَ إعالانعلى    لنقر أو اخلدمات املعلن عنها. ويعترب ا  االعالن، والثاين، شراء السلع ت شبكة االنرتنت مؤشراَ 

فاعلية اإلعالانت عرب شبك ليست ي أشكال وسائل اإلخاص، ألن ابق  االنرتنت بشكل  ةلتقييم  عالن األخرى 
النقر أو   الضغط( )  اإلعالن بشكل كامل، ويقاس بعدد مرات النقرر حمتوى  لكي يظه  يهاالضغط عل حباجة إىل 

 .2ت اعالانت شبكة األنرتن  على
ابة ل استج: تتمثجتماعيالاالتواصل    شبكات االستجابة السلوكية حنو االعالانت عرب    أمناط   ين:الثا  الفرع

عالانت نفر على اإلول: سلوك الكني، األت عرب مواقع التواصل االجتماعي يف سلو العمالء حنو االعالان
 .3املنتجات بعد مشاهدة اإلعالنملشاهدهتا، والثاين: سلوك شراء  

 عي ام التواصل االجت  شبكات(: أمناط االستجابة السلوكية حنو االعالانت عرب  16 – 1الشكل )

 
 اسات سابقة إعداد الطالبة بناءاَ على در   ن م  املصدر: 

حتتاج إىل ميز معظم إعالانت األنرتنت خباصية فريدة هي أهنا  تتشاهدهتا:  النقر على اإلعالانت مل   ك سلو   أوالَ:
او ضغط مستخدم ش األنرتنت  نقر  معظم   عليهابكة  يظهر يف  أجل مشاهدة حمتواها بشكل كامل، حيث  من 

إىل نقر)ضغط( املستخدم عليه ملشاهدته، وهذه   ن وما تبقى حيتاجن حمتوى اإلعالأو جزء صغري م   ماألحيان قس
عالن عرض إدما يتم  لراديو، اجملالت.... إل(، فعنسائل اإلعالنية األخرى مثل )التلفاز، اتوفر يف الو خلاصية ال تا

بكامل  يظهر  فإنه  اجملالت  إحدى  على  أو  التلفاز  شاشة  على  ما  للعمال  جتاري  معظم معلوماته  بينما  أنواع   ء. 

 
1 Philip kotler et all, ʺmarketing mangementʺ, Op.Cit, p224-p226. 

 .143، صمرجع سبق ذكره موصللي، إبراهيم  2
 .142ص، همرجع سبق ذكر  موصللي، إبراهيم  3
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ش اإعالانت  ضغط  إىل  وحتتاج  جزئي  بشكل  تظهر  األنرتنت  عليهبكة  عر لعمالء  أجل  من  كامل ا  ض 
 ..... 1لإلعالن

املشرا  ك سلو   اثنياَ: إعالانت ء  مشاهدة  بعد  األسوا  نتجات  التجارية:  صفحات  إعالانت صفحات ق  تتميز 
املباشر والفوري مع   أبهنا تتيح للمشرتي التفاعل  Facebookجتماعي  الااالسواق التجارية عرب شبكة التواصل  

فعاجلهة   للمنتج،  املالبائعة  سبيل  مبجرد  لى  اثال:  للعضو  ممكن  ما  حممول  هلاتف  إعالن  هذه نشر  يف  ملشرتك 
عرفة م و ور التواصل مع اجلهة البائعة ومفاوضتها حول سعر اهلاتف احملمول  ى الفاء علغب ابلشر األسواق الذي ير 

 .2ء بفاعلية أكثريتخذ قراره ابلشراكثر عنه حبيث  تفاصيل أ 
 عالانت عرب مواقع التواصل االجتماعي العمالء لإل حل استجابة  (: يوضح مرا1-17)رقم  الشكل  

 
 
 

  
 

 
 . 140ع سبق ذكره. صمرج"، االستجايب مهر حمددات اجتاهات العمالء حنو االعالانت عرب شبكة االنرتنت يف سلوكو دموصللي، "هيم إبراصدر: امل

 الشرائي  : مناذج عملية االستجابة وأثرها يف السلوك بعساالاملطلب  
املستهلك  عر يت الرسائل اإلعالنية ويستجيب ض  ومبا    للعديد من   اإلعالن  أن هدفهلا وفق خطوات متسلسلة، 

ا املستهلك،ايصال  سلوك  يف  املطلوب  التأثري  وإحداث  اإلعالنية  عل  لرسالة  التعرف  االستجسيتم  مناذج  ابة ى 
عرب وسائل اإلعالن املختلفة وأثرها   نية املرسلةسائل اإلعالحلديثة اليت مير هبا املستهلك أثناء تعرضه للر التقليدية وا

 .3السلوك الشرائي  يف
 تقليدية واليت تضم النماذج اآلتية: ال  ية جابة التدرجيمناذج االست •

 . AIDAمنوذج  (1
 اهلرمي.  ج ر منوذج أتثري التد (2
 ين االبتكار. ج تب منوذ  (3
 املعلومات. منوذج معاجلة  (4

 ية: لنماذج اآلت واليت تضم ا  النماذج احلديثة لعملية االستجابة •

 
 .441:ص،  همرجع سبق ذكر  موصللي،إبراهيم  ا 1
 .150:ص ، املرجع نفسه 2
"، مذكرة ماجستري، جامعة  ى عمالء شركات اهلواتف احملمولة يف سورايانية علدراسة ميد  -ائي للمستهلكنيالشر   السلوكر اإلعالن عرب اهلاتف احملمول يف أث  سااي غوجل،"  3

 . 105، ص:2015، سوراي، ختصص تسويق  -كلية االقتصاد   -دمشق

اكية در االستجابة اإل   

)النقر على  األوىل ة االستجابة السلوكي 
 اإلعالانت( 

 االستجابة العاطفية 

الثانية  االستجابة السلوكية 
)شراء املنتجات بعد مشاهدة  

 اإلعالن( 
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 عالمية املشاركة املرتفعة/االسرتاتيجية اال (1
 . أثريية سرتاتيجية التاملشاركة املرتفعة/ اال (2
 . املشاركة املنخفضة/تكوين العادة  (3
 املوقف. -نظرية املسبب (4
 . سلوك املخططال ة نظري  (5
 . يمنوذج نظرية القبول التكنولوج (6
 ستجابة النماذج التقليدية لعملية االالفرع األول:  

العمالء    هذه   تشرح اليت يسلكها  آلية االستجابة  املالنماذج  إدراك  أو اخلدمة  ابتداء من مرحلة عدم  انتهاء و نتج 
ا ب خمتلفة، حيث أهن ناءا على أسباأهنا تطورت ب  المبرحلة السلوك الشرائي الفعلي، وهذه النماذج تبدو متشاهبة إ

من تبدأ  العمالء، كعملية  استجابة  عملية  اإل   تفسر  )املاملرحلة  )الشدراكية  العاطفية  ابملرحلة  ومرورا  عورية( عرفية( 
ال ص تفعل " اليت تتطلب اال  –شعور    –يعين خطوات أو املراحل " تعلم    ، وهذارادية(كية )اإلوانتهاء ابملرحلة السلو 

 .1ل أن يقوم املستهلك ابلشراءغيري االجتاهات قبية اإلدراك وتمن أجل تقو 
 :2اذج متر خالل مراحل هي ة هلذه النم يات األساسي إن الفرض        

 اإلعالن.   عتفكري من يتاب  لق التأثري على : تركز على اجلانب املعريف؛ خلمرحلة ادراكية
 عمد الرغبة به.  ضيله، وابلرغبة أويله أو عدم تف ابملنتج، وبتفض  : تظهر اجلانب املتعلق ابلثقة مرحلة عاطفية
 صول على املنتج. للتصرف للح  ف، أو امليل: تشري على التصر مرحلة سلوكية

 لعملية االستجابة   يدية ذج التقل(: النما02- 1)  اجلدول
 االتصالمنوذج  االبتكار منوذج تبين  مدرج التأثريات منوذج  AIDAذج منو  املستوايت 

 الوعي  االنتباه  املعرفية رحلة ملا
 

 املعرفة 

 
 الوعي 

 العرض 
 االستقبال 

 االستجابة االدراكية 
 االهتمام  اطفية املرحلة الع

 الرغبة 
 

 االعجاب    
 التفضيل 

 قناع الا

 االهتمام 
 

 التقييم 

 جتاهالا
               

 النية 
 القيام ابلفعل       املرحلة السلوكية 

 
 التجربة  ءاالشر           

 بين الت
 

 السلوك 
 

 p ,édition, Pearsoneet al, marketing management, 14 Philip kotler :547 .املصدر:  

 
 .125ص، ذكرهبق س مرجع إبراهيم موصللي،  1
ستجاابت املستهلكني يف مدينة الالذقية حنو إعالانت التلفاز  مسحية الالسلوكية للمستهلك دراسة   تجابة االسية احلمالت االعالنية استناداَ إىلعال"تقومي فسليطني،  فاطر 2

 . 41، ص2016، 06لعدد، ا38لوم االقتصادية والقانونية، اجمللدالع وث والدراسات العلمية، سلسلة ، جملة جامعة تشرين للبح السوري عن طريق اللصاقة الطاقية"
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 وفيما يلي عرض مفصل هلذه النماذج: 
( ويعترب من أشهر النماذج املعتمدة يف تفسري 1925) Strongن قبل : قدم هذا النموذج مAIDA منوذج 1/ 1

ات اليت احلروف املشكلة ألوائل الكلموقد جاءت تسمية النموذج من    .1ني جتاه اإلعالئاسلوك املستهلك النه
 .Action2والتصرفDesireة  ، والرغبInterest، واالهتمامttentionAاههي: االنتباألربعة و   إىل مراحله 

ة يف ة ومميزات خاصنيتم جذب انتباه املستهلك وإاثرته بواسطة استعمال عناصر مع البداية ي ، حيث أنه يفباهاالنت
املوسيقى وغريها، بعدها أتيت مرحاالتصالية، كاأللو الرسالة   الشعارات،  ، وهنا جيب على مصدر ماالهتمالة  ان، 

ه بطريقة تضمن وصوهلا سالتمن التحكم يف ر املستهلك املستهدف حىت يتمكن    الرسالة أن حيدد ميول ورغبات
لك يف احلصول وهي رغبة املسته  يت اثلث مرحلة لدى املستهلك أت  بفعالية. وبعد خلق درجة عالية من االهتمام

فيبدأ ابلبحث عن خصائص  املنتج  ا  على  راض عن ا ينشأ لديه شعور ابلنقص مما جيعله غري  ملنتج وهبذ ومميزات 
غوب ر أي اقتناء املنتج امل  الفعلذا النقص لتأيت آخر مرحلة وهي مرحلة  باع هيف إشديه رغبة  حالته وابلتايل تتولد ل 

 . 3فيه فعال
 : رمي(هل)امنوذج التأثري املتدرج  2/ 1

مير هبا املستهلك خالل عملية االستجابة راحل اليت  توضيحا للميعد من أشهر النماذج وأكثرها تفضيال و 
النموذ  قبل  لإلعالن. وقد طور هذا  حيث   (1961)يف عام    Robert Lavidgeو    Gary Steineج من 

( 1ر الشراء وهذه املراحل هي: )ة للوصول إىل قراتة مراحل أساسيالنهائي مير بس  يوضح النموذج أن املستهلك
املاإلدراك اليت: وهي  املسترتبط ابأل  رحلة  تزويد  ( 2تهلك ابملعلومات واحلقائق. )فكار ويلعب اإلعالن دوره يف 
ة من قق هذه املرحلحتت  :اإلعجاب(  3ملستهلك ابملعلومات حول خصائص ومميزات املنتج. )زويد ا: أي تاملعرفة

علن عنه من املنتج املأي تفضيل   ( التفضيل:4ة جلميع خصائص املنتج املعلن عنه. )مي املعرفة اجلديد خالل تقد
كافية مامل تتمكن من   ضيل تبقى غري : مرحلة التف عقنا اإل(  5مبنتجات املنافسني. )  خالل اخلصائص املميزة مقارنة 

امل بقبول  النهائي  املستهلك  عنه.تنإقناع  املعلن  )  ج  الشراء(  6وأخريا  أن   مرحلة  السابقة تصل نتاج    أي  املراحل 
 .4ج املعلن عنه فعلي للمنتالشراء ال   ابملستهلك إىل عملية

 املتدرج اهلرمي لتأثري  منوذج ا(  01-18شكل رقم )
 

م ادارة ، أطروحة دكتوراه، قساالستجايب"نت يف سلوكهم رت "دور حمددات اجتاهات العمالء حنو االعالانت عرب شبكة االني، م موصللإبراهي :املصدر
 . 127ص .2015راي، ة االقتصاد، جامعة حلب، سو االعمال، كلي

 
 

 .106:صره، بق ذك مرجع س  سااي غوجل، 1

 . 42، صبق ذكرهمرجع س سليطني، فاطر 2
 .95-94:ص، طييب أمساء، مرجع سبق ذكره  3

 . 108، ص:مرجع سبق ذكرهسااي غوجل،  4

ي عالو  ضيل التف االعجاب  املعرفة   الشراء  االقناع  

�����
����

��

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


 سلوك الشرائيوال االتصاالت التسويقية عبر شبكات التواصل االجتماعي         : األوللفصل ا
 

 
51 

 منوذج تبين االبتكار:  3/ 1
حيث يتألف  1962عام   Rogers للباحث  راتتكاوذج نشر االبتكارات من منمنوذج تبين االبلقد طور واشتق     

هذا النموذج أن   ويفرتض   (1-19ح ابلنموذج رقم )ما هو موضمتعاقبة كاحل  ر ممنوذج تبين االبتكارات من مخس  
 (4( التقييم )3االهتمام )(  2( الوعي )1ل استجابتهم لإلعالانت: )التالية خالب اخلطوات  العمالء يتبعون ابلرتتي

اره بشراء أو ر ق.ويتحرك املستهلك ضمن هذا النموذج من خالل مخس مراحل لكي يصل إىل  1ين ( التب5جربة )لتا  
 :2راحل هي تج اجلديد وهذه املعدم شراء املن

ال Awarenessإلدراك  ا- املرحلة  ف: وهي  يتعرف  املستهيت  املنتجيها  مرة على  تنق لك ألول  صه اجلديد ولكن 
هتمام الكايف ابملنتج لكي يبحث عن معلومات إضافية، وابلتايل يكمن االيه ال يتوفر لد  تفصيلية، كما املعلومات ال

يف  و د اإلعالن  املستهلر  اتزويد  عن  ابملعلومات  ومكاك  سعره  منافعه،  خصائصه،  حيث  من  اجلديد  ن ملنتج 
 تواجده. 

اInterestالهتمام  ا- فيها  يبدأ  اليت  املرحلة  املعلومات   وم ابلبحث عن ويقملستهلك ابالهتمام ابملنتج،  : وهي 
املرحا املنتج، ويظهر دور اإلعالن يف هذه  املمن خالل زايد  ة للتفصيلية عن هذا  املنتج ة معلومات  ستهلك عن 
 جلديد. ا

يما إذا  حيث يقرر املستهلك ف  «اجلديد  يم املنتج  ستهلك بتقيم فيها املاملرحلة اليت يقو   :  Evaluationالتقييم-
التقييم  ن ا للمنتج اجلديد فإذا ك العقلي عملية التقييم مبثابة التجريب وتعترب   ه أم ال،ع حاجات تج سيشبكان هذا املن

 املنتج. فسيتم رفض  ملنتج فعلياً أما إذا كان التجريب العقلي سليب  املستهلك سيقوم بتجربة ايب فإن  إجيا 
املستهل  هذه   :Trailالتجربة- يقوم  اجلدي املرحلة  املنتج  بتجريب  له، ئدته ابلنيد مدى فاجل حتد د من أك  سبة 

ابمل  املنتج  شراء  يرتبط  عندما  التجريب  أمهية  ما خوتزداد  وغالباً  املسوقطر،  يقوم  التجربةا  بتشجيع  من خالل   ون 
 القيام بتقدمي أحجام صغرية من املنتج.   لعينات، أوض، تقدمي ااستخدام تقنيات تنشيط املبيعات كالعرو 

املرحلة السابقة وتقيمه له، يقرر املستهلك تبين املنتج من نتج يف  هلك للمبة املستبناء جتر Adoption :التبين-
 املستقبل. تج الحتياجاته، أو قد يقرر عدم شراء املنتج يف  يف حال إشباع املنالشراء وذلك    القيام بعملية  لخال

ي  د تنتهديد، بل إهنا قملية التبين بقبول املنتج اجل ويذكر هذا النموذج أنه ليس من الضروري أن تنتهي ع
غري املراحل. دون حماولة ت  ل بشكل تسلسليحاابلرفض. كما أنه ليس من الضروري أن يتبع املستهلكني هذه املر 

ملوختت وفقاً  السابقة  املراحل  من  مرحلة  أمهية كل  امللف  ميلكه  من  ا  للعوامل ستهلك  ووفقا  املنتج،  معلومات عن 
 ر. آخفرد إىل  فية والشخصية اليت ختتلف من  الثقا

 
 

 
 .128صبق ذكره، مرجع س إبراهيم موصللي،  1
 .109، ص:ع سبق ذكرهمرج سااي غوجل، 2
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 تبين االبتكارات منوذج  (  01-19شكل رقم )
 

 
قسم ادارة دكتوراه،  ، أطروحةرب شبكة االنرتنت يف سلوكهم االستجايب"ء حنو االعالانت عجتاهات العمال"دور حمددات ا ،إبراهيم موصللي املصدر:

 . 128. ص2015اي، االعمال، كلية االقتصاد، جامعة حلب، سور 
 ت: اانعاجلة البيمنوذج م  1/4

يستقبل بصفة   س أن املستهلك اسميثل هذا النموذج تطوراً هاما يف جمال سلوك املستهلك، ويقوم على أ
املعلومات   عملية  مستمرة  يف  واستخدامها  بتمثيلها  ويقوم  البيئة  القر من  هاختاذ  ط ور  قبل ار.  من  النموذج  ذا 

William McGuire  اقناعه ابالستجابة لإلعالن، حىت يتم    عة من اخلطواتأن املستهلك مير مبجمو   ر إىل وأشا
( املراحل هي:  للمع1وهذه  التعرض  )التعرض و ل(  االنتبا2سالة اإلعالنية(، )لر ل  مات   )( الفهم، )3ه،  قبول 4(   )

 :2ويتألف منوذجه من املراحل اآلتية.  1( السلوك6( التذكر، )5الرسالة، )
ث وحتفز على الشراء تقدم للعميل عرب وسائل ة اليت حت سائل اإلعالنيالسؤال التايل: هل الر   يطرح  : حيثالتقدمي

 اهدها؟ ن يتعرض هلا أو يشمسية من أجل أ مسية وغري الر ر لاالتصال املتنوعة ا
 له؟   الة اإلعالنية انتباه الفرد بعد تقدميهالفتت الرس  التايل: هل : يف هذه املرحلة يطرح السؤال  االنتباه
 حمتوى الرسائل اإلعالنية بشكل واضح؟  فهمل التايل: هل  : حيث يطرح السؤاالفهم

الرسالتحصيل حمتوى  فهم  وبعد  اإلعالنية،  لا:  اة  حتصييطرح  ت  هل  التايل:  للرسالة لسؤال  الصحيح  الفهم  ل 
 اإلعالنية؟  
 سلوكي حىت تتاح له فرصة الشراء؟ تفظ مبيل  هل الفرد حي: االحتفاظ

 كما يوضحه النموذج التايل:  ،قةب اخلطوة السامليل للشراء يفحيث يبىن سلوك الشراء على ا  : السلوك
 معاجلة املعلومات منوذج  ( 1-20)  شكل رقم                 

 
موصللي،    : املصدر العمالء  إبراهيم  اجتاهات  حمددات  االعالان"دور  شبكة حنو  عرب  االستجايب"  ت  سلوكهم  يف  ،  االنرتنت 
 . 130. ص2015معة حلب، سوراي، صاد، جال، كلية االقتاه، قسم ادارة االعما ة دكتور أطروح 

 ة االستجابة ي ل النماذج احلديثة لعم:  الفرع الثاين
لى نية تعتمد عمراحل استجابة املستهلك للرسالة اإلعال   تعرب عنمناذج    عدة VaughnRichardم  د ق
حيث ميكن   .(السلوكية  رحلة امل  العاطفية،املرحلة اإلدراكية، املرحلة  ألساسية لنماذج االستجابة التقليدية )املراحل ا

علن من   ية املناسبة، فهيوسائل اإلعالنية واختيار الناستخدام هذه النماذج عند حتديد األهداف اإلعال
 
متكن امل

 
 .110 ص ، بق ذكرهع س ، مرجسااي غوجل 1

 . 130-129:ص  ذكره،سبق  مرجع ، إبراهيم موصللي 2

ين التب التجربة  التقييم  االهتمام  الوعي   

 السلوك  االحتفاظ التحصيل  الفهم  االنتباه  التقدمي 
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عّلن عن  ى نوع املنتج حتديد أسلوب التواصل بناء عل
 
أن تتشكل جتاه هذا   ه واالجتاهات السلوكية اليت من املمكنامل

قرارات أخرى   د ج إىل وجود قرارات شرائية يسيطر عليها التفكري عند اختاذها بينما تو   ماذجالن  وتشري هذهاملنتج.  
ا عليها  هذه  يسيطر  ودمج  احللشعور،  النماذج  عنها  ينتج  البعض  بعضها  مع  لتسلسل  العناصر  االستجابة ديثة 

 :1يوه
 تيجية اإلعالمية: املشاركة املرتفعة / االسرتا  1/  2

  انتجات ذات املشاركة العالية من قبل املستهلك، واليت يسيطر على شرائهاملمع  ا النموذج  ي ستخدم هذ 
يمها ملعلومات وتقمييل املستهلك يف هذا النموذج إىل البحث عن ا  االقتصادية، حيث   ي واالعتبارات التفكري العقل

ه )إجيايب أو سليب( قبل اجتا وين  من أجل تكنازل، األجهزة الكهرابئية(  مهية املنتج املعلن عنه )السيارات، املنظرا أل
 التالية: ل املراحل  ذا النموذج من خال، وي عرب عن ه جتربة املنتج مدالقيام بعملية الشراء يقوده إىل جتربة أو ع

 ( Do)  املرحلة السلوكية     (  Feelاملرحلة العاطفية )        (   Learnاملرحلة اإلدراكية )
عند حتديد االسرتاتيجية اإلعالنية، وتعترب الرسائل   راحل السابقةن بدراسة املويهتم رجال التسويق واإلعال

املن  ة املطبوعة من يناإلعال إىل تج ابإلضافة  تهلك ابملعلومات، والتلفاز خللق اإلدراك ابملناسبة لتزويد املسالوسائل 
 جتربة املنتج.شيط املبيعات اليت حتفز املستهلك على  وسائل تن

 : اتيجية التأثرييةسرت اال  املرتفعة / املشاركة    22/
املشاركة   املنتجات ذات  النموذج مع  قبلملاي ستخدم هذا  عر شاابمل رتبط شرائهااملستهلك وامل  رتفعة من 

،  وهراترات، اجملو العط هي  املنتجات  وهذه،  ذاتيةالالذهنية    ات أو الصورةوالدوافع النفسية والوجدانية كتحقيق الذ 
وا التجميل  الرايمستحضرات  وغري لسيارات  وتتطلب ضية  أبنه حساس،  النموذج  هذا  املستهلك يف  ويوصف  ها. 

اإلعالنية  جياالسرتات مشاركية  قبل  املتبعة  من  عاطفية  عنه، حيث  ة  عّلن 
 
امل ابملنتج  لالرتباط  إىل املستهلك  هتدف 

 ة: خالل املراحل التاليعن هذا النموذج من    وي عرب  .أساسيهدف يق التأثري كحتق
 (Doاملرحلة السلوكية )     (  Learnاملرحلة االدراكية )        (   Feel)  ة العاطفيةرحل امل
 وين العادة: ملنخفضة/ تكاملشاركة ا  3/ 2

يتطلب اختاذ قرار ملستهلك واليت  نخفضة من قبل االنموذج مع املنتجات ذات املشاركة املم هذا  ي ستخد 
من   القليل  الغذائية،شرائها  املناألدوا  التفكري كاملنتجات  و ت  روتيين، زلية  بشكل  شراؤها  يتم  اليت  املنتجات 

ء املستهلك للمنتج، حيث يلعب الوالء للمحافظة على والفيز الذاكرة  النموذج هي حت  اذ واالسرتاتيجية الفعالة هل 
 خالل املراحل التالية:  ين العادة وي عرب عن هذا النموذج من كبرياً يف تكو   التجارية دورا  للعالمة 

 (Feelاملرحلة العاطفية ) ( Learnاملرحلة االدراكية )       (   Doة )حلة السلوكي ر امل

 
 .111جع سبق ذكره، ص:، مر وجلسااي غ 1
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لتفسري  وجود   إىل  Pedersenراوأش لقب  عدة مناذج تستخدم  املستهلك  اليت مير هبا  املنتجات   ول وتبين املراحل 
 
 
 النماذج هي:  عّلن عنها وهذهامل
 Theory of Reasoned Action:  ملوقفمنوذج نظرية املسبب_ ا ▪

املواقف )  ن هذايتكو   Subjective) تية  الذا  ل مالعوا  Attitudes)النموذج من ثالثة عناصر أساسية وهي: 
Norms )  وكية  السل   والنية(behavioral intention.)    هذه تظهر  التكامحيث  املوقالنظرية  لعناصر  ف ل 

لى أن املوقف جتاه شارة عكن اإللك. وميقف مناسب وصحيح لتصرف املستهابلنسبة للخطوات اليت تؤدي إىل مو 
بية للمستهلك جتاه فاملواقف اإلجياه ذلك السلوك،  أو السلبية جتا  سلوك معني عبارة عن: درجة ردة الفعل اإلجيابية

 ول اإلعالن. نية سلوكية لقبول تكّون لديه  اإلعالن عرب اهلاتف احملم 
الذاكما   العوامل  على  تؤثر  أيضاً  فهالسلوكيتية  تشرية،  إىل در ي  االجتماعية سلوك  جة أتثر    املستهلك ابلعوامل 

زمالء العمل( جتاه سلوك معني من املعايري ائلة، األصدقاء،  املرجعية )العراء اجلماعات  آو احمليطة به. وتعد الثقافة  
عة بة مقناد أجو ن خلف املتطلبات الذاتية إلجيلي للمستهلك، وابلتايل يسعى املسوقو يف السلوك الفعذاتية املؤثرة  ال

نموذج أنه حمددات هذا الرتوجيية. ومن  لااملسائل غري الواضحة واليت تكون سبباً يف فشل رسائلهم ومحالهتم    حول
عن هذا النموذج من   ويعرب ألساسي للسلوكتعترب الدافع ا فسري بسيط لسلوك املستهلك، يف حني أن النية  طور لت

 قة التالية: خالل العال
 ( SN( + العوامل الذاتية )Aقف )املوا  =  (B1)  النية السلوكية

   Theory of Planned Behavior  :منوذج نظرية السلوك املخطط 
لنظ امتداد  النموذج  هذا  وجود  يعد  إىل  ويشري  املسبب،  بني  رية  قوية  للقيعالقة  الفرد  معنيام  نية  وبني   بسلوك 
املتوقعة   والسيطرةوالذي التحكم    يد وهوتغري جد به. حيث أضاف هذا النموذج م  السلوك الفعلي الذي ت القيام 

ملدى سهولة أو   ابالعتبار إدراك املستهلكذ  خ أي  والذي   (Perceived Behavioral Control)على السلوك  
يام ابلسلوك؟ هل املستهلك مجيع املوارد الالزمة للق  هل ميلكثال:  د وعلى سبيل املسلوك املقصو صعوبة القيام ابل

عدم الرتكيز   أثناء القيام بذلك السلوك؟ ومن اجلوانب السلبية هلذا النموذج هو  تهلكه املسات تواجهناك أي عقب
 التالية: ه، وي عرب عن هذا النموذج من خالل املعادلة  كم الفرد بسلوكى مدى سيطرة وحتعل

  (PBC) السلوك( + السيطرة على  SN( + العوامل الذاتية ) Aاملواقف )  = (B1وكية )السل   النية
 Technology Accepting Modelالقبول التكنولوجي  نظرية  منوذج  

يثة. لتكنولوجيا احلد مبعرفة مدى قبول املستهلك ل  السلوك املسبب، واليت هتتم  يةلنظر عن امتداد    هذا النموذج عبارة
اوابملقارن النماذج  مع  التكنول ة  القبول  نظرية  ط ورت  املستهلكني جتلسابقة،  نوااي  لفهم  استوجي  ااه  ت لتقنياخدام 

ل ية( مبتغري القبو العوامل الذاتبب )املواقف و ساجلديدة، حيث استبدل هذا النموذج املتغريات األساسية لنظرية امل
 Ease of)ريين مها: سهولة االستخدام  تعتمد على متغ  لوجيا املتطورة التكنولوجي، واقرتح أن نية استخدام التكنو 
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Use)  ( فالتقنيات  Usefulnessوالفائدة  ا(.  بذل جهد كبري التكنولوجية  دون  استخدامها  بسهولة  تتميز  ليت 
سلوكية   جتاهها هذه املواقف ت نتج نية مواقفإىل خلق  مستهلك مما يؤدي  قيمة مضافة لل فائدهتا ختلق  ابإلضافة إىل 

ت احلديثة ياري قبول التقنيف تفس   النموذجلواسع هلذا  لتقنيات. وعلى الرغم من االستخدام اواستخدام هذه القبول  
 ابإلضافة إىل عدم شرح النوااي،  ئص السلوكية لاصإال أنه وجهت له انتقادات عديدة منها استخدام اثنني من اخل

والذي  االجتماعي  التأثري  متغري  على  العوام  الرتكيز  من  حتيعد  يف  املؤثرة  لتبين ل  املستهلك  استعداد  مدى  ديد 
 الثالثة من خالل عدة عوامل: ج  اذ ية هذه النموتتحدد أمه    .احلديثةتقنيات  ال

السابقة على ه ❖ الدراسات  العديد من  امل النماذج لتحد   هذاعتماد  العوامل  املستهلك  واقف  ؤثرة على ميد 
 وقبول اإلعالن. 

أظهرت ❖ الدراسات  النماذ   هذه  هذه  تفأن  على  قادرة  الرغج  على  لإلعالن  املستهلك  قبول  من سري  م 
 وذج. اجلوانب السلبية لكل من

 الفعلي.   ك السلو املعرفة اجليدة حول: املواقف/ النوااي واليت توضح عملية    اذج تقدم هذه النم ❖
 عاً يف مستوايتأهنا تتفق مجي  إالخطواهتا الفرعية    ابقة وان كانت ختتلف يف د أن مناذج االستجابة السبق جنمما س

وك، أو من اجلانب النفسي  السلة لتغري وة دافعاجلانب الوظيفي اإلعالانت كقأتثريها األساسية الثالثة سواء من  
والوجدان.   اإلدراك  على حاالت  يركز  ايو الذي  علن 

 
امل ه قوم  على  بتصميعتماداً  النماذج  تصميما ذه  اإلعالن  م 

 املرحلة األخرية وهي شراء املنتج.   ق د ماً ابجتاهدفع املستهلك   مبدعا حبيث يكون قادرا على 
 : صاالت التسويقية عرب شبكات التواصل االجتماعي تالشرائي ابال  عالقة السلوك: الرابعاملبحث  

سوف املبحث  هذا  خالل  نظ  من  بشكل  االتصاال   ري نستعرض  أبعاد  بني  شبكات العالقة  عرب  التسويقية  ت 
 ما يلي: ك  وتتلخص العالقاتشرائي،  لوك الزابئن الصل االجتماعي وسالتوا

 شرائي؛الك  ماعي والسلو تواصل االجتالن عرب شبكات الالعالقة بني اإلع •
 وك الشرائي؛لسالعالقة بني العالقات العامة عرب شبكات التواصل االجتماعي وال •
 لوك الشرائي؛ شبكات التواصل االجتماعي والسعالقة بني التسويق املباشر عربلا •
 ك الشرائي؛عرب شبكات التواصل االجتماعي والسلو   نشيط املبيعات العالقة بني ت •
 شبكات التواصل االجتماعي والسلوك الشرائي؛  عربويق الفريوسي العالقة بني التس •

السا الدراسات  أظهرت  وجود قب لقد  وأثبتت  ب  ة  الأتثري  االتصاالت  أبعاد  التواصل   تسويقيةني  شبكات  عرب 
ذه العالقات وركزت على قبت الدراسات التسويقية احلديثة على اختبار ه د تعا، ولقالشرائي  ك االجتماعي والسلو 

 امة والتسويق الفريوسي. العن والعالقات  اإلعال
العال التواصل  املبيعات عرب  ة بني )تنشيط  قحيث ويف حدود حبثنا مل جند دراسات درست  جتماعي االشبكات 

 . والسلوك الشرائي(  تماعيت التواصل االجباشر عرب شبكاوالسلوك الشرائي(، وبني )التسويق امل
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ال األ  (1-21)رقم  شكل  من خالل  أن  االتصالييتبني  التواصل دوات  أببعاده عرب شبكات  االتصايل  املزيج  أو  ة 
التأثري على السلوك الشرائي للزبون حلثه   ة، اليت هتدف إىلسويقية للمؤسسسرتاتيجية التإلاالجتماعي هو جزء من ا

 ء...(.التفاعل، التواصل، التعليق، التجريب، الشرا)خالل    ى االستجابة من عل
 فر عليه من أدوات مكن املؤسسة من: وما تتو صل االجتماعي إن خصائص شبكات التوا

 تم نشرها. ينتجات اليت  وكهم خبصوص امللسالتعرف على اجتاهات الزابئن و  
 ابئن. مه ابلنسبة للز يق الرضا أو عد علومات مرتدة تساعدها يف قياس مدى حتقعلى م  احلصول 
 .لوك كقوة دافعة لتغري الستعترب     
 اء على نوع املحتديد أسلوب التواصل بن 

 
عّلن عنه واالجتاهات السلوكية اليت من املمكن أن تتشكل نتج امل

 املنتج.   اذ جتاه ه 
 لة األخرية وهي شراء املنتج. تهلك ق د ماً ابجتاه املرحاملسدفع   

السلوك الشرائي للمستهلك، يقية عرب شبكات التواصل االجتماعي و التصاالت التسو العالقة بني ا  ومنه نستنتج أن
 ضمن األهداف املرجوة من املؤسسة عن طريق االسرتاتيجية التسويقية.متأثر  مؤثر و عالقة   هي

ا على اعي وأثرهيل عرب شبكات التواصل االجتم (: يوضح عناصر املزيج االتصا01-21)رقم  الشكل  
 السلوك الشرائي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1بقة دراسات سالباحثة بناءاَ على  املصدر: من إعداد ا

 
 .235: ، ص2013منري نوري، سلوك املستهلك املعاصر، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضا. ر حتقيق ال-                                                                                                
 عدم حتقيق الرضا. -                                                                                                      

                                                                                                     
 املعلومات املرتدة 

اكتشاف  
حاجات  
ورغبات 
 املستهلكني 

األهداف  
التسويقية اليت 

تسعى إىل إشباع  
هذه احلاجات 

 والرغبات 

 االسرتاتيجيات 
 التسويقية 

األدوات 
لية عرب تصا اال

شبكات 
واصل الت

اعي االجتم  

لك املسته  
ع م *التفاعل

جلهة املتصلة. ا  
يب. *التجر   

 *الشراء. 
. *التجاهل  
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  : األولصل  خالصة الف

أه         إىل  التطرق  ت  الفصل  هذا  خالل  اليت  ممن  مب  املفاهيم  عالقة  امل  ابملتغريين:  ةاشر هلا  ستقل املتغري 
 : ني أن التابع )السلوك الشرائي(، وتباالجتماعي( واملتغري  ة عرب شبكات التواصل  االتصاالت التسويقي)

 جتماعي؛ صل االالتوا  تماعي هي جزء من مواقع أن شبكات التواصل االج ❖
يسبوك، : الفالعامة مثل  إىل: الشبكات   وميكن تقسيمها  ةأن شبكات التواصل االجتماعي عديدة ومتنوع ❖

الشبكات لينكد    تويرت، جوجل بالس....،  فيادو)املهنية مثل:  امليلتيميداي viadeoإن،  (...، شبكات 
ال اجل...Pinterest،  اإلنستغرام يوتيوب،  مثل:  املوقع  حتديد  شبكات  شبكة ؛  مثل:  غرايف 

Foursquare ؛ 
 ى العاملي؛ املستو ية كبرية على  بع شبكة الفيسبوك حتظى بشأن   ❖
 صورة   بناء  أجل  من   العميل  مع   ابلتواصل  تتعلق  عياالجتما  التواصل  وسائل  عرب  ةالتسويقي  االتصاالت  أن  ❖

 التجارية؛   عالمة ل ا  قيمة  من   قريبون   أبهنم  ونعر يش  احملتملني  والزابئن  عمالءلا  وجعل التجارية  للعالمة 
عالن التقليدي زه عن اإلصائص متيقمي( ينفرد خب )اإلعالن الر   ي عأن اإلعالن عرب مواقع التواصل االجتما ❖

التفاعلية؛ االست( وهي كاآليت )اweb1)واإلعالن عرب األنرتنت لتوافرية؛  هدافية؛ املرونة؛ كفاءة التكلفة؛ 
 ومات واملتعة املدركة(. ملعلالفريوسية؛ الغىن اب

 Douglas Rushمية  دة اإلعال الناق  قعن طري  1994أن التسويق الفريوسي عرب األنرتنت ظهر سنة   ❖

Ruff ؛ 

 . 2018ماي  10نية يف:رسة التجارة اإللكرتو شرع القانون اخلاص مبمااجلزائري  شرع  أن امل ❖
خت ❖ وإن كانت  االستجابة  مناذج  إال  أن  الفرعية  خطواهتا  يف  مستوايتأتلف  يف  مجيعاَ  تتفق  أتثريها   هنا 

الثالثة   لإلع األساسية  الوظيفي  اجلانب  من  دافعالسواء  أو  انت كقوة  للسلوك،  النفسية  اجلانب  . من 
 جتاه شراء املنتج.قدماَ اب وهدفها األخري دفع املستهلك

أقصى اجلهود   وهو ما أدى ابملسوقني إىل بذلالتسويق احلديث يضع املستهلك يف قمة اهتماماته،    نأ ❖
 عليه.   ري هلكني من أجل معرفة وتوقع سلوكهم وحماولة التأثول املستعلومات حجلمع م 

العالباحثحاولت   نظري  بشكل  استعراض  االتصاالت  ة  أبعاد  بني  التبادلية  شبكات االقة  عرب  لتسويقية 
للمستهلك، متهيدلتواصل االجتماعي والا الشرائي  العالقاتسلوك  للتعرف على هذه  يف   ل تطبيقي شك ب  اَ 

 فصل الدراسات السابقة(. )القادم  الفصل  
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 : متهيد
در             متغري  اسات ساتوجد  بعضها  تناولت  املوضوع وهي دراسات بقة  من  أكثر  أو  ذ  أو عنصر  ات تعترب 

وذات  فائدة ك من  برية  عدد  حصر  وت  ابملوضوع،  مباشرة  تناولت عالقة  اليت  السابقة   االتصاالت   الدراسات 
موا عرب  االجتماالتسويقية  التواصل  اليتقع  الدراسات  من  عدد كبري  وكذلك  السلوك  عي،  الشرائي    تناولت 

الب   عدد من املعايري لالختيار ما يتناسب مع منها مع تهلك، وقد ت وضع  للمس ثلت تلك حث، وقد متموضوع 
 املعايري فيما يلي: 

 البحث؛ قة مباشرة مبوضوع  دراسة الساب أن ترتبط ال •
 ميالدي؛ 2021و  2010عام بني   ام أن يكون اتريخ نشرها   •
 رنسية؛زية أو الفية أو اإلجنليبر أن تكون مكتوبة ابللغة الع •
 . دراسة تدرس الدراسات السابقة  تطبيقية أو   أن تكون دراسة •
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 املبحث األول: الدراسات ابللغة العربية 
املتعلقة          الدراسات  تقسيم  املبح ت  هذا  يف  العربية  األول إىل ث  ابللغة  املطلب  خصص  مطالب  ثالثة   

تتعل اليت  ال  ق للدراسات  االجتماعي،  تسويقية عرب شابالتصاالت  التواصل  اليت بكات  للدراسات  الثاين  واملطلب 
الشرا السلوك  املتغريين  وا  ئي،ختص  ختص  اليت  للدراسات  الثالث  شبكات تصااال)ملطلب  عرب  التسويقية  الت 

الائي(الشر لتواصل االجتماعي والسلوك  ا الدراسات  املبحث عرض أهم  لديها عالقة   يت. حاولنا من خالل هذا 
عرض أهم الدراسات ت  يه  ، وعلثنا مل جند دراسة مطابقة للدراسة احلاليةوع ابلرغم أنه ويف حدود حبمباشرة ابملوض

 ة. اليت تقرتب من الدراسة احلالي
 ية عرب شبكات التواصل االجتماعي سويقالت  سابقة املتعلقة ابالتصاالت املطلب األول: الدراسات ال

ال   :02021-2019سيمة،  ن  ص بو : دراسة  أوالَ  الدور  الدراسة إىل معرفة  التأثري هدفت  األنرتنت يف  لعبته  ذي 
، إىل أي مدى جنحت مؤسسة ة من جهة واألداء التسويقي للمؤسسة من جهة أخرىيقيتسو االتصاالت الى  عل

jumia    .اجلزائر يف  أهدافها  الوصفلتحقيق  املنهج  الباحثة  حباستخدمت  إشكالية  مع  لتناسبه  ا، كما هثي 
ا استخدم االستبيان  البت  امليداين والذي وجه إىل زابئن  اللكرتوين كأداة جلمع  اجلانب  اجلزائر،  jumiaياانت يف 

 أمهها: جمموعة من النتائج  التحليل، توصلت الباحثة إىل   مفردة أدخلت  578تكونت عينة الدراسة من 
 .jumia.dzيقية ملؤسسة  و سقة ذات داللة إحصائية لألنرتنت على االتصاالت التعال  هناك ➢
 . jumia.dzي ملؤسسة  لألنرتنت على األداء التسويق  هناك عالقة ذات داللة إحصائية ➢

دراسة  نياَ اث الرفاعي،:  الرحيم  عبد  دور  ا  فت هد   :20192أشرف  على  التعرف  إىل  التواصل لدراسة  شبكات 
ئحة حمليني ح وسا( سائ359من )  ة سوتكونت عينة الدرايج اإلعالمي للسياحة يف األردن،  رتو ال  االجتماعي يف 

الدرا هذه  اتبعت  االستبانةوعرب،  واعتمدت  املسحي،  الوصفي  املنهج  وتوصلت جل  داة كأ سة  املعلومات،  مع 
 نتائج أمهها: الدراسة على جمموعة من ال

التدور مرتفع  هناك   ➢ املتعلقة ابخلدمات السياحية شر األخبار والبياانواصل االجتماعي يف نلشبكات  ت 
 ليني والعرب؛مة للسياح احملدقامل
ا  ➢ لشبكات  مرتفع  دور  وصو لتواوجود  يف  االجتماعي  إصل  السياحية  اإلعالانت  احملليني السىل  ل  ياح 

 والعرب؛
 ردن. يج اإلعالمي للسياحة يف األ لرتو يف اشبكات التواصل االجتماعي وجود درجة متوسطة يف دور  ➢

 

 
اليل  اه، ختصص: تسويق، جامعة جيدكتور طروحة أ "، jumia.dzها دراسة حالة مؤسسة دائالتصاالت التسويقية للمؤسسة وحتسني أل ايأثر اإلنرتنت يف تفعنسيمة، " حبوص   1
 . 2020-2019يابس سيدي بلعباس، ال
 . همرجع سبق ذكر ، احملليني والعرب"ني  ح"دور شبكات التواصل االجتماعي يف الرتويج اإلعالمي للسياحة يف االردن من وجهة نظر السائ،أشرف عبد الرحيم الرفاعي 2
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 :20181دراسة شيماء السيد سامل،  :  اثلثاَ 
صل االجتماعي يف نبية يف جمال توظيف وسائل التوامناذج من البحوث العربية واألج  ل لتحليهذه الدراسة اب  لتتناو 

وذلتاال الرحبية،  للشركات  املتكاملة  التسويقية  العلمية  صاالت  التطورات  رصد  هبدف  يفك  القيمة  هذا   والنتائج 
ية لتقدمي إضافة علمية ورؤ   يها، يف حماولة ت االعتماد عل  لى املناهج واألطر النظرية واملعرفية اليت ، والتعرف عاجملال

الثاين ى  الدراسة من حيث املنهج إىل دراسات حتليل املستو   ذهه  مستقبلية لتطوير البحوث يف هذا اجملال. تنتمي
(Meta- analysis و ،)ت والبحوث اليت يتم نشرها ملنهجية التحليلية للدراساسلوب يعتمد على املراجعة اهو أ

 ية من املصادر. وت تطبيق هذه الدراسة على عينة عمد ممتدة ومن جمموعة متنوعة  ى فرتة زمنية  جمال معني وعل  يف
املتكاملة تصاالت التسويقية  سائل التواصل االجتماعي يف االن البحوث العربية واألجنبية اليت تناولت توظيف و م
الرحبل عام  لشركات  بني  ما  الفرتة  العينة    ،2018وعام    2007ية يف  إىل   132وتضمنت  الباحثة  توصلت  حبثاَ. 

 ن النتائج أمهها: جمموعة م
االجتماعي يف بيات األجنبية اليت تناولت توظيف وسائل التواصل  داأليوجد رصيد كبري من األحباث يف   ➢

ا األهداف  احتقيق  للشركات  وأمهالتصالية  الرحبية  إدارة  األزمة  ها:  املسؤولية –تصاالت  اتصاالت 
ال  االتصاالت   -ة يعاالجتما االتصاالت  أهداف  أهم  وتنوعت الداخلية، كأحد  الشركات،  تسويقية هلذه 

الدرا حيهذه  من  الدراس  ث سات  تناولتها  اليت  واملتغريات  البحثية  واألدوات، كما القضااي  املناهج  ة، 
األطراتس يف  ابلثراء  ا  مت  قدمتهاالنظرية  اليت  من  املستفادة  الدروس  استخالص  على  عالوة  تائج نل، 

 . لواقع العمليوربطها اب
 يف   االجتماعي   التواصل  لوسائ  توظيف   تناولت   اليت   األجنبية  األدبيات  يف   اث األحب  من   كبري   رصيد   يوجد ➢

 الوعي  خلق  ،نيالعالقات مع العمالء واملستهلك   وأمهها: إدارة  الرحبية   كات شر لل  التسويقية   األهداف  حتقيق 
 وتنوعت .  واملستهلكني  للعمالء  الشرائي  القرار  على  والتأثري  ،قالسو   يف  مركزها  ودعم  التجارية  ابلعالمة

الدراسات القضااي   من   هذه   كما   واألدوات،  املناهج   ،ابلدراسة  تناولتها   اليت   ريات غتوامل  البحثية  حيث 
 النتائج  من  املستفادة  الدروس   استخالص  على  عالوة ،  قدمتها  اليت  نظريةلا  األطر  يف   راءثابل  اتسمت
 . العملي  ابلواقع  وربطها

االت  البحوث حتتاج   ➢ جمال  يف  العربية  التواصلوالدراسات  وسائل  عرب  التفاعلية  التسويقية    صاالت 
التطبيقي، يف حماولتجاال اجلانب  الرتكيز على  اماعي، إىل  الدروس  ملستفادة من ة للخروج مبجموعة من 

سني كفاءة ملنظمات على حتاو ملعايري أو اإلرشادات اليت تساعد املؤسسات  قدمي بعض االعملي، وتالواقع  
 تسويقية.ودة جهودها االتصالية والوج

 
للتنمية  مة العربية اجمللة العربية لإلدارة، املنظ  ،"يةالتواصل االجتماعي يف االتصاالت التسويقية املتكاملة للشركات الرب  ئلتطور دراسات توظيف وسا "شيماء السيد سامل، 1

 . 2018ديسمرب، 38جمللدا، 4عدداإلدارية، ملحق ال
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الش ➢ على  طبقت  اليت  األجنبية  البحوث  دراسة كر معظم  منهج  على  األساسي  اعتمادها  الرحبية كان  ات 
لتعمق يف دراسة هذه احلاالت نة. وذلك ل سات املقار االت متعددة، والدرااحلالة سواء حاالت فردية أو ح

ثقافات سياق  خمتلف  يف  للمقارنةوجمتمعات  أو  االتصا  ة،  اسرتاتيجيات  التفاعلية بني  التسويقية  الت 
اخلروج بنتائج ودروس ابختالف قطاعاهتا ونوعية املنتجات اليت تقدمها، و   تاملستخدمة يف هذه الشركا

 اسرتاتيجياهتم االتصالية والتسويقية.   دة فاعليةتطوير وزاي  تساعد املمارسني علىمستفادة  

األجنبال  تمتيز  ➢ وتبحوث  بتنوع  املوضوعاية  تناول  يف  شديد  الباحثني عمق  بعض  فنجد  البحثية،  ت 
ي)وليكن اسرتاتيجيات ة فرعية ألحد عناصر االتصاالت التسويقية بشكل رأسيثيتخصصون يف نقطة حب

 قومون إبجراء اتصاالت عديدة حول هذه النقطة تماعي(؛ فيتواصل االجاألزمة عرب وسائل ال اتصاالت  
مناهج  نظر حبثية خمتلفة    ابستخدام  متباينة، ويف سياق مداخل وأطر  ية متنوعة وابلتطبيق على جمتمعات 

الذي يزيد من   اليت ت التوصل إليها، األمر   اء هذا املوضوع البحثي عرب تكامل عناصره والنتائجر ثهبدف إ
داَ على ما ة جديدة اعتماير هلم بتقدمي إضافة معرفية ومناذج ومداخل نظ  حثني ويسمحهؤالء الباختصص  

 إليه من نتائج.   اصلو تو 

 إىل حتديد واقع استخدام مزيج االتصاالت التسويقية   ةهدفت الدراس  :20181: دراسة أمين خالد العيدة،  عاَ راب
ستخدام عناصر مزيج االتصاالت ياس درجة امن خالل ق  جنوب الضفة الغربية،يف شركات السياحة والسفر يف  

امل قنواتنصالتسويقية  حبسب  الرئ  فة  ااالتصال  قنوات  وهي:  الثالث  ترويج )اجلماهريي  التصال  يسية  اإلعالن، 
االجتماعي،   شبكة اإلنرتنت ومواقع التواصل)الرقمي  ات العامة ورعاية احلدث(، قنوات االتصال  قاملبيعات، العال

قع التعرف على وا  . ابإلضافة إىل (التسويق املباشر، البيع الشخصي)الشخصي  نوات االتصال  قو اهلاتف احملمول(  
 كات السياحة والسفر من وجهة نظرر شدوات التسويقية واملعيقات التسويقية اليت تواجه  نشاط التسويق وأهم األ

الشركات.  الوصفيستا  مدراء  املنهجية  الباحث  الدراسخدم  أسئلة  على  لإلجابة  املختلطة واعة،  ة  الطريقة  تمد 
على أفراد جمتمع الدراسة الذي ستبانة واملقابلة الشخصية  يق أدايت االاانت، وت تطبيبالكمية والنوعية( يف مجع ال)

زيع شركة، بعد تو   49البالغ عددهم  السياحة والسفر املرخصة يف جنوب الضفة الغربية و   ت ااشتمل على كافة شرك
ستهدفة،  ء الشركات املار مقابلة شبه منتظمة مع مد  37استمارة، كما ت اجراء    51ت اسرتجع الباحث  االستباان

 . قابلة يدوايَ مل اوعلى حتليل نتائج    Spssانت االستبانة على برانمج  ما اعتمد الباحث يف حتليل بياك
 ج كان أبرزها: توصل الباحث إىل جمموعة من النتائ

عالية يف تسويق خدماهتا، وأعلى   التسويقية بدرجة مزيج االتصاالت  والسفر تستخدم  شركات السياحة   ➢
قنوات االتصال الشخصية تلتها قنوات االتنوات االتصال  نت الستخدام قاكدرجة   صال الرقمي وأخرياَ 

 اجلماهريي؛ 

 
 . 2018مرجع سبق ذكره،   ربية"، لضفة الغواقع استخدام مزيج االتصاالت التسويقية يف شركات السياحة والسفر يف جنوب ا"دة، لعياأمين خالد   1

�����
����

��

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


 دراسات السابقة ال                                                                 الفصل الثاني
 

63 

 

السيا  تدين ➢ التقليدي يف تسويق أعمال شركات  الرقمي حة والسفر لصاحل وسائل االتصادور اإلعالن  ل 
 احلديثة؛

التنظي ➢ لكل من اخلطم عن أنشطة  غياب  وافتقادها  الشركات  ا  طالتسويق يف  ملخصصة لدعم وامليزانيات 
 لتسويق.ا

ورفع كفاءة استخدام عناصر مزيج   ت اورة تنظيم نشاط التسويق يف الشركوصيات الدراسة ضر فيما كانت أبرز ت
 قية. االتصاالت التسوي

 اسة إىل: هدفت الدر :20161،  ظيمد عبد العلبىن مسعو دراسة  :  خامساَ 
 ملنظمة؛ التسويقية اب  رسة االتصاالتا التعرف على التقنيات احلديثة املستخدمة يف مم ➢
لالتصاالت التسويقية  ت التواصل االجتماعي يف ممارستهااليت تواجه شبكا  رصد أهم التحدايت  ➢

 ابملنظمة؛ 
 عتها؛  تعود عليه من متابشباعات اليتواقع واإلات اجلمهور لتلك املالتعرف على استخدام ➢
ارسة ل االجتماعي يف ممملواقع التواصخدام الشركات  تسالتعرف على أهم املخاطر والتحدايت الناجتة عن ا ➢

 تصاالت التسويقية؛ اال
مدى   ➢ على  ال  القائمني  إدراكالتعرف  مثل  التفاعلية  لعناصر  املواقع  هذه  يف  على ابالتصال  تعليق 

لومات وتصميم واعالانت، استطالع جديد من معبكل ما هو  فوري، حتديث املوقع  املوضوعات، الرد ال 
العمال أو  ءآراء  اخلدمة  استخ  عن  اجلديدة  املنتج،  التكنولوجيا  ألوان، دام  تصميم،  من  امكانياهتا  بكل 

 ل واالستجابة ملتطلبات اجلمهور. يد الفورية يف التع 
  لت عينة الدراسة:حضرات التجميل، ومشيف قطاع مست  الة لشركتنيلى منهج دراسة احلاعتمدت الباحثة ع

 (، وكل مسؤويل التسويق هبا.Avone-Oriflame)التجميل  شركتني من قطاع مستحضرات   ➢
مفردة 250)كالتايل مفردة موزعة  500 ان اجلمهور املستهدف هلذه الشركات قوامهية بسيطة معينة عشوائ ➢

 (. Avoneمفردة ل250و  Oriflameل
التواصل ➢ ال  شبكات  عاالجتماعي  للمؤسسات  املتتابعة  الدراسة  تويرت ينة  الفيسبوك،  موقع  يف  مثلة 

 ب.و يواليوت
 : موعة من النتائج أمهها حثة اىل جمتوصلت البا 
كتني ملواقع التواصل االجتماعي يف ممارسة ر شاق حول اجتاهات اجلمهور حنو دوافع استخدام الاتف  هناك ➢

وهي الرتتيب مواقع   ور إجيابيةليها اجلمهلعبارات اليت وافق عت التسويقية حيث كانت مجيع ااالتصاال
ملواقع االجتماعية رين، تطرح الشركتني عرب اتواصل مع اآلخرخيصة جداَ لل  ةالتواصل االجتماعي وسيل

 
وحة  أطر  "،-كيت إيفون وأوريفليمشر  دراسة حالة على-واصل االجتماعي يف ممارسة االتصاالت التسويقية للنظمةفاعلية استخدام شبكات التلبىن مسعود عبد العظيم، "1

 .2016ة، القاهرة، مجهورية مصر العربيجامعة    العالقات العامة واإلعالن،توراه، قسم دك

�����
����

��

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


 دراسات السابقة ال                                                                 الفصل الثاني
 

64 

 

ءات،  س اجلمهور أبهنم يقوموا ابلشراء دون ضغوط أو إغرااس عروضاَ وخصومات بشكل مستمر، إح
، وأخرياَ توجد هدية االستالمع عند  نتج كالدف اد قيمة املتوافر عدة أنظمة لسد سعر السلعة مناسب جداَ،  

 شراء السلعة.   د قيمة عن
العمالء   ت افت الدراسة إىل استكشاف العوامل اليت حتدد اجتاهد ه:  20151دراسة إبراهيم موصللي،:  اسادسَ 

الشبك عرب  التجارية  االسواق  إعالانت  االجتماعيةحنو  معرفFacebookة  هذ ومن  أثر  سلوكهم ة  احملددات يف  ه 
ذل  أجل  ومن  استاالستجايب.  وتصميم  إبعداد  الباحث  قام  الكرتونية  ابك  على  نة  املوقع وحتميلها 

االلكرت www.i.ibznz.comااللكرتوين لالستباانت  الكلي  العدد  بلغ  حيث  التحليل و ،  يف  ادخلت  اليت  نية 
النقر على االعوىل مرحلة  بعتني: االا على مرحلتني متتااستبانة ت حتليله  361 لثانية: الانت ملشاهدهتا، واسلوك 

 احث هي:تائج اليت توصل اليها الب، ومن اهم النهدة االعالانتا ش سلوك شراء املنتجات بعد م
o (31)%  تف احملمولة اليت ترسل اىل صفحتهم او من االعضاء ينقرون على اعالانت اهل

 . Facebookاالجتماعية
o (36)%  ناَ عنه يف هذه االسواق اتفا واحداَ معلعالانت اشرتوا هضغطوا على اال  االعضاء الذين  نم

 كاملة.   خالل فرتة سنة
o كو يسبت األسواق التجارية عرب الشبكة االجتماعية الفاقية وغىن معلومات ومتعة إعالانمن مصد   تؤثر كل 

ال السليب هلذه هتا، ويؤثر أيضاَ عامل االنفع بشكل اجيايب يف سلوك النقر على االعالانت ملشاهد 
 دور االجتماعي يؤثر عامل ال  اللوك النقر على االعالانت ملشاهدهتا، بينما سليب يف س  الانت بشكلاالع

 النقر على االعالانت ملشاهدهتا. هلذه االعالانت يف سلوك  
o ء حنو قة بني )حمددات اجتاهات العمالالء حنو العالمة التجارية املعلن عنها( على العالمع )تؤثر اجتاهات ال

النقر ستجايب)سلوك  الابكة االجتماعية فيسبوك( وبني سلوك العمالء  ية عرب الشواق التجار إعالانت األس
 جات بعد مشاهدة االعالانت(.عالانت، وسلوك شراء املنتعلى اال

o شراء املنتجات بعد وك  )سلوملشاهدهتا(  سلوك النقر على االعالن )من  يف كل    توجد اختالفات جوهرية
 الء. معجتماعية، اجلنس، العمل، العمر، املؤهل العلمي لل ة االحلالاالعالانت( تبعاَ لعوامل امشاهدة  

o   سلوك شراء املنتجات وملشاهدهتا(    على االعالنسلوك النقر  )من  جوهرية يف كل  اختالفاتال توجد(
 . Facebookاالجتماعية  مشاهدة االعالانت( تبعاَ لعدد مرات استخدام الشبكة بعد 

 
 

 
 . مرجع سبق ذكره، "دور حمددات اجتاهات العمالء حنو االعالانت عرب شبكة االنرتنت يف سلوكهم االستجايب"إبراهيم موصللي، 1
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 إىل:   هدفت الدراسة:20131لدعفس،  ود صاحل، ماجد عبد العزيز ادراسة حممود عبد احلميد حمم :  اَ سابع
االتصاالت السعودية يف الشبكات االجتماعية على توى اإلعالين إلعالانت شركة  ى أثر احملالتعرف عل ✓

 ا التجارية. هات املستهلكني من زائري هذه املواقع حننو عالمتهاجتا
عالانت شركة االتصاالت السعودية على لكني حملتوى إقييمات املستهت هناك فروق يف تحتديد ما إذا كان  ✓

تجارية ابختالف عوامل جنس وعمر وتعليم اجتاهاهتم حنو عالمتها التماعية وكذلك  الشبكات االج  ع قموا
 هلكني من زائري هذه املواقع.توجنسية املس

بت        الباحث  البياانتقام  استبيا  جميع  طريق  قياسعن  لغرض  أعد  الدرا  ن  مثل جمتمع  متغريات  البحث سة. 
عودية يف مواقع الانت شركة االتصاالت الستفاعلوا مع إع سعودية الذين  لامجيع مستخدمي األنرتنت يف السوق  

ال حجم  بلغ  وقد  االجتماعية،  اليت   408عينة  الشبكة  الصحيحة  االستمارات  عدد  متثل  عليها   مفردة،  أجري 
 . Spss v16برانمج    التحليل. عن طريق

 من النتائج نورد أمهها يف:   إىل جمموعة   توصل الباحث
الشبكات االجتماعية واجتاهات   ت شركة االتصاالت السعودية يف مواقع انعال بني حمتوى إ   ةمعنوية العالق ✓

ثري موجب حملتوى اإلعالن على واقع حنو عالمتها التجارية؛ مبعىن وجود أتهذه امل  املستهلكني من زائري
  %40حنو  هت، ويعين ذلك أن ما نسب0.395التحديد    ة، حيث بلغ معاملالعالمة التجاري  االجتاهات حنو

ثر أتري يف  ابلتغ  قع حنو العالمة التجارية للشركة ميكن تفسريه الكلي يف اجتاهات زائري هذه املواتغري  من ال
 هؤالء الزائرين مبحتوايت اإلعالن. 

بني مستو فرو   وجود  ✓ دالة إحصائياَ  املستهلكنيق  التعليم من  الشبكات االجتماعية يف ري مو  زائايت  اقع 
مبستوى    14.879كايدية، حيث بلغت قيمة مربع  تصاالت السعو الين لشركة االعتقييماهتم للمحتوى اإل 

الثانوي هي الدراسة يف هذا اجلانب إىل أن فئة التعليم  خلصت    د . وق0.05وهي أقل من    0.011داللة  
تعليم املتوسط. وقد يرجع ذلك إىل أن كة، تليها فئة الوى اإلعالين للشر األكرب للمحت  الفئة ذات التقييم

لتواصل مع اآلخرين، حيث تقضي أوقااتَ طويلة يف ستخدم التقنية يف وسائل اانوي هي فئة تة التعليم الثئف
 ية.املقدمة يف الشبكات االجتماع  نرتنت وابلتايل تتعرض بشكل أكرب لإلعالانت خدام اإلاست
قع من زائري موا  نيني واملستهلكني غري السعودياَ بني املستهلكني السعوديعدم وجود فروق دالة إحصائي  ✓

بلغت ع، حيث  توى إعالن شركة االتصاالت السعودية يف هذه املواقجتماعية يف تقييماهتم حملالشبكات اال
التعلي  يرجعوقد  0.110مبستوى داللة    2.558(  Uقيمة)  م والثقافة أصبح متقارابَ ذلك إىل أن مستوى 
استخدام  ضافة إىل توفرمع الدراسة، إتاجلنسيات ممن يستخدمون الشبكات االجتماعية يف جم خمتلفبني 

 ذا التقارب. زايدة ه ملختلف اجلنسيات يف السوق السعودية، مما ساهم يف    الوسائل التقنية
 

تصاالت  الة شركة االالعالمة التجارية: ح حنو يف مواقع الشبكات االجتماعية على اجتاهات املستهلكني الينعتوى االأثر احمل وآخرون، " عبد احلميد حممود صاحل  حممود 1
 .2013(، الرايض،2)علوم االدارية عود، ال"، جملة جامعة امللك سوديةالسع

�����
����

��

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


 دراسات السابقة ال                                                                 الفصل الثاني
 

66 

 

 سة إىل: هدفت الدرا:20121عبد السميع،  دراسة حممد حممد فراج  :  اثمناَ 
جناح صرية ومقومات  مل جتماعي يف املؤسسات السياحية اامات مواقع التواصل االالتعرف على واقع استخد  ✓

 اقع يف حتقيق أهدافها. تلك املو 
رفضهمتعال ✓ أو  تقبلهم  مدى  جتاه  املبحوثني  آراء  على  االجتماعي لفكرة    رف  التواصل  مواقع  استخدام 

 ر كمقصد سياحي دويل. لتسويق مص
نرتنت يف إلا م مواقع التواصل االجتماعي عرب   املرتتبة على استخدااملبحوثني جتاه املزاايلى آراء  التعرف ع ✓

 الوافدة. سويق للسياحة  الت
آراء ✓ على  جتاه   التعرف  م  املبحوثني  عرب  طرحها  ينبغي  اليت  الاملعلومات  جلذب واقع  االجتماعي  تواصل 

 ع املوقع. السياح إىل التفاعل م
امل ✓ استخدامها لتفعيل مشاركة األعضاء عرب اليت ميكن    ات والوسائلبحوثني جتاه األدو التعرف على آراء 

 ماعي. التواصل االجت  ع مواق
ليلي يف الوصفي التح  األول واستخدمت املنهج ستكشايف التمهيدي يف املبحث استخدمت الدراسة املنهج اال      

زارة السياحة ظفون بو ن، املو حيون، اخلرباء السياحيو من )األكادمييون السيا  ثني بحو املابقي املباحث، أتلف جمتمع  
بتو قو وطالب كليات السياحة والفنادق(،   الباحث  ا  زيع االستمارةام  ملقابلة الشخصية على املبحوثني من خالل 

 مستجوب.   98العينة    جمح   غالفيوم. وبلسياحة والفنادق جبامعة  ادس لكلية الأثناء انعقاد املؤمتر السياحي الس
فر  ✓ معنويوجود  املب  ق  بني  إحصائياَ  استخدال  معوقات  جتاه  يفحوثني  االجتماعي  التواصل  مواقع   دام 

 حي.التسويق السيا
  التسويق ملصر تساهم يف مهمة    ملبحوثني جتاه اجلهات اليت ميكن أنوجود فرق معنوي دال إحصائياَ بني ا ✓

 االجتماعي. كمقصد سياحة دويل عرب مواقع التواصل  
ال ✓ اخلاصة  مو للشركات  استخدام  يف  اسبق  التواص  حيثاقع  صفحة  الجتماعي   Egyptأنشئت 

Tourism Compaign عام أن  2009  يف  حني  صفحيت  يف  للتنششأت  العامة  املصرية  يط  اهليئة 
 . 2010السياحي يف عام  

وصفحةEgypt Tourism Compaignصفحة   ✓  ،EgyptTourismاألكثر للصور  مها  احتواءاَ 
 يط السياحي. رية العامة للتنشفحيت اهليئة املص حة مقارنَة بص رفقة عرب الصف والفيديوهات امل

تنشيط السياحي مقارنة فحات اهليئة املصرية العامة للضاء يف ص اليومية لألع  ت اتزيد نسبة متوسط املشارك  ✓
 .  Egypt Tourismوصفحة ،Egypt Tourism Compaignبصفحيت

 

 
  سبق ذكره.  رجع م "،دور مواقع التواصل االجتماعي يف تسويق مصر كمقصد سياحي دويل"حممد حممد فراج عبد السميع، 1
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 شرائيملتعلقة ابلسلوك الالسابقة ا  : الدراسات ب الثايناملطل 
ر  تصاالت اجلزائوين ملؤسسة ارت ك : هدفت الدراسة إىل أثر اإلعالن يف املوقع اإلل20191،مادين أمحد: دراسة أوالَ 

طوير استبانة  قام الباحث بت، ولتحقيق أهداف الدراسة  ADSLالنهائيني حنو خدمة    ستهلكنيعلى اجتاهات امل
لكرتونياَ، حيث تلقى زيعها إ، ت تو ADSLني يف خدمة  املشرتكمن الزائرين هلذا املوقع من    جلمع البياانت املطلوبة 

ن اإللكرتوين على اجتاهات لت الدراسة إىل وجود أثر حملتوى اإلعال اجلة، وقد توصعم إجابة صاحلة لل  36الباحث  
، كون املعريف، املكون العاطفيلنسبة للمكوانت الثالثة لالجتاه ) املابADSLو خدمة  املستهلكني النهائيني حن

 ن السلوكي(. املكو 
عطا هللا حلسن،اسدر :  اثنياَ  أتثري20192ة  دراسة  إىل  الدراسة  الفاي  :هدفت  مراحاستخدام  على  القرار سبوك  ل 

للمستهل مالشرائي  بدراسة  الباحث  قام  العالقة  من  ك، ومن أجل حتديد هذه  استمارات يدانية ت  توزيع  خالهلا 
( فرد، وت حتليل 102وايل )على موقع فيسبوك بلغت حمستمر    األفراد الذين يتفاعلون بشكل  موجهة لعدد من

 ة: ائج التاليلباحث إىل النتلبسيط، توصل اوب االحندار السمعطيات الدراسة ابستخدام أ 
o لعرض الشركات واملؤسسات ملنتجاهتا   جتماعي كمنصةلقد أثبت اجلانب النظري أمهية مواقع التواصل اال

 خدماهتا والرتويج هلا. و 
o نطوقة ملالعمالء أو ما يسمى ابلكلمة ات ومشاركات املستهلكني و انب النظري أمهية تعليقابت اجلكما أث

 ء شبكة التواصل االجتماعي. على القرار الشرائي ألعضاياَ وأتثريها إلكرتون
o امليدا اجلانب  أثبت  علكما  للدراسة  إحصائية الين  داللة  ذو  أتثري  يوجد  أنه  على ى  الفيسبوك  ستخدام 

المراحل ا الفيسبوك بدرجة كبرية  متفاوتة حيث كان أتثري  قرار الشرائي لكن بنسب  ختاذ  ى لعاستخدام 
 طرف املستهلك. البدائل من املقارنة بني 

 :20183ة أروى املصباح اببكر،  اسدر :  اثلثاَ 
البحث إ        التعرف ع هدف  تمع لوك املستهلك الشرائي عند اجملت األنرتنت ودورها يف تعزيز سلى إعالانىل 

الب عشوائية  بحث على عينة  لاالسوداين، حيث ت تطبيق  حث من عينة من أفراد اجملتمع  السوداين، تكون جمتمع 
إعالانمنتظم مستخدمي  مجيع  من  )ة  العينة  حجم  بلغ  السودانيني،  األنرتنت  ط108ت  من  اجل(  امعات الب 
املهن  السودا واملوظفني، وأصحاب  املنهنية،  الباحثة  استخدمت  املال   جاحلرة،  واستخدمت كذلك  حظة التكاملي 

 دوات جلمع البياانت.واالستبانة واملقابلة كأ
 

اتيجية  جملة االسرت "، ADSLهلكني النهائيني حنو خدمة  ست ملؤسسة اتصاالت اجلزائر على اجتاهات امل اإلعالن يف املوقع اإللكرتوينأثر حمتوى مادين أمحد، رزقي خليفي، "1
 .2019، 4العدد ، 9والتنمية، اجمللد

،  3اجمللد، ournal of Economic StudiesBeam j"، القرار الشرائي للمستهلك: حالة الفيسبوك  على  دراسة أتثري وسائل التواصل االجتماعي، " عطا هللا حلسن2
 . 2019، 230-211، الصفحة 1العدد

اسات العليا، ختصص  لدر ا"، أطروحة دكتوراه، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية كللمستهل يف تعزيز السلوك الشرائي  رتنت ودورهاإعالانت األنروى املصباح اببكر، "أ3
 .2018العالقات العامة واإلعالن، 

�����
����

��

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


 دراسات السابقة ال                                                                 الفصل الثاني
 

68 

 

 تائج كان أمهها: موعة من النلدراسة إىل جما  تخلص 
زز من سلوكهم إعالانت الالفتات تعستخدمي إعالانت األنرتنت يوافقون على أن تائج أن مأظهرت الن ✓

 (. 36.9الشرائي بنسبة )
 (.67.6املنتجات املعلن عنها بنسبة )تقييم    ادر على اجللسة جتعل املستهلك قأظهرت النتائج أبن طول   ✓
 (.87.9جديدة بنسبة بلغت )نرتنت يساعد على اكتشاف منتجات على األجللوس  ج أبن ائابينت النت ✓

رماس حممد:  رابعاَ  هدف 20181األمني،    دراسة  امل:  عناصر  توضيح  إىل  الدراسة  على ت  وأتثريها  الرتوجيي  زيج 
، لوالية سعيدة  سييع مستخدمي شرحية موبيليس، يتكون جمتمع الدراسة من مجك املستهلك اجتاه شرحية موبيلو سل

ائي. توصل استبانة للتحليل اإلحص59مفردة، وخضعت    70مكونة من  ث عينة من جمتمع الدراسة  اختار الباح
  جمموعة من النتائج أمهها: الباحث إىل 
o  كبرية يف املؤسسة.   إعطاء ترويج املبيعات أمهيةم  عد 
o اجملتمع بني املؤسسة و ون حلقة وصل  رب تن والبيع الشخصي والعالقات العامة الذين يعسة ابإلعال هتتم املؤس

 الناشطة فيه.
o أيظه استجاابت تدرجيية لدى ر  الفعال إبحداث  الرتويج  تغيري يف سلوكياته املستهلكني أو إبحد   ثر  اث 

راسات عناصر املزيج الرتوجيي مع الد يق تنسيق اآلاثر اليت حتدثها  ر يري اجتاهاهتم وميوالهتم عن ط وذلك بتغ
 لوك املستهلك.سبامليدانية اخلاصة  

 : 20162،جلول بن قشوة: دراسة  خامساَ 

ء عينة ني من خالل دراسة حتليلية آلراين يف سلوك املستهلكهدفت الدراسة إىل حتديد أثر اإلعالن اإللكرتو        
ا للخدمات  مستهلكني  اجلمل من  اخلطوط  مؤسسة  طرف  من  أهداقدمة  ولتحقيق  اجلزائرية،  قام وية  الدراسة  ف 

بت لغو طالباحث  استبانة  البياانير  اعتمارض مجع  العينة  أفراد  والنموذج ت من  اإللكرتوين  اإلعالن  عناصر  على  دا 
AIDAج أمهها: موعة من النتائالباحث إىل جم  ( مفردة، توصل 103ينة الدراسة )املستهلك، بلغت عوك  لسل 
o  وابلتايل فإن وك املستهلك،  لسرف اخلطوط اجلوية اجلزائرية على  لكرتوين املتبىن من ط وجود أثر لإلعالن اإل

 يف:   واملتمثلة،  0.05α=تعدد ذات الداللة اإلحصائية عند معادلة االحندار اخلطي امل
Y=1.674+0.511x1+0.289x2+0.195x3+0.720x4 

o أتهنا املواقع ك  لطبيعة  معنوي  عل   ثري  يظهر  اليت  املستهلك،  إعاليها  اإللكرتونية  سلوك  على  املؤسسة  ن 
األبعا أكثر  ال  دويعترب  يف  الشرائي  أتثرياَ  م سلوك  طرف  من  املقدمة  اجلوية للخدمات  اخلطوط  ؤسسة 

 .اجلزائرية
 

، 43-28، ص2دد، الع2دالعمال، جامعة بشار، اجمللية وادارة ا"، جملة الدراسات التسويقاملستهلكوك أتثري عناصر املزيج الرتوجيي على سل، "حممد أمني رماس، حممد وزاين 1
2018 . 

  "، جملةملؤسسة اخلطوط اجلوية اجلزائرية من متصفحي املوقع االلكرتوين دراسة حتليلية آلراء عينة  -وين على سلوك املستهلكلكرت أثر االعالن االجلول بن قشوة، زينب الرق، "2
 . 2016، 79-62، ص21عدد، ال11ارف، جامعة البويرة، اجمللدمع
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 : 20121  املومين،  دراسة رائد:  سادساَ 
التعرف         إىل  الدراسة  امل  هدفت  تنشيط  وسائل  أثر  علىبيعاعلى  للمستهلك  ت  الشرائي  األردين،   القرار 

االذين يسكنون يف   ة مجيع املستهلكني األردنينياستهدفت الدراس نهج لكربى، استخدم الباحث امل مدينة عمان 
الصاحلة بلغ عدد االستباانت  التحليلي،  ااستبانة،  171للتحليل    الوصفي  الباحث إىل جمموعة من  لنتائج توصل 

 أمهها: 
o هلك األردين ولكن بنسب خمتلفة، ومن ر الشرائي للمستا أثر على القرايط املبيعات هلمجيع وسائل تنش

ي العينات اجملانية وتليها بقية عناصر تنشيط  قوي على القرار الشرائي هاتضح أثرها الالوسائل اليت    مأه
 عات.املبي

o   قود كان أثرها ضعيف نلما، بينما عرض اسرتجاع بعض اأثر نوافذ العرض ضعيف نوعاَ  ويف املقابل كان
 دين. القرار الشرائي للمستهلك األر جداَ على  

 : 20112-2010، الباابعبد هللا   دراسة هشام :  سابعاَ 

لسلوك تخدمة بشركة جوال على اثري وسائل االتصال التسويقي املسالتعرف على مدى أتهدفت الدراسة إىل         
ت استخدام املنهج الوصفي  لوية)جوال( يف قطاع غزة، وقد خلا  شركة االتصاالت الفلسطينية  الشرائي للمشرتكني يف

ا الغرض، حيث ت توزيع من خالل استبانة صممت هلذ مجع البياانت راسة، وقد ت  دل لتحليلي الختبار فرضيات اا
 . %89.45سة بنسبة اسرتداد استبانة على جمتمع الدرا 550
ل االتصال وسائبني    0.05توى معنويةئية عند مسداللة إحصانه توجد عالقة ذات  خلصت الدراسة إىل أ      

ذات داللة   عالقة توجد   اخللوية)جوال( وانهت الفلسطينية  شركة االتصاال   التسويقي وتعزيز املعلومات للمشرتكني يف 
معنوية عند مستوى  والسوس  بني  0.05إحصائية  التسويقي  االتصال  للمستهلكائل  الشرائي  توجد   لوك  وكذلك 

ذات إ  فروق  ع داللة  معنويةحصائية  مستوى  على   ولح  0.05ند  املستخدمة  التسويقية  االتصاالت  وسائل  أثر 
للمش  كو السل شركة الشرائي  يف  اخل  رتكني  الفلسطينية  التالية: االتصاالت  الشخصية  للعوامل  تعزى  لوية)جوال( 

ا  اجلنس، نوع  الدخل،  العلمي،  ال  املؤهل  أنه  إال  داللة  الشرتاك،  ذات  فروق  مستو إحصائية  توجد  ى عند 
أثر    0.05معنوية االحول  الشر وسائل  السلوك  على  املستخدمة  التسويقية  يفئاتصاالت  للمشرتكني  شركة ي   
اخللوية)جاالتصا الفلسطينية  العمرية الت  الفئة  الذاتية:  الشخصية  للعوامل  تعزى  والربيد   وال(  العملية  واخلربة 

 د. لكرتوين وصندوق الربياإل
 

 
  ، 8، العدد5م التجارية، اجمللد"، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلو ينرد أل أثر وسائل تنشيط املبيعات على القرار الشرائي للمستهلك ااطف، " سيما مقاملومين،  رائد1

 . 120-92، ص2012
  ال،مفلسطني، كلية التجارة، قسم إدارة األع  -اجلامعة االسالمية بغزة جستري، مذكرة ما"، رائي للمشرتكني السلوك الش  دى أتثري االتصاالت التسويقية علىم"  هشام عبد هللا البااب،2

2010-2011 . 
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شبكات التواصل االجتماعي   لتسويقية عرب ابالتصاالت ا  املتعلقة  لسابقةا  الثالث: الدراسات املطلب
 تهلك للمس  يالشرائ  والسلوك

عرب مواقع   دراسة أثر استخدام التسويق الفريوسي لدراسة إىل  ت اهدف:  20201عبد الكرمي اندية،  ة : دراسأوالَ 
االجتماعي  املستهل  التواصل  اجتاهات  ابلتطبيق  على  اجلزائري  أوريدوعلى عمالك  الدراء  أهداف  ولتحقيق  سة ، 
الباحثتان جبم  اسقامت  طريق  الالزمة عن  املعلومات  تطويرهبتع  ت  الغرض، انة  عينة   ا هلذا  الدراسة على  أجريت 

وصول مفردة، بغية ال  200سةلعينة اليت أجريت عليها الدراميسرة ت اختيارها من جمتمع الدراسة حيث بلغ حجم ا
 ، حتليل التباين األحادي، الوسط احلسايبإلحصائية أمهها:  عة من األساليب ا  اختيار جممو ج املستهدفة تإىل النتائ

 مهها: إىل جمموعة من النتائج أاألحادي، توصلت الباحثة Tعياري، اختباراالحنراف امل 
عتمدة التسويق الفريوسي امل  اجلزائري حنو تقنيات   املستهلك  إحصائية يف اجتاهات وجود فروق ذات داللة ➢

 يمي، املهنة؛ لعامل التالية: السن، املستوى التت ابختالف كل من العو تعامل أوريدو لالتصاال ن طرف املم
لتواصل  الستخدام التسويق الفريوسي عرب مواقع ا  0.05عنوية  هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى م ➢

 مستهلكيها. ة أوريدو على اجتاهاتمن طرف مؤسس  االجتماعي 
  ة لدراسة على التعرف على مدى تعرض املرأة األردنيهذه ا  : هدفت20202فهد حممد حممد، ري سه ة دراس: اثنياَ 

الشركا الرتوجيية علصفحات  االجتمات  التواصل  مواقع  املسحي وطبقت لى  املنهج  الدراسة على  واعتمدت  عي، 
قوامها  االس الد تكون جم ( مفردة،  441)تبانة على عينة عمدية  اراسة من مجتمع  النساء  اململكة   ألردنيات يفيع 

وتوصلت يوت(،   اص، ورابت الباحلكومي واخل   إربد ) طالبات وموظفات يف القطاعني  اهلامشية يف حمافظةاألردنية 
لتواصل االجتماعي املرأة األردنية على مواقع ا  لشركات الرتوجيية اليت تتعرض هلا ى أن أكثر صفحات االدراسة عل

الفيسبوك،  صفح هي   الرتويج على  النتائج وجود عالات  وبينت  اطية ذات داللة إحصائية بني مدى ارتبقة  كما 
تماعي والنوااي الشرائية . كما وكشفت ة على مواقع التواصل االجركات الرتوجييية لصفحات الشندتعرض املرأة األر 

فروق  وجود  ا  عن  مدى  بني  إحصائية  داللة  الشركات ذات  لصفحات  مواقع   لتعرض  على   التواصل  الرتوجيية 
 للعمر، واحلالة االجتماعية(.)وفقاَ  ية  عي والعوامل الدميغرافاالجتما

 ا: يات أمهه من التوصموعة  جم قدمت الدراسة  
االجتماعي يف الرتويج واستثمار مواقع التواصل  سات األردنية على استغالل  ضرورة قيام الشركات واملؤس ➢

تماعي انتشاراَ ثر مواقع التواصل االج ره من أك العتباا موقع الفيسبوك نظراَ هتا ومنتجاهتا والسيم خدما  عن
   رأة األردنية.وال سيما امل  ين اماَ من قبل فئات اجملتمع األردواستخد 

 
ملي مؤسسة  ينة من متعادراسة ميدانية لع-ستهلك اجلزائريامل  رب مواقع التواصل االجتماعي على اجتاهاتر استخدام التسويق الفريوسي ع أث عبد الكرمي اندية، وقنوين ابية، "  1

 .2020، أكتوبر02، العدد06ملعرفة، اجمللداميع ا ، جملة جمأوريدو" 
للبحوث  يل "، جملة األصته ابلنوااي الشرائية لديهنواقع التواصل االجتماعي وعالقاملرأة األردنية لصفحات الشركات الرتوجيية على م ضتعر "، فهد حممد حممد  سهري2

 . 2020، 01د، العد04لداالقتصادية واإلدارية، اجمل
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التعر 20201بو سنينة،  فى موسى أمروة مصط  ة : دراساثلثاَ  ف على التسويق الفريوسي : هدفت الدراسة على 
الفريوسي ئيسية للتسويق  ، من خالل العناصر الر ة اخلليليف حمافظء لدى طلبة اجلامعات  ته ابختاذ قرار الشراعالقو 
اإلعالان) االلكرتوين،  التواااللكرتونية،    ت الربيد  الرأيومواقع  وقادة  االجتماعي،  املؤثرون"(.  صل   "األشخاص 

استخدمت   اهلدف  الوصفي، وقد  ولتحقيق هذا  املنهج  الدراسة من تالباحثة  طلبة جامعات حمافظة   كون جمتمع 
م اجلنسنياخلليل  الدراسن  عينة  وتكونت   ،( من  طالباَ 653ة  العينة  (  طريق  عن  اختيارهم  ت  العشوائية    وطالبة 

البالطب وجلمع  البا   ياانتقية،  قامت  الكرتونيةالالزمة  استبانة  بتصميم  م  حثة  الدراسة  تكونت  فقرة   98ن  حيث 
ة إىل الدراس  توصلت،  Spssمج  دام براناَ ابستخ اانت وحتليلها احصائيسة، ومتت معاجلة البيتغطي متغريات الدرا

 موعة من النتائج أمهها: جم
التسويق الفريوسي   امعات يف حمافظة اخلليل مع محالتبة اجلمستوى تفاعل طل  هناك عالقة طردية بني  ➢

ماعي، وقادة الرأي ومواقع التواصل االجتااللكرتونية،    وين، اإلعالانتالربيد االلكرت )اليت تصلهم عرب  
 (. ملؤثرون"ألشخاص ا"ا

الدراسة         التقدمت  من  األعمجمموعة  منظمات  تعتمد  ان  أمهها:  الفري   ل اوصيات كان  وسي كأحد التسويق 
و اخل االسرتاتيجية،  املستتكن  أ يارات  وخططها  املنظمة  رؤية  من  جزءاَ  لزايون  اخرتاقبلية  السوق دة  وترويج   ق 

 دة املبيعات.وابلتايل زاي  عالمة التجارية، وبناء الوعي ابلاملنتجات  
بي:  رابعاَ  هشام  دراسة  ايسني،  ان  التعرف  20182عيسى  إىل  الدراسة  هدفت  الرتويجلع :  أثر  ابستخدام   ى 

على ش االجتماعي  التواصل  ق  بكات  "دراسة  اخلليل  حمافظة  يف  الشرائي  املستهلك  مستحضرات سلوك  طاع 
ستبانة، ت مة املقابلة واالستكشايف مستخد هج الوصفي االعت الباحثة املنداف الدراسة اتبأه   التجميل"، ولتحقيق 

الذي  تاة عشرين شخصاَ من أصحاب حمالت مستحضر مقابل الالتجميل  شبكات االجتماعية يف ن يستخدمون 
عشوائيةتروي عينة  على  استبانة خاصة  وتوزيع  منتجاهتم،  )  ج  من  مكونة  تستخدم  400بسيطة  الشبكات (أنثى 

لصف االجتما ومتابعة  مستعية  حمالت  التجميل حات  حمافظة  حضرات  يف  بلغ  عربها  وقد  نسبة اخلليل،  ت 
 . Spssانت بربانمج مبعاجلة البيا  ة(، وقامت الباحث%99االسرتجاع)

 ها: موعة من النتائج أمهتوصلت الباحثة إىل جم
o   التعريف هبا؛ رويج منتجاهتم و مدون يف تالتجميل عينة الدراسة يعتأن أصحاب حمالت مستحضرات 
o   ماعي على سلوك املستهلك الشرائي  التواصل االجت  ابستخدام شبكات مرتفعة للرتويج  وجود أثر بدرجة

 لة البحث عن املعلومات؛ ابحلاجة ومرح  مبرحلة الشعور   قاملتعل

 
إدارة أعمال، جامعة "، مذكرة ماجستري، ختصص: جلامعات يف حمافظة اخلليلة ا ب" التسويق الفريوسي وعالقته ابختاذ قرار الشراء لدى طلسنينة،   وسى أبومروة مصطفى م 1

 .2020لسطني، اخلليل، ف
-دراسة قطاع مستحضرات التجميل-اخلليلحمافظة سلوك املستهلك الشرائي يف وأثره على  ويج ابستخدام الشبكات االجتماعيةالرت ، " بيان هشام عيسى ايسني 2

 .2018امعة القدس، فلسطني، ، ج، رسالة ماجستري"-الكوزمتكس
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o  لشرائي  اصل االجتماعي على سلوك املستهلك اود أثر بدرجة متوسطة للرتويج ابستخدام شبكات التو جو
 اء؛سلوك ما بعد الشر قرار الشراء و بدائل واختاذ  مبرحلة تقييم الاملتعلق  

o   صل االجتماعي وفقاَ م شبكات التوارتويج ابستخدال ابينت النتائج بعدم وجود فروق دالة إحصائياَ ألثر
دال، احلالة االجتماعية، العالقة ابلعمل، الدخل الشهر العمر ة احصائياَ ي، بينما أظهرت الدراسة فروقاَ 
سلوك ما بعد الشراء   السكن على مرحلة   اً، وملتغري مكان األعلى تعليم   العلمي لصاحل   ملتغري املؤهلوفقاَ 

 ثر استخداماً.صل االجتماعي لصاحل االكفح شبكات التواومتغري معدل تص لصاحل املخيمات،
جماهدي،  :  خامساَ  فاتح  أبعاد  :  20181دراسة  أثر  حتديد  إىل  الدراسة  الفريوسهدفت  القرار التسويق  على  ي 

 ةمن خالل دراسة ميدانية أجريت على عينتصاالت أوريدو،  ي خلدمات شركة االستهلك اجلزائر شرائي لدى املال
 النتائج:  مفردة، توصل الباحث إىل جمموعة من 390ن  ميسرة مكونة م

o مل أوريدو تعزى رار الشرائي ملستهلكي خدمات املتعا عدم وجود فروق ذات داللة احصائية يف الق
 رافية؛خلصائصهم الدميغ

o ل ملشرائي ملستهلكي خدمات املتعاق الفريوسي على القرار ا عنوي جململ أبعاد التسويثري موجود أت 
 أوريدو؛ 

o الشرائيكثر األبعاد فعالية يف التأثري على القرار  ئج الدراسة أن التسويق ابلضجة هو أ نتا  أكدت  
 تسويق الفريوسي.ن بقية عناصر اللك اجلزائري مبدينة الشلف م للمسته

 :  20172، قعيد إبراهيمة  : دراسسادساَ 

هلك من وجهة نظر هذا لى سلوك املست يف أتثريه عينو هدفت الدراسة إىل معرفة دور املزيج الرتوجيي اإللكرت      
ت العامة كرتوين والعالقاكرتوين واملتمثلة يف: اإلعالن اإللري، وابلتايل التعرف على عناصر مزيج الرتوجيي اإللخاأل

لك يف هتين وأتثري هذه العناصر على سلوك املساملباشر اإللكرتو ونياَ والتسويق  املبيعات إلكرت ونية وتنشيط  اإللكرت 
الوسااالستجا هلذه  منوذج بة  وفق  اإللكرتونية  وامل  ئل  والفعل)الشراء(  الرغبة،  االهتمام،  اختصاراَ االنتباه،  عروف 
 (. AIDA)بنموذج  

الدراسة املتمثل يف   ة من جمتمعهت إىل عينت األولية واليت وجة كأداة جلمع البيااناالستبان  دم الباحثاستخ        
النهاية على غرداية(، وت احلصول يف  )ورقلة، الوادي، بسكرة و الوالايت  ا يف  دم للتكنولوجيختاجملتمع اجلزائري املس

 ع إشكالية الدراسة. لتناسبه م التحليلي  ة، وت استخدام املنهج الوصفي  حلة للدراساستمارة صا381
 تائج نذكر أمهها: توصل الباحث إىل جمموعة من الن

 
، جملة أداء  "-االتوريدو لالتصدراسة حالة شركة أ -مبدينة الشلف ئريوسي على القرار الشرائي للمستهلك اجلزاأثر أبعاد التسويق الفري لوف، "جماهدي، سليمة خمفاتح 1

 . 2018، 222-205ص:   ، 03، العدد 07ئرية، جملد ت اجلزااملؤسسا
،  1، العدد10عة الوادي، اجمللدجام"، جملة الدراسات االقتصادية واملالية،  على سلوك املستهلك اجلزائريدور املزيج الرتوجيي االلكرتوين يف التأثريخبيت، "   هيماابراهيم قعيد، ابر 2

 . 64-46، ص2017
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o ستهلك، مث ثرياَ على سلوك املوين أترتويج اإللكرت أكثر عناصر ال ناإلعالن اإللكرتوين مبختلف أشكاله م
 .يةاإللكرتوناملبيعات    القات العامة اإللكرتونية وأخرياَ تنشيطيليه التسويق اإللكرتوين املباشر مث الع

ع  عباين،سابعاَ، دراسة  التواصل  دف ه  :20161-2015  يسى صاحل  أثر شبكات  التعرف على  الدراسة إىل  ت 
سل عااالجتم تغيري  يف  اي  املستهلك  قوك  األثر  وملعرفة  يف جلزائري،  تنشط  جزائرية  مؤسسة  بدراسة  الباحث  ام 

بعد  الصناعات   استخدم الغذائية وهي جممع عمر بن عمر، وذلك  لقياالباحث م  ما  الكرتونية  س شبكات واقع 
اsocialbaker.comقع  جتماعي "مو التواصل اال  استخدامه رتبة األوىل يف مل" والذي أشار إىل أن اجملمع حيتل 

االجتماعي يفبكات  لش قام  التواصل  هنا  من  اجلزائر،  الغذائية يف  الصناعات  أتثري  جمال  بدراسة مدى  الباحث 
اجملمع   عوإرسائل  اعالانته  املرب صفحة  على سلوك  اجلزائري،لفيسبوك  االس  ستهلك  مع تبيان كأداة جلواستخدم 

العينة   حجم  بلغ  حيث  النتائ   دفر   328البياانت  إجيوأظهرت  أثر  وجود  بنيج  إحصائية  داللة  ذو  متغريات ايب   
صور  االلكرتوين،  التسويق  االدراسة)تقنيات  واملشاه ة  واألصدقاء  الرأي  قادة  وأخري لعالمة،  البعد  ري،  االجتماعي اَ 

 الجتماعي للمجمع عرب شبكة الفيسبوك.كة التواصل ااملنتسب لشب  على سلوك املستهلكللعالمة(  
 ة األجنبي   اسات ابللغة لثاين: الدر ا  ثحاملب

أجري على الدراسات ابللغة العربية، حيث املتعلقة ابللغة األجنبية إىل نفس التقسيم الذي  ت  ت تقسيم الدراسا
االجتماعي، واملطلب التواصل    عرب شبكات التصاالت التسويقية  لدراسات اليت تتعلق اب لاألول    صص املطلب خ

االتصاالت التسويقية )تغريين  ملادراسات اليت ختص  لل ي، واملطلب الثالث  السلوك الشرائ  صلدراسات اليت خت لالثاين 
هم الدراسات اليت أ  ملبحث عرضالل هذا احاولنا من خ  االجتماعي والسلوك الشرائي(.عرب شبكات التواصل  

  احلالية.  ة لرغم أنه ويف حدود حبثنا مل جند دراسة مطابقة للدراسابة ابملوضوع لديها عالقة مباشر 
 الجتماعي ابالتصاالت التسويقية عرب شبكات التواصل ااألول: الدراسات السابقة املتعلقة    طلبامل

الفريوسي اليت   حث يف عوامل التسويقة إىل البفت الدراسد ه   :NguyenNguyen& ،  20202  دراسة أوالَ:  
ستبيان الكرتوين طريق تصميم ا  ع البياانت عنمالتجارية يف دولة الفيتنام، قام الباحثان جب ابلعالمة   على الوعي تؤثر

،  552حلجم عينة من    EFAعامل االستكشاف    لباحث على الطريقة الكمية يف الدراسة لتطبيق حتليلواعتمد ا
 ها: موعة من النتائج امهثان اىل جم وصل الباحت

هي وسي  ري فالتجارية يف سياق التسويق الل إجيايب الوعي ابلعالمة  أن العوامل اليت تعزز بشك ➢
داقية العالمة التجارية، االنتشار، الرتفيه، املصتواصل االجتماعي، الرسائل، جاذبية  ع المواق)
   ن(.املؤثريو 

 
"، أطروحة دكتوراه،  -حالة منتجات جممع عمر بن عمرسة  ادر -تواصل االجتماعي يف تغيري السلوك الشرائي للمستهلك اجلزائريبكات ال أثر شعيسى صاحل عباين، " 1
 . 2016-2015رية، جامعة عمار الثليجي األغواط، صص: تسويق، قسم العلوم التجاخت

2Cuong Nguyen, Danh Nguyen, ʺA study of factors affecting brand awareness in the context of viral 

marketing in Vietnamʺ, International Journal of Advanced Science and Technology, Vol. 29, No. 5, 2020, pp. 

5401 – 5411. 
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الدرا:    Rob Razun, Abdur Md.Aslam Uddi،  20191  دراسةاثنيا: َ  استهدفت  كشاف سة اىل 
ت اليت  الشالعوامل  على جمموعات  امل ؤثر  واخلدمات  املنتجات  شراء  عنها عرب  عباب يف  ودراسة    Facebookلن 

واالختالف  التشابه  مستهلك  أوجه  بني  املؤثرة  العوامل  و يف  تركيا  البلدين)  حتدد  ي   ، وتناقش بنغالديش(.  الورقة 
تؤثر على جمموعات  عوامل مهميسي مخسة  بشكل رئ املن  الشباب يف دولتني يف ة  املعلن تجات واخلدشراء  مات 

 . Facebookعنها على  
أداة  ال  مداستخ         ابستخداماالستبيان  باحث  االستبيان  إجراء  عرب   Google Docملف    ت  لالستبيان 

 كا منمشار   168منهم    318المجايل  ة اعينيث بلغ حجم ال سئلة املوثقة للمقابلة الشخصية. حاإلنرتنت وورقة األ
 حث اىل جمموعة من النتائج أمهها: توصل البا  من تركيا.  150بنغالديش و

موعات الشباب إجيابية يف الشراء جمل  على سلوك   Facebookن على  أتثريات اإلعال هر األحباث أن  ظت         
 يا.بنغالديش وترك

 :  Alkan ALKAYA  ،20172دراسة  :  اثلثاَ 
النقال واصل االجتم مواقع التصاالت التسويقية عربإىل حتديد أثر االت لدراسة  ت اهدف       اعي ملتعاملي اهلاتف 

نية الزبو   الشراء وحمركات  على كل من  الدراسة  رأس مال  عينة  بلغت  برتكيا،   Uşakطالب من جامعة  633ن، 
 عة من النتائج أمهها: توصل الباحث إىل جممو 

o ا لالتصاالت  اجيايب  أثر  عوجود  التسويقية  التواصل  مواقع  منرب  على كل  ال  الجتماعي  قيمة، )رأمسال 
 ل العالمة، رأمسال العالقة(.رأمسا

o القة على نية الشراء.لكل من رأمسال العالمة ورأمسال الع   ياَ صائلكن دال اح  فوجود أثر ضعي 
o  الشراء.لقيمة أي أثر على نية  التواصل االجتماعي ورأمسال امل يكن لالتصاالت عرب مواقع 

مواقع التواصل االجتماعي يف   إىل معرفة دور   : هدفت الدراسةPOPESCU Florin  ،52013دراسة  :  بعاَ را
التنافسية يفلعاحملافظة   السيى  القطاع  الدراسة    الرومانية وتكونت عينة احي، متثل جمتمع  الريفية  السياحة  بقطاع 

ع استبانة كأداة جلم  تحليلي وقام بتصميماملنهج ال  مؤسسة سياحية رومانية. اعتمد الباحث على  38اسة من  الدر 
  .املعلومات

 توصل الباحث إىل جمموعة من النتائج أمهها: 

 
1 Uddin. M. A, & Razu, A. R, ʺ Influences of Facebook Advertisement on the Buying Behavior of Youth 

Groups : A Comparative Study of Bangladesh and Turkeyʺ, International Journal of Academic Research in 

Business and Social Sciences, 9(2), 2019, 433–448. 
2 Alkan ALKAYA, Ecran ta$kin, ʺThe Impact of Social Media Pages on Customer Equity and Purchase 

Intention ; An Empirical Study of Mobile Operatorsʺ, journal of business Reseach Turk, 2017, 122-133. 
3 Popescu. F, & Alecsa. I, ʺGaining Competitive Advantage Using social media. Longer Allows Romanian 

Rural Tourism Industry to Ignore Presence on social media? ʺ, 208 In INTERNATIONAL 

MANAGEMENT CONFERENCE (9th ed., pp. 513-522). Bucharest, Romania, 2015,    
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o  مهية وضرورة استخدام مواقع التواصل  ة الريفية الرومانية غري واع ألع السياحفإن قطا   2015  ليحىت أفر
 اكتساب ميزة تنافسية واغتنام الفرص التسويقية. أجلمن  االجتماعي  

o 80 %  االجتماعي ويستخدموهنا اقع التوصل  ساابت يف مو الرومانية لديهم ح  اع السياحة الريفيةمن قط
 ا من أجل تسويق اخلدمة. تخدموهنفقط يس  % 20ما  نيألغراض اجتماعية، ب

o   اصل مع الزابئن عرب مواقع التوصل مؤسسة سياحية رومانية لديهم أقسام خمصصة للتو   38ن  م  03أن
 االجتماعي. 

 :W.G.K. BulankulamaS.،20151 دراسة:  خامساَ 
فنادق سية يف قطاع الوامليزة التناف  بني استخدام مواقع التواصل االجتماعي   حتليل الرتابطهدفت الدراسة إىل      

است الدراسةيف سرييالنكا،  التحليلي يف هذه  الوصفي  املنهج  الباحث  استبانة من أجل مجع   خدم  بتصميم  وقام 
فندق اختارهم الباحث   34من    ونت عينة الدراسةسرييالنكا وتكع الفنادق يف  تمع الدراسة مجيالبياانت، مشل جم
 بطريقة عشوائية. 

 ائج أمهها: من النتجمموعة  ث إىل  ح اتوصل الب
o تقدمي اخلدمة من جذب   االجتماعي أكسبها األفضلية يف  نكا ملواقع التواصلاستخدام فنادق سرييال

 لزابئن.وارضاء ا
o   نة الدراسة. ية يف الفنادق عيق امليزة التنافسجتماعي وحتقيقع التواصل االموا  بني استخدام وجود عالقة 
o إىل زايدة امليزة    مواقع التواصل االجتماعي أدى زابئن عربالدراسة مع ال  ةتفاعل موظفي الفنادق عين

 التنافسية هلذه الفنادق. 
التعرف ع  :OkonkwoK،20152دراسة:  سادساَ  الدراسة إىل  املهدفت  مواقع  أثر  عية يف نصات االجتمالى 
نت ليلي، وقد تكو ج الوصفي التحهناي، لتحقيق أهداف الدراسة استخدم امللسياحية يف نيجري وترويج املواقع اتنمية  

الدراسة من ) االستبانة كأداة جلمع  (120عينة  نيجرياي، واستخدمت  الدراسة   مفردة يف  أفراد عينة  البياانت من 
 ائج أمهها: جمموعة من النت وتوصل الباحث إىل 
  دول األخرى.ل صل االجتماعي ابملقارنة مع اضعف يف استخدام منصات التوا  ود وج ➢

شبكات التواصل االجتماعي   : هدفت الدراسة إىل الكشف عن دورRohan Miller ،20103ةسادر :  سابعاَ 
 ابقة املتعلقة ع الدراسات الساملنهج التحليلي وذلك من خالل مج  تخدم الباحث أسلوبسويق الفريوسي، اسيف الت

 
1 Bulankulam. S, Khatibi. A, & Shokri. T, ʺ The Effect of Utilization of social media for competitive 

Advantage in Sri Lankan Hotel industryʺ, International Journal for Innovation Education and Research, 

2(12),2014, 127-132. 
2 Emeka, o. afamefuna, e. nneoma, o, ʺ Social media platforms and their contributions to tourism 

development and promotion in Nigeriaʺ, journal of the humanities, nsukka, vol. 23, no. 2, 2015. 
3 Rohan Miller, Natalie Lammas, ʺ Social media and its implications for viral marketingʺ, Asia Pacific Public 

Relations Journal, Vol. 11, 2010. 

�����
����

��

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


 دراسات السابقة ال                                                                 الفصل الثاني
 

76 

 

رية ألشكال تعد فرصاَ مغ  ةيدراسة إىل أن وسائل اإلعالم االجتماعرتاليا. توصلت السة اجملرية يف اسمبوضوع الدرا
والتبادل  جد  االتصال  من  بعض  يدة  أظهرت  وقد  واملستهلكني،  املسوقني  بني  أن التجاري  السابقة  الدراسات 
التواصل االلتسويق عرب شبكامن املستهلكني مقتنعون اب  % 70 الدر جتماعي، يف حني ت  اسات  أظهرت بعض 

 تف أو وجهاَ لوجه. عرب اهلا  نعني ابلتسويقتقمن املستهلكني مازالوا م   % 90ا نسبته  األخرى أن م
 سات السابقة املتعلقة ابلسلوك الشرائياين: الدرااملطلب الث

على السلوك   كالفيسبو ق عرب  فة أتثري التسويهدفت الدراسة إىل معر   :BEKKARI  ،20191دراسة  الَ:  و أ
 من خالل األهداف التالية: املغريب،   الشرائي للمستهلك
سلوك   ➢ وحتليل   على  ( omni consommateur) الشراء  قنوات  متعدد  ستهلك  ملاكشف 

 شبكات التواصل االجتماعي؛ 
 األنرتنت؛ى سلوك الشراء ملستخدمي  حتليل أتثري الفيسبوك عل ➢
 غريها.   ن هبا أكثر منجات اليت يتأثرو حتديد فئة املنت ➢

حتديد جل  ن أ و ضرورية مد بدراسة كمية ت  نوعني من الدراساتت الباحثة  أجر البحث،    من أجل حتقيق هذا      
تبيان سبوك، من خالل اسالسلوك الشرائي للمستهلك املغريب وعلى األخص الفي  أتثري الشبكات االجتماعية على

اليت ت احلصول   ججمموعة من النتائيف مجع    تتمثلأخرى    يةدراسة نوعنت و لإلنرت   مستخدم  115عرب اإلنرتنت مع  
 الباحثة جملموعة من النتائج أمهها:   توصلت .netnographique  عليها من خالل طريقة الدراسة

بسهولة من خالل مستخدمي اإلنرتنت الذين العالمة التجارية للشركة حساسة وميكن أن تتأثر    رةصو  ➢
 ؛ ن الشركةرضاهم ع  ري عن رضاهم أو عدم عبلتميكنهم ا

راء بني  ريوا قرار الشغ يأصبحوا كتلة من املؤثرين ميكن أن  وك يف املغرب الذين ظهور جمموعات الفيسب ➢
ئة ابكتساب عمالء ابل تسمح اجملموعات للعالمات التجارية وجتار التجز هلكني املغاربة؛ ويف املق املست

 جدد يصعب الوصول إليهم؛
امل ➢ املسلوك  يتأثر  ستهلك  خاص غريب  متعدد  بتوصيات  بشكل   omni)  الشراء  واتقن  ي املستهلكني 

consommateursادية؛ عل ( أكثر من اإلعالانت ا 
الدر Florez et al  ،20182دراسة    اثنياَ: هدفت  حتل:  إىل  على اسة  االجتماعي  التواصل  شبكات  أتثري  يل 

استخدمت  اجلامعات،  لطالب  الشراء  أد  قرارات  االستبياالدراسة  أجل  اة  من  البين  مشمجع  الدراسة اانت،  لت 
 ة:النتائج التالي  ا يف ميدلني. توصل الباحثني إىلامعي يف جامعة كولومبيطالب ج  224

 
1 BEKKARI SOUKAINA, CHAKOR ABDELLATIF, ʺIMPACT DES RESEAUX SOCIAUX SUR LE 

COMPORTEMENT D’ACHAT DU CONSOMMATEUR MAROCAIN : CAS DE FACEBOOKʺ, Revue 

Internationale du Marketing et Management Stratégique, Volume 1, N°3, Juillet-Septembre 2019. 
2 Florez et al, ʺInfluence of social networks on the purchase decisions of university studentsʺ, Cuadernos de 

Gestión, Vol. 18 - Nº 1, 2018, pp. 61-84. 
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ؤها ن حاجاهتم وشرال التواصل االجتماعي من أجل البحث عقبول كبري لدى الطالب الستخدام وسائ ➢
 نرتنت. عن طريق األ

   لشراء.قولة يف اختاذ قرار اوجود أتثري قوي للكلمة املن ➢
امله  :emijashari & Rrust  ،20171  دراسةاثلثاَ:   استخدام  معرفة كيفية  اىل  الدراسة  تهلكني سدفت 
لتواصل ر الشرائي، متثل جمتمع الدراسة يف مستخدمي وسائل اراحل صنع القراتماعي يف مالتواصل االج  لوسائل

جمموعة من النتائج احث اىل توصل البمستهلك،    120راسة من ، تكونت عينة الد االجتماعي يف عاصمة كوسوفو
 ها: أمه

البحث جتماعي هبدف  ئل التواصل االاسأظهرت النتائج أبن أفراد عينة الدراسة يستخدمون و  ➢
 من استخدامهم لوسائل االعالم التقليدية؛أكثر عن املعلومات 

 الشركات   تعلقة مبنتجات وخدماتلتواصل االجتماعي يزيد ويعزز املعرفة امل م وسائل اأن استخدا ➢
 ة؛ املختلف

 م. هءتهم السلبية حول املنتجات مع أصدقادراسة يشاركون جتربمعظم عينة أفراد ال ➢
كيفية أتثري شبكات التواصل   سة إىل فهمهدفت الدرا  :Soumia ABDELHAK  ،20162اسةرابعاَ: در 

ة قامت ف الدراسي، من أجل حتقيق أهدا( على السلوك الشرائي للمستهلك اجلزائر RSN)لرقمية  االجتماعي ا
ة على واعتمدت الباحث  مستخدم وسائل التواصل االجتماعي،   350ى عينة تتكون من  لباحثة بدراسة كمية علا

إىل جمموعة  احثةالب  تتوصل  PLS (partial least Square)( مع مقاربة  SEM)ابملعادلة البنائية  النمذجة  
 من النتائج أمهها: 

 .مي األنرتنتعلى نية الشراء مستخد  اعي تؤثرل االجتمالتواصأكدت أن شبكات  نتائج الدراسة  ➢
ت ل مع اآلخرين مثل: التعليقاوامل التعام حوظ اجتاه عمل   لبشك  يندفعو يتأثر  سلوك املستهلك الشرائي   ➢

  . التجارية  تواآلراء اخلاصة اليت تنشر على املنتجات والعالما
التوصيا     من  جمموعة  الباحثة  املؤسساوقدمت  على  جيب  أمهها:  اجلت  االلكرت زائت  التجارة  إدماج  ونية رية 

 ل التعريف وبيع املنتجات واخلدمات. أج  من   التسويقية  ةياالجتماعي يف االسرتاتيج  لصابستخدام شبكات التوا
إىل Ali Hassan  ،20153دراسة  :  خامساَ  الدراسة  ك  :هدفت  إذا  فيما  السكنية  معرفة  اخللفية  انت 

ة، ابإلضافة إىل بسبب اإلعالانت التلفزيوني متفاوت على قرار الشراء أتثري هلا )ما بني الريف واملدينة( للمستهلكني 

 
1 Jashari. F, & Rrustemi.V, ʺ The impact of social media on consumer behavior – Case study Kosovoʺ. 

Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, Pristina, Vol. VII, Issue 1, 2017. 
2 ABDELHAK Soumia et autre, ʺL’influence des réseaux sociaux numérique sur le comportement d’achat 

du consommateurʺ, Roa Iktissadia REVIEW, Algérie, 2016. 
3Hassan. A, ʺ Effects of TV Advertisement on Consumer Buying Behaviour a Comparative Study of Rural 

Urban and Male-Female Consumers", International Journal of Innovation and Applied Studies,2015, pp. 608-

614. 
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تخدم الباحث أداة االستبيان من أجل احلصول سا ية على الذكور واالانث.انت التلفزيونأتثري االعال  ة ندراسة مقار 
اورة هلا، بلغت عينة اجملقرى  الباكستانية والGujranwalaبياانت. مشل جمتمع الدراسة اجلمهور العام ملدينة  على ال

 مفردة.   302سةالدرا
 : اتوصل الباحث إىل جمموعة من النتائج امهه

o ان املدن. ت التلفزيونية أكثر من سكضلوا االعالان سكان الريف ف 
o ن لديهم حاجة حقيقية.سكان املدن مل يشرتوا املنتجات ما مل تك 
o الذكور.   ائهمنظر   من أكثر  انت التلفزيونية  سلوك اإلانث يف الشراء لإلعال 
حملتوى حبيث ات التسويق ابكيهدفت الدراسة إىل اقرتاح مزيج من تكت  :lhinhosMi  ،20151دراسة  :  سادساَ 

، اعتمد الباحث على قرار الشراء  إجيابية للشركة من قبل املستهلكني مث دفعهم الختاذ بناء مواقف أكثر  ؤدي إىل  ت
ثلت عينة الدراسة يف مت،  سؤال من أجل مجع البياانت  40من    قام بتصميم استبيان مكون  املنهج الوصفي حيث

 موعة من النتائج أمهها:الباحث اىل جم   افريقيا، توصل  ب مستهلكي مشروابت الطاقة يف جنو 
لذهنية وجودة العالمة التجارية، وهذا بدوره اإلعالن عرب الفيسبوك له فعالية ابلغة يف الصورة ا ➢

  اء.ثراَ إجيابيا يف نية الشر يرتك أ
الف   : Deghani  ،20152دراسة:  سابعاَ  عرب  اإلعالن  فعالية  مدى  قياس  إىل  الدراسة  وحتديد سيهدفت  بوك 

املستهلكتص اإلورات  فعالية  املستهلكني على  عالني، ودراسة  لدى  الشراء  نية  لتحسني  وكان   Facebookانت 
لة، المة التجارية، مصدر الرساالع  صورة وى الرسالة اإلعالنية،  ت)حمأثر  ، وذلك من خالل قياس 2013هذا يف عام  

 تخدمني. شراء لدى املسلاى إحداث تغيري كبري يف نية  االصدقاء أو األهل( عل
املعلومات. مشل اة جلمع  فقرة كأد11بانة تكونت من  لوصفي التحليلي، وصمم استاستخدم الباحثان املنهج ا       

ا من  جمموعة  الدراسة  قربص  جمتمع  جبامعة  اجلامعيني  إجر مملطلبة  ت  الفيسبوك،  يستخدمون  البياانت ن  حتليل  اء 
 تائج أمهها: نجمموعة من ال  ىل توصلت الدراسة ا  SPSS v17ابستخدام  
o   من عينة الدراسة.نية الشراء لدى األفراد    قد ساهم يف تغيري كبري يف أن اإلعالن عرب الفيسبوك 
o   العالمة التجارية.   ةابلغ على الصورة الذهنية وجودأن اإلعالن عرب الفيسبوك له أثر 

 
 
 

 
1 Milhinhos, Patricia, ʺ The Impact Of Content Marketing On Attitudes And Purchase Intentions Of 

Online Shoppers : The Case Of Videos & Tutorials And User-Generated Contentʺ, Argentina, Fundação 

Getúlio Vargas Escola Brasileira De Administração Pública E De Empresas, 2015. 
2 Milad Dehghani, Mustafa Tumer, “Aresearch on effectiveness of Facebook advertising on enhancing 

purchase intention of consumers”, Computers in Human Behavior, Vol. 49, August 2015, Pp 597-600. 
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ماعي التواصل االجتية عرب شبكات  قيالسابقة املتعلقة ابالتصاالت التسو   تالثالث: الدراسا  املطلب
 السلوك الشرائيو 

الدراسة إىل inang, NoralynJ ،20191دراسة:  ثَااثل التسويقية عرب  معرفة كيفية أتث: هدفت  ري االتصاالت 
كز هذه الدراسة لوكية للمستهلكني الشباب. وتر انت املعرفية والوجدانية والسو ل التواصل االجتماعي على املكوسائ

عل العوامل  ىأيًضا  اليت   أتثري  على  املختلفة  تؤثر  وهذا  )مدة    سلوكهم،  االستخدام  متغريات   االستخدام، يشمل 
تخدم الباحثون أداة سنس والعمر وجمموعة السكان(، اومدة االتصال( واملتغريات الدميغرافية )اجل  صال،تاالوتكرار  

ا. توصل الباحثون اىل جمموعة لبً طا 337ها على عيالبياانت، ت توز  رئيسية جلمع مقسمة إىل ثالثة أقسام  االستبيان 
 تائج أمهها: من الن
o   ايب تؤثر بشكل إجيعرب وسائل التواصل االجتماعي ميكن أن  وجدت الدراسة أن االتصاالت التسويقية

 رفية والعاطفية والسلوكية. عد املستجيبني املعلى ردو 
o أكثر ترجيًحا    عرفية إجيابيةجابة سلوكية م تسى تفاعل املستهلك مع وسائل اإلعالم االجتماعية إىل ادأ

 كلما انتهوا بشرائه.   املنتج،أكثر عن    كلما عرفوا
o ى تصال هلا أيًضا أتثري كبري علوقت االستخدام وتكرار االتصال ووقت االستخدام مثل متغريات اال 

ووقت   ل، وتكرار تسجيل الدخول،وقت استخدام املستجيبني األطو سلوك الشراء لدى املستهلك. )
اتصاالت التسويق عرب وسائل التواصل االجتماعي ااًل أكرب ألهنم واجهوا  خول( يعين احتم تسجيل الد 

 يواجهوهنا. وقد  
o ق عرب وسائل التواصل  يات على استخدام اتصاالت التسو متت التوصية أبن يركز املسوقون واملنظم

 .بني املستهلكنيجابة إجيابية  تسارية لبناء الوعي وخلق اي كاسرتاتيجية لعالماهتم التجاالجتماع
إعالانت الفيسبوك اخلاصة هدفت الدراسة إىل معرفة العوامل املؤثرة يف    :Mollika Ghosh  ،01922دراسة

اعتم لفوتوغصوير اابإلكسسوارات، والت بنغالديش،  الوصفي  درايف يف  املنهج  الدراسة على  والكمي من خالل ت 
 الفيسبوك.اء أثناء التفاعل مع إعالانت  نية الشر   وك لتحديد فيسب  م مستخد   327عينة الدراسة   استبيان. مشلت 

ن التالية:  النظرايت  على  الدراسة  املنطقاعتمدت  الفعل  نظرية  املخطط،  السلوك  اظرية  منوذج  اهلي،  رمي لتسلسل 
 مهها: باحث إىل جمموعة من النتائج أل. توصل الآلاثر

 الديش. أللفية يف بنغراء لدى جيل اشلوجود أتثري إجيايب إلعالانت الفيسبوك على نية ا ➢

 
1 Jinang, Noralyn et al, ʺInfluence of Social Media Marketing Communications among Young Consumersʺ, 

International Journal of Innovative Science and Research Technology, Volume 4, Issue 10, October – 2019. 
2  Mollika Ghosh, “Exploring The Factors Influencing Millennials Intention-To-Purchase of Facebook 

Advertising in Bangladesh”, School of Business, Bangladesh Open University, Gazipur ,2019, Available at 

SSRN : https://ssrn.com/abstract=3306490. 
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الدراسة إىل حتديد واختبار :  Alalwanh Ali Abdalla،  20181دراسة   املتعلقة   هدفت  الرئيسية  العوامل 
التواصإبعالانت   تؤد ل االجتماعي  شبكات  االعتماد  ياليت ميكن أن  الشراء، ت  نية  الدراسة على   إىل  يف هذه 

استخدمتقبل  منوذج   االلا  التكنولوجيا،  أداة  أجل باحث  من  البياانت  ستبيان  عينةمجع  مشلت    437الدراسة    ، 
 لنتائج أمهها: مستخدم، توصل الباحث إىل جمموعة من ا

 .فعة املدركة على نوااي الشراءنافع والتفاعلية واملعرفة واملالتأثري الكبري لتوقع اآلداء، والدو  ➢
الدر Rodney Graeme Duffett  ،20172دراسة   التعرف  سا: هدفت هذه  إىل  االتصاالت ة  على أتثري 

ة والسلوكية للمراهقني ف املعرفية والعاطفي ية عرب وسائل التواصل االجتماعي على مكوانت املواقالتسويقية التفاعل
خدام وتكرار وامل اإلضافية مثل )مدة االستيف االعتبار أتثري عدد من الع  أفريقيا. أتخذ الدراسة أيًضا  يف جنوب

العمر واجملموعة السكانية(   اجلنس،افية )الدميغر   العواملو الشخصي(  حتديث امللف    االتصال ووقوع   ةاالتصال ومد
مواقف أد  على  الباحث  استخدم  الشباب.  االستبيان املستهلكني  البياان  اة  عجلمع  توزيعها  ت  مت،  أكثر  ن لى 

 ريقيا. ية يف جنوب أفو نعاًما يف املدارس املتوسطة والثا  18و  13أعمارهم بني   متعلم ترتاوح  13000
 : لنتائج أمهها جمموعة من اتوصلت الدراسة إىل و 

o مواقف   على كل عنصر من صل االجتماعي كان هلا أتثري إجيايب  أن اتصاالت التسويق عرب وسائل التوا
 بني املراهقني. السلوك  

o   االتصاالت أن  البحث  هذا  إجيالتسويقي  أثبت  أتثري  هلا  االجتماعية كان  الشبكات  على  على يبا ة   
  .املستهلكني الشبابسلوكي لدى   والعاطفي والالسلوك املعريف مكوانت  

o   يوجد نقص يف   البلدان النامية، حيث مهمة يف البحث عن املواقف يف  يقدم هذا املسح أيًضا مسامهة
 جتماعية. ويقية على الشبكات االالت التس االتصا البحث يف

أتثري وسائل التواصل االجتماعي على    لتعرفسة اىل اار : هدفت الدet.al  Afreen Essani  ،20173دراسة
وايت جمتمع الدراسة من نساء ابكستان الل ابكستان، تكون ى سلوك الشراء لدى النساء يف قطاع االزايء يف دولةعل

ا  التواصل  وسائل  العالجتما يستخدمن  الباحثون  استخدم  اعي،  استبانة كأداة ينة غري  بتصميم  وقاموا  الحتمالية، 
يت االجتماعية واالقتصادية اللوا  ات العمرية والطبقاتامرأة من مجيع الفئ  200ة  ت عينة الدراسالبياانت، مشل  ع جلم

عة من النتائج اىل جممو   الباحثون  شي يف ابكستان، توصلتماعي يف منطقة كراتيستخدمن وسائل التواصل االج
 أمهها: 

 
1 Ali Abdallah Alalwan, “Investigating the impact of social media advertising features on customer 

purchase intention”, International Journal of Information Management, Vol.42, October 2018, pp 65-77. 
2 Rodney Graeme Duffett, ʺInfluence of social media marketing communications on young consumers’ 

attitudesʺ, Emerald Group Publishing Limited, Vol. 18 No. 1, 18 April 2017, pp. 19-39. 
3 Essani, A. et al, ʺ Impact of social media on Women Buying Behavior Towards Textile Sectorʺ, RADS 

Journal of Social Sciences & Business Management, Jordan, Vol 4. No 1, 2017. 
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o ي على تواصل االجتماععرب شبكات ال  كلمة املنطوقةلارياَ إجيابياَ من الوعي ابلعالمة التجارية و هناك أتث
 الشراء لدى االانث يف ابكستان.   سلوك

o   رض احلصول على معلومات على مواقع التواصل االجتماعي بغ  العالمات التجارية معظم النساء تتبع
 اخلصومات.العروض و   جات اجلديدة والتحديثات حولنتحول امل

إىلMir،20121دراسة الدراسة  هدفت  العوام  :  ااستكشاف  االل  حنو  العمالء  اجتاهات  على  عالانت ملؤثرة 
متثل جم الفيسبوك يف ابكستان،  الطالب  املأجورة عرب  يف  الدراسة  الباكتمع  العاصمة  يف  إسالم اجلامعيني  ستانية 

طالب 68.1استمارة صاحلة للتحليل منها    210ى  وحتصل عل  استمارة)استبيان(  300بتوزيع  ث  احآابد، قام الب
 طالبة.31.9و

 لباحث إىل جمموعة من النتائج أمهها: ل اتوص
o  ات العمالء حنو االعالانت املأجورة عرب يؤثر غىن معلومات اإلعالانت بشكل إجيايب يف اجتاه

 الفيسبوك.
o  و االعالانت املأجورة عرب عمالء حنلاانت بشكل إجيايب يف اجتاهات  تؤثر القيمة االقتصادية لإلعال

   الفيسبوك.
  من الدراسات السابقة  احلالية  سةالدراموقع  الث: الث  ثاملبح

 املوضوع، نستنتج مايلي: بعد استعراض نتائج الدراسات السابقة اليت متت حول  
  :لسابقةالدراسات ا  التعقيب على املطلب األول:  

 ئل املستخدمة يف االتصال التسويقي عرب شبكاتية الوسادراسات السابقة على أمهمجيع ال  لقد أكدت •
عيها للحصول على امليزة التنافسية من خالل قدراهتا وسؤسسات وتطوير  اعي يف رقي امل التواصل االجتم

التسويقي  الرتكيز العملية  يف  األساس  هو  الزبون كونه  وزايدة  يفة  على  املنافسة  اشتداد  التهديدات   ظل 
 ت الصناعية واخلدمية. ملؤسساه اواجواملخاطر اليت ت

لزايدة االهتمام هبذا عظمها دراسات حديثة جداَ، نظراَ  ا يف م ت السابقة أهنا سيتضح من استعراض الدرا •
 مواد التجميل،  مستهلكي السلع )كالسيارات،   )القطاع الصناعي(   ت علىاملوضوع، وأهنا ركزت الدراسا 

 ي اخلدم...( وتوجد دراسات ركزت على القطاع  ايءاع األز قط،  ، مشروابت الطاقةلة، األلبسةاهلواتف النقا
 ..(. سياحة، بنوك.)
ا   • السابقة  الدراسات  التحليلي حيث استخدمت معظم  الوصفي  االستبانة كأت    ملنهج  جلمع داة  اعتماد 

 .لدراسةبياانت ا

 
1 Mir I., ʺ Consumer Attitudinal Insights about Social Media Advertising: A South Asian Perspectiveʺ, The 

Romanian Economic Journal, Vol.1, No.2,2012, pp: 265- 288.     
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ملختلفة، ساليبه امنهج دراسة احلالة أب )  السابقة  راساتساسية املستخدمة يف الد هناك تنوع يف املناهج األ •
ت املعمقة ال، املقابة وصفحات التواصل االجتماعيونيكرت واقع اإللملاحتليل مضمون  ، امليداين  منهج املسح 

 ؤسسي(. مع مديري العالقات العامة واالتصال امل
لوك املخطط، ا: منوذج السالشرائي على مناذج عديدة أمههاعتمدت الدراسات السابقة يف دراسة السلوك   •

التسمصداقية    منوذج منوذج  التكنولوجيا،  تقبل  منوذج  منو سلاملصدر،  اهلرمي،  ال  املعادلة  هليكلية، ذج 
املعدل  النمو  املنتجذج  البحلقيمة  يف  لكن  األجنبية  البحوث  يف  هذا  استخدمت ،  أغلبيتها  العربية  وث 

 .رائيالسلوك الشيف دراسة    Aidaمنوذج  
من • الرغم  األدبيات   على  يف    أن  شهدت  االعربية  االهتمام السنوات  حيث  من  وتطوراَ  زايدة  ألخرية 

تناول ساابلدر  اليت  اات  االتصاالت  و ت  عرب  اإلعال لتسويقية  هذا سائل  أن  إال  اجلديدة،  أو  التقليدية  م 
ربط بني اجملال جماالت البحث والدراسة وال  يفع  يزال حمدوداَ للغاية وحيتاج إىل مزيداَ من التنو االهتمام ال  
والو  و ال  اقع النظري  التكعملي  التطور  االعتبار  يف  األخذ  مع  تكو نتطبيقاته،  وظهور  نولوجيا لوجي 

ااالتص الرقمية  ماالت  غريت  و ليت  اتصاالت  وبيئة  املعرفة،  وتوزيع  االتصال  مفاهيم  اسرتاتيجيات  ن 
 عناصر االتصاالت التسويقية   راسات العربية اهتمت بدراسةلد ا  التسويق. فقد الحظت الباحثة أن معظم

تصاالت التسويقية تكاملي لالاملدخل ال  كان   ابينم  ،الفريوسيوالتسويق  لرتكيز على اإلعالن  ة مع افردمن
 .1جتماعيةنصات االصة الدراسات املتعلقة بتطبيقاهتا عرب األنرتنت واملغائباَ وخا

ختصص الذي يزيد من    البحثية، األمر  تعمق شديد يف تناول املوضوعاتمتيزت البحوث األجنبية بتنوع و  •
 اوصلو ماداَ على ما ترية جديدة اعتاذج ومداخل نظمنء الباحثني ويسمح هلم بتقدمي إضافة معرفية و هؤال
 تائج. من ن  إليه

التو  • أن شبكات  إىل  الدراسات  بعض  عتوصلت  حياة  من  يتجزأ  ال  االجتماعي جزء  من اصل  دد كبري 
 لناس.ا
أدوات التسويق التقليدية بل هي ديالَ عن  املنصات االجتماعية ليست بأن    توصلت بعض الدراسات إىل •

 مكملة هلا. 
 النوااي الشرائية والعوامل الدميغرافية مثل وق ذات ذاللة إحصائية بنيات إىل وجود فر صلت بعض الدراسو ت •

 (. 2018ري فهد حممد،  ة )سهدراس

 
 . 52: ، صهجع سبق ذكر مر شيماء السيد سامل،   1
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ماً، وملتغري على تعليألملتغري املؤهل العلمي لصاحل افروقاَ دالة احصائياَ وفقاَ    بعض الدراسات وجود أظهرت   •
تواصل ح شبكات المتغري معدل تصف  املخيمات، و د الشراء لصاحلع بمكان السكن على مرحلة سلوك ما 
 (. 2018بيان هشام عيسى ايسني،  )  مثل دراسة االجتماعي لصاحل االكثر استخداماً 

ا • العديد من  إتوصلت  السابقة  اهات ثر على اجت تواصل االجتماعي تؤ ت مواقع الىل أن إعالانلدراسات 
 الشرائي.  وكلسو الأاملستهلكني أو النوااي الشرائية  

 مهنة العالقات العامة.   عدت وسائل التواصل االجتماعي يف تطويراس •

االتصاالت   بني  باشر تتناول العالقة بشكل من معظم الدراسات السابقة مل من خالل ما ت عرضه تبني أ  •
ا  التسويقية التواصل  شبكات  مبراحل  جمتمعةأببعادها    الجتماعي عرب  الشرائي  والسلوك  مستقل    ه كمتغري 

اتبع،   بعض  كمتغري  ان  يف   الدراسات علماَ  حبثت  بني    السابقة  ترتبط    أحدالعالقة  اليت  املتغريات 
 .لشرائيجتماعي والسلوك االتسويقية عرب شبكات التواصل اال  ابالتصاالت

  دراسات السابقة احلالية وال  بني الدراسة   واالختالفبه التشاأوجه  :  الثايناملطلب  
اة، مع الدراسات السابقة من حيث: البيئة، متغريات الدراسة، العينة، األد  راسة احلاليةد ل ميكن مقارنة ا           

 الزمان. 
اقتصادايَ،  ، وسياسياَ و اجتماعيا  خمتلفة  بيئات: لقد أجريت الدراسات السابقة يف  اسةيئة الدر من حيث ب •

يو  اتكنولوجياَ، مما  يف  اختالفاَ  اعين  والقيم بني  تلثقافات  انت يف من ك  فمنها  الدول.  ك لملستهلكني يف 
األردن،   مثل  أجنبية  بلدان  يف  وأخرى  عربية  بنغالجنوب    املغرب، بلدان  شرق   ، ديشإفريقيا،  جنوب 

  . ابكستان سرييالنكا، رومانيا، تركيا،    أسرتاليا،  أورواب، أمريكا اجلنوبية،
إبراز   ه الدراسة إىل ذهالدراسة هدفت    : ابلنسبة ملتغرياتاسة )أهداف الدراسة(من حيث متغريات الدر  •

االجتماعي التواصل  شبكات  عرب  التسويقية  االتصاالت  العالقا)ها  أببعاد  أثر  العامة، اإلعالن،  ت 
تنشالتسوي املباشر،  التسويق  الفريوسي،  املبيعات(ق  الشر   يط  السلوك  أما  على  للزبون،  الدراسات ائي 

تناولت مغالسا أ)أمهها  ريات خمتلفة  بقة   التواصل االجتماعيمواقع  ة عرب  التسويقي  االتصاالتبعاد  أحد 
الشرائي  منفردة السلوك  االمع  االعالن عرب  التواصل  الرتويج عرب شنرتنت،  ،  سلوك االجتماعي،  بكات 

االنرتنت عرب  اسالشراء  يف  التنافسية  امليزة  مو تخدا،  مو م  االجتماعي،  التواصل  التواصل  اقع  اقع 
 ية تتطابق مع الدراسة احلالية.بر ة ابللغة العسااحثة مل جتد در وحسب علم الباالجتماعي..(  

العينة • الدراسا  : من حيث  عرض  همن خالل  أن  نالحظ  السابقة  املدروسة، ت  العينات  يف  تنوعاَ  ناك 
ن أو أكثر مرب وسيلة  مشرتكي صفحة معينة ع   مؤسسة معينة، ومنها من استهدف فمنها من استهدف  

أ االجتماعي،  التواصل  وسائوسائل  مستخدمي  االج  ل و  املراهقني متالتواصل  من  معني  جمتمع  يف  اعي 
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 الدراسات و زبون للوكاالت السياحية،    505ت  تناول ف  حلاليةدراسة اأما ال   والشباب واجلمهور بشكل عام.
 حلالية.ر من عينة الدراسة انات خمتلفة أقل وأكثتناولت عيالسابقة  

املاملنهجيث  ح  من • الدراسات من حيث  تنوعت  استخدمت  :  املنهج  عمنهج؛  التحليلي لاظمها  وصفي 
 صفي، ومنها من استخدمهجني االستكشايف والو وهو ما يطابق الدراسة احلالية، ومنها من استخدم املن

؛ احلالة  ةرن ومنها من استخدم منهج دراسومنها من استخدم املنهج املقا   أسلوب حتليل احملتوى النوعي
( وهو أسلوب يعتمد على Meta- analysis) ثاين لاحتليل املستوى دراسات  منهجوهناك من استخدم 

للدراسات  التحليلية  املنهجية  نش  املراجعة  يتم  اليت  وعلوالبحوث  معني  جمال  يف  زمنية  رها  فرتة  ممتدة ى 
 لسابقة(. دراسات ادراسة ال)
لى استخدام كزت معظمها عحيث أداة مجع البياانت؛ ر  تنوعت الدراسات السابقة من : اةمن حيث األد •

امل تساال جلمع  احملتوى،عبانة  حتليل  بعضها  استخدمت  املقابلة، كما  استخدم  من  ومنها  ت   كما  لومات 
 ية. الدراسات السابقة ما يطابق الدراسة احلاليف  SPSSمجاستخدام بران

ت ، أما الدراسات السابقة متت يف بيئا(2021)  يف اجلزائر سنةحلالية متت  : الدراسة امن حيث الزمان •
التالية:و نوكانت يف الس  ةعربية وأجنبي ،  2019،  2018،  2017،  2016،  2015  ،2011،2010ات 

2020 ،2021 . 
 ا يلي: دراسة احلالية عن البحوث والدراسات السابقة ميز الما مياملطلب الثالث: 

دراسات يف اجلزائر على حد علم الباحثة اليت ئل الا من أواالدراسات السابقة كوهنتتميز هذه الدراسة عن   ❖
االتصاال  تدرس عربوسائل  التسويقية  شبكات ت  املستهلك     سلوك  على  وأثرها  االجتماعي  التواصل 

ة تطرقت إىل عنصر واحد وأن معظم الدراسات السابق  املؤسسات السياحية()احة  السيالشرائي يف قطاع  
وبعد   عة لدراسة أتثريها على السلوك الشرائي للمستهلك.جمتم   عناصر ومل أتخذ هذه العناصرال   هذهمن  

الكلي   البد من الرتكيز على التأثري الكلي هلذه العناصر معاَ ألن التأثري   بقة كانالدراسات السا  التعمق يف 
جمت االتصاالللعناصر  مبدأ  أساس  هو  معاَ  لكي خنمعة  املتكاملة  التسويقية  أحد   رج ت  دراسة  بوتقة  من 

 دون الرجوع للتأثري الكلي هلاَ معاَ. فقط    العناصر
االتصاالت التسويقية عرب شبكات التواصل  )تقل  ساملة بني املتغري  لعالقرفة احاولت مع  ةهذه الدراس ❖

-املكون العاطفي   -ياالدراكاملكون  )املراحل  لى مراحل االستجابة للمستهلك وفق االجتماعي(، وأثره ع
 كمتغري اتبع.   كون السلوكي(امل
السابقة يف   لدراساتأغلب ا ا وجهتمنبيالدراسة االستبانة لزابئن الوكاالت السياحية    ذه ت ه وجه ❖

النقال زابئن متعاملي اهلاتف  شبكات التواصل االجتماعي استباانهتا لزائر اليت درست التسويق عرب  اجل
من أمهية يزيد  ، وهذا التسويق ابهلاتف  تستخدم التصاالت  يدو( رغم أن شركات اموبيلييس، جازي، أور )
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ودعم كبري ملا هلا    اهتمام اليت حتتاج إىل سات السياحية  سؤ البحث حيث ركز على القطاع السياحي وامل
 االقتصاد. أمهية يف تطوير  

هر أمهيتها واضحة من من املزيج االتصايل( مل تظ)ر   أن هناك بعض العناصحسب بعض الدراسات تبني ❖
شبكات التواصل االجتماعي والعالقات العامة عرب   ر عربات السابقة كالتسويق املباشراسالد خالل  

الدراسات ركزت على اإلعالن والرتويج وجتاهلت العناصر   أن معظم   الجتماعي، حيث كات التواصل ابش
ة ملل االتصاالت التسويقية املتكاعناصر هي يف غاية األمهية للوصو الباحثة أن هذه ال  األخرى، وترى 

 . قية املتكاملةيو تكامل هذه التقنيات معاَ لتحقيق االتصاالت التس  وة يفواحلصول على الفائدة املرج
املستقل   ة اإلحصائية من أجل معرفة أتثري أبعاد املتغري ت استخدمت يف املعاجلعدد كبري من الدراسا ❖

 ر من تخدمت خوارزمية شجرة القرا(، لكن الدراسة احلالية اسعددملتعلى املتغري التابع )حتليل االحندار ا
 . معرفة هذا التأثري أجل
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 ل: ص فخالصة ال
 راسات السابقة يف عدة نقاط أمهها: ادة من الد متت االستف 
 . إثراء اجلانب النظري للدراسة ❖
 .املشاهبة العربية واألجنبيةات  من خالل اطالع الباحثة على العديد من الدراسدراسة مشكلة ال   بناء ❖
 داهتا.اختيار منهج الدراسة وبناء أ ❖
 االستبيان.  بناء ❖
 م عينة الدراسة. د حجحتدي  ❖
 ابللغة العربية أو األجنبية.راجع سواءاَ  على بعض امل  لو صاحل ❖
 لدراسة.اإلحصائية املناسبة ل  ات التعرف على نوع املعاجل ❖
 . تدعيم اإلطار النظري بنتائج دراسات واحباث ❖
 ات. وصيوت  ت السابقة يف تقدمي مقرتحات االستفادة من نتائج الدراسا    ❖
 سات السابقة. الدرالية و اسة احلار د نتائج الو االختالف بنيمدى االتفاق امقارنة   ❖

 كاآليت:   ةيجنب ة األلقد استعرضنا يف هذا الفصل الدراسات السابقة ابللغة العربية واللغ
املس   ابملتغري  املتعلقة  ع )الدراسات  التسويقية  االتصاالت  وهو  شتقل  االجتماعي( رب  التواصل  بكات 
ابملتغ و املتعلقة  الشر )الدراسات  السلوك  وهو  التابع  و)الدراسائاري  االتصاال   تي(  ابملتغريين   تاملتعلقة 

الشر  االجتماعي والسلوك  التواصل  العالقة تهلك(للمسائي  التسويقية عرب شبكات  الختبار وجود  ، متهيداَ 
  ني املتغريين يف الفصل القادم.واألثر ب
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   الثالث الفصل

لتسويقية عبر  ت االدراسة الميدانية لتأثير االتصاال

وك الشرائي عي على السلشبكات التواصل االجتما

 لزبائن الوكاالت السياحية العاملة بالجزائر
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 متهيد: 
املفاهي د  لق    اإلطار  توضيح  إىل  األول  الفصل  يف  الد   يمتطرقنا  عرب   سة راملتغريات  التسويقية  )االتصاالت 

راسات السابقة وسنقوم يف هذا الفصل عرفة الد مل  ين ، والفصل الثاشبكات التواصل االجتماعي والسلوك الشرائي(
ت التسويقية عرب شبكة ر واستقصاء واقع االتصاال لسياحية العاملة ابجلزائوكاالت ااسة ميدانية لعينة من زابئن البدر 
اسيالف الفصل إىل لشبوك والسلوك  بينهما، ومن أجل ذلك قسمنا هذا  العالقة  أثر وطبيعة  للزبون واستنتاج  رائي 
  كما يلي: ثنيبحم

األول ✓ الطر   املبحث  ابستعراض  فيه  املستخدمة  نقوم  واألدوات  الديقة  ميف  جمتمع راسة  ن خالل حتديد 
 املستخدمة.  وعرض األساليب اإلحصائيةالدراسة وحتديد املتغريات  وعينة  

 نقوم يف هذا املبحث بعرض نتائج الدراسة واختبار الفرضيات.   : الثاينث  بحامل ✓
الثالث: ✓ الدراسةم  قو سن  املبحث  نتائج  مبناقشة  تفسري   فيه  من خالل  الن  وذلك  وربط  تائج املخرجات، 

ومقار ابلفر  التو ضيات  األخري  وحلو نتها، ويف  استنتاجات  إىل  ومقارنصل  املطروحة  لإلشكالية  النتائج   ةل 
 ابلنتائج احلالية.   قةالساب
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 سة( رالداملبحث األول: اإلجراءات املنهجية )طريقة وأدوات ا
خلصائص جمتمع   ناسبة ألدوات واألساليب اإلحصائية املالدراسة سوف يتم استعمال جمموعة من ايف هذه 

 لك كما يلي: ذ ل   يل املعطيات وسوف نتطرقسة؛ بغرض عرض، معاجلة وحتلوعينة الدرا
 طلب األول: طريقة مجع البياانت ملا

 الفرع األول: جمتمع الدراسة واختيار العينة 
تتوفر   اليت ،  ئرزاابجلالسياحية العاملة    الوكاالت زابئن    يشمل جمتمع الدراسة مجيع:  وعينة الدراسة  سة دراجمتمع ال

 لتالية: الشروط ا  فيهم
 أن يكون املبحوث لديه حساب فيسبوك؛ ❖
 مع وكالة سياحية.   ق وأن تعامل سب  نو أن يك ❖

الدراسة: بطريقة    عينة  الدراسة  عينة  مفردات  اختيار  العينة   يف  اعتمدان  قصدية.ت  ومها  عينتني  على  دراستنا 
 ا جلمع البياانت. ية فتم اعتمادهالعينة النهائ  س )االستبيان( أماف التأكد من صالحية أداة القيا االستطالعية هبد 

 ة ي العينة االستطالع 
العينة   من  اتتكون  من   22الستطالعية  التأكد  وذلك هبدف  خصائصهم  ومبختلف  واانث  ذكور  بني  مبحوث 

 )االستبيان(   داةاألصالحية  
  :العينة النهائية

لنرى اآلن هل العينة كافية أو   ،اخرتانها عشوائياَ   واإلانثذكور  مبحوث بني ال  505  النهائية من   تتكون العينة   
)للحكم على وجود 0.5واخرتان القيمة املرجعية    p=0.709بني املتغريين  باط  اب معامل االرتسغري كافية، قمنا حب

ان    Spss v27ووجدان ابستخدام    %.5، عند مستوى الداللة  0.99ط( بقوة اختبار كبرية=تباالر أو عدم وجود ا 
 ية. فاللحكم على العالقة بني املتغريين ومنه العينة ك  166القيمة الدنيا حلجم العينة  

بعد   وكيسبوالف  اإلمييل  عن طريقgoogle formsبعد منذجته يف    االستبيان الكرتونيا  توزيع   ت   :نتبيااالستوزيع  
احلصول   اجل  من  السياحية  ابلوكاالت  و االتصال  االلكرتوين  الزابئن  بريد  حساابهتم  على  الفيسبوكعناوين   .يف 

 لى التوزيع االلكرتوين نظرا ل: ان عة كوروان اقتصر حئلنا تنويع طرق توزيع االستبيان إال أنه وبسبب جاو حا
 . أشهر وغلق الوكاالت السياحية  06احلجر الكلي لفرتة   •
 قف نشاط العديد من الوكاالت بسبب توقف الرحالت. و ت •
 .املرض داخلياَ وخارجياَ   شارانتبسبب    عن السفر   الزابئنف  و ز ع •
غة من دون زابئن نظراَ فار   ، جتد الوكاالتاهعد رفع احلجر وعودة بعض الوكاالت ملمارسة نشاطوب  حىت  •

 يم. لتوقف الذهاب إىل احلج والعمرة وغلق الشواطئ ابلنسبة للتخي
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واحمل • اخلسارة  بسبب  الوكاالت  من  العديد  نشاط  احلجر  تصفية  جراء  هبم  حلقت  اليت   وتوقفالكلي  نة 
 يف اإلجيار وغريها...واستمرار توقف النشاط. كاللت وتسديدهاالرحالت 

 الدراسة ات  ع الثاين: متغري ر فال
  تتمثل متغريات الدراسة فيما يلي:

لفيسبوك، اإلعالن عرب اجبميع أبعادها )  قية عرب الفيسبوكسويالت: ويتمثل يف االتصاالت  املتغري املستقل ➢
املبيعات عرب الفيسبوك، التسويق لفيسبوك، تنشيط  ق املباشر عرب االفيسبوك، التسويقات العامة عرب  العال

 (. سبوكريوسي عرب الفيفلا
التابع ➢ اإلاملتغري  )املكون  أببعاده  اجلزائري  للزبون  الشرائي  السلوك  يف  ويتمثل  العاطفي اكيدر :  املكون   ،

 واملكون السلوكي(. 
 الدراسة املقرتح(: يوضح منوذج  22-  3الشكل رقم )

 
 سابقة لاابالعتماد عل الدراسات  املصدر: من إعداد الطالبة  

 

 

الفيسبوك  عرب اإلعالن  
سبوك الفي عرب العامة العالقات  

الفيسبوك  عرب املبيعات تنشيط  
الفيسبوك  عرب املباشر التسويق  

الفيسبوك  عرب الفريوسي يقتسو ال  
 

غري التابع املت  
 السلوك الشرائي 

إلدراكي( )ايفاملكون املعر   
العاطفي املكون ا  

سلوكي املكون ال  

 السن 

لتعليمي وى استملا  

 احلالة املهنية 

الشهري  دخلال  

 عدد سنوات املشاركة يف الفيسبوك 

 اجلنس 

 معدل التصفح للفيسبوك 

فيسبوك شراء اخلدمة عرب ال  
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 : تلخيص معطيات الدراسة ثالثالفرع ال
ل مقياس  على  ابالعتماد  اجملمعة  واملعطيات  البياانت  ايكر لتحليل  حساب ت  على  اعتمدان  خلماسي 

 ة.عياريية املرجحة واالحنرافات املاملئوية واملتوسطات احلسابنسب  التكرارات النسبية وال
ري موافق بشدة، غري موافق، اخليارات )غ  ي الذي يعرب عنساوقد ت االعتماد على مقياس ليكرت اخلم         

ترتييب،   مقياس  وهو  بشدة(  موافق  موافق،  ليكرت دو واجلحمايد،  املوافقة حسب جدول  درجات  يوضح  التايل  ل 
 خلماسي:ا

 اخلماسي   املوافقة حسب مقياس ليكرتدرجات   (: يوضح3- 3جدول رقم )
 شدة موافق ب موافق  د يحما غري موافق   غري موافق بشدة  البياانت 

 5 4 3 2 1 زالرتمي

أعاله، حيث أعطينا كل إجابة درجة  ول  جلدعلى ا  Spss v27درجات مقياس ليكرت اليت ت إدخاهلا يف برانمج  
 كالتايل: 

 . 1غري موافق بشدة: درجة:  ؛2؛ غري موافق؛ درجة3ايد: درجةحم؛  4موافق: درجة ؛5دة: درجةق بشمواف
 جدول ليكارت اخلماسي ب  وسطات حس زيع املتيقة تو ر ط(: يوضح 4- 3جدول رقم )

 جمال املتوسط احلسايب املرجح  درجة املقياس  اجملاالت
 01.8-1  غري موافق بشدة  األول  الجملا

 2.61  – 1.81  موافق  ريغ اجملال الثاين

 3.42  – 2.62 حمايد ث الثال  اجملال

 4.23- 3.43 موافق لرابع ال ااجمل

 5  – 4.24 دة شب  موافق اجملال اخلامس

 ة إعداد الطالب  املصدر: من 
 احلسايب املرجح   وسط ملتتصنيف اإلجاابت وفق ا  يوضح  (03-05)رقم  اجلدول                

 س الثاين الدرجة املكافئة للمقيا اس األول الدرجة املكافئة للمقي  املرجح  جمال املتوسط احلسايب اجملاالت

 سليب منخفض  2.33  – 1 اجملال األول
 مرتدد متوسط  3.67 -2.34 الثاين  لااجمل

 إجيايب  مرتفع 5  – 3.68 اجملال الثالث 
 ة: من إعداد الطالباملصدر
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 سة الثاين: األدوات واألساليب املستخدمة يف الدرا  طلبامل
 امليدانية   الفرع األول: أداة الدراسة 
ر الوقت بعني االعتبا  للزبون وأخذاَ   يئا واليت تتعلق ابلسلوك الشراياانت اليت يراد مجعهبناءاَ على طبيعة الب

البحث وجدان أن األداة املناسبة واألكثر   يعةوطباملسموح به إلجراء هذه الدراسة امليدانية واإلمكانيات املتاحة،  
عبارة حول املتغري املستقل   38يان ب  ت وضع وتصميم االستبستبيان وقد  راسة هي االة لتحقيق أهداف الدفعالي

ال) الفستاالتصاالت  عرب  التابع    عبارة19و  (يسبوكويقية  املتغري  الشرائي)حول  بعض (السلوك  على  ابالعتماد   ،
موعة من على جم  ستبانةالدراسة، وقد ت عرض اال ابللغة العربية واألجنبية اليت هلا عالقة مبوضوع    الكتب واملراجع

نه، وأخذ تغافل عح ما ت الرشاد وتصحيإل وااموا بدورهم بتقدمي النصح  اتذة اجلامعيني ، الذين قاحملكمني من األس
 (.1)  مصورته النهائية لالختبار ابللغة العربية املبينة يف امللحق رق

لقيا  :االستبيانأداة   املستعملة  األداة  التسويقية  وهو  االتصاالت  أثر  على شب  عربس  االجتماعي  التواصل  كات 
ث أجزاء مفصلة  د ت تقسيمه إىل ثال، وقماسيخلليكارت االوطن وفقاَ ملقياس  أحناء  سلوك الشرائي للزبون عرب  ال

 كما يلي: 
البالبياانت الشخصية-أ  عينة الدراسة  وظيفية ألفرادملرتبطة ابخلصائص الشخصية والياانت ا: يتضمن هذا اجلزء 

 ج ما للربانومات الشخصية أبرقام للمساعدة يف إدخاهل ل هذه املعل وقد ت إدخا.....( نس، العمر، جلا)واملتمثلة يف 
 (. SPSSv27ي )حصائاإل
 ي: أبعاد كما يل  05مقسمة على    رات االتصاالت التسويقية عرب الفيسبوك عبا  –ب
 . 16إىل العبارة01من العبارة    عبارة مرقمة   16ن عرب الفيسبوك: ويتضمن  عالاإل–1
 . 19إىل العبارة   17عبارات مرقمة من العبارة    03: ويتضمنالعالقات العامة عرب الفيسبوك  –2
 . 25إىل غاية العبارة    20عبارات مرقمة من العبارة    06ويتضمن  ملباشر عرب الفيسبوك:  ا  يقسو تلا  –3
 .29ة  إىل العبار   26رقمة من العبارة  الفيسبوك: وتتضمن أربع عبارات مبيعات عرب  امل  نشيطت  –4
 .38رة  العباإىل    30عبارات مرقمة من العبارة    09فيسبوك: وتتضمن  التسويق الفريوسي عرب ال–5
 . 91عبارة  إىل ال01عبارة مرقمة من العبارة  19إىل ثالثة ابعاد وتتضمن    مقسمة الشرائي:  عبارات السلوك  –ج
 .03إىل العبارة01بارة  قمة من الععبارات مر   03املكون االدراكي: ويتضمن  –1
 .06إىل العبارة  04عبارات مرقمة من العبارة   03املكون العاطفي: ويتضمن   –2
 . 19إىل غاية العبارة    07العبارة عبارة مرقمة من    13  تضمن: وييكو ون السلاملك  –3
 
 

�����
����

��

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


كات التواصل االجتماعي على  تصاالت التسويقية عبر شبتأثير اال ل لث     الدراسة الميدانيةالفصل الثا
 ئي لزبائن الوكاالت السياحية العاملة بالجزائر شرالالسلوك ا

 

93 

 

 ستخدمة يف معاجلة البياانت ئية املالفرع الثاين: الوسائل اإلحصا
عبارات   جاابت أفراد عينة الدراسة من خالل ئية متكننا من التحليل اجليد إل على نتائج إحصامن أجل احلصول  

  SPSSوكذلك برانمج   SPSS Modeler 18.2.1برانمج    : يةتالال  اإلحصائية  ج الرباماالستبيان استخدمنا  
 وكانت الوسائل اإلحصائية للتحليل هي:   2019إصدار    Excelفت  اجلداول مليكروسو   برانمج، 27إصدار  

 ألداة. : حلساب ثبات وصدق ا لفا كرونباخحساب أ ❖
ال ❖ للعوامل  طبقاَ  العينة  مفردات  توزيع  ملعرفة  املئوية  والنسب  العمر، )   فيةدميغراالتكرارات  اجلنس، 

 ، احلالة االجتماعية(؛املؤهل العلمي
واقع ن قياس أجل اجتاه عينة أفراد الدراسة ومعرفة  م:  رافات املعياريةحساب املتوسطات احلسابية واالحن ❖

 والسلوك الشرائي للزابئن.  لفيسبوكاالتصاالت التسويقية عرب ا
األمهية   ❖ للمتوسط، وحنصل (:  The relative importance)النسبية  حساب  النسيب  الوزن  هي 

 خلماسي.د اليه من قسمة الوسط احلسايب لكل عبارة على أعلى درجة أيخذها مقياس ليكر ع
احلسايب   ❖ مدل (:  Weighted Mean) املرجح  املتوسط  تعطي  قيمة  عن  عبارة  أويل هو  لطبيعة   ول 

 .ستبيان البياانت وتستخدم لتحديد مستوى إجاابت أفراد العينة لفقرات اال
 ؛ عتداليةاالالختبار    اختبار شابريو ويليك  ❖
الفروقاMann – Whitneyاختبار ❖ ألثر  اإلحصائية  الداللة  يف لدراسة  املتغري ت  جتاه  اجلنس  عامل   

 ني جمموعتني من البياانت الرتتيبية؛صائية بإذا كان هناك فروق ذات داللة إح ملعرفة ما -التابع 
الد Kruskal – Wallisاختبار   ❖ العواملدراسة  يف  الفروقات  ألثر  اإلحصائية  جتاه اللة  الدميغرافية  ل 

التابع ذات    -املتغري  فروق  هناك  إذا كان  ما  من دال ملعرفة  أكثر  أو  جمموعات  ثالث  بني  إحصائية  لة 
 اانت الرتتيبية؛ البي
 ؛لقياس قوة االرتباط بني متغريات الدراسة  ريسونرتباط بحساب معامل اال ❖
عرفة قوة أتثري املتغري املستقل على مل   طي املتعدد )طريقة املربعات الصغرى(:حساب معامل االرتباط اخل ❖

 ؛ ر بني العواملمؤثاملتغري التابع وقياس أقوى عامل  
اتبع ومتغريات مستقلة وذلك متغري    منوذج إحصائي يعرب عن عالقة بنيوهو  :  االحندار اخلطي املتعدد ❖

أحد املتغريين مبعلومية قيمة غري التابع. وميكن من خالله تقدير قيمة  ملعرفة أتثري أبعاد املتغري املستقل يف املت
 ؛ املتغري اآلخر

القرار ❖ ا:  شجرة  األفعال  لقر متثل شجرة  الكثري من  عليه  بياين موضحاَ  املمكنة ومن ار شكل  البدائل  أو 
ا جلطبيعة  حاالت  ببناء  القرار  متخذ  أمام  صعوبة  هناك  يكون  عندما  القرارات  شجرة  دول ونستخدم 
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هذه النتائج ابألرابح أو اخلسائر أو املنفعة، حيث تشري املربعات يف   النتائج الشرطية سواء كان معرباَ عن 
يت تظهر فيها حاالت واقع الا العقد الدائرية فتشري إىل املالشجرة إىل املواقع اليت يتخذ فيها القرار أمذه  ه

ا د وتسمى هذه األسهم ابألغصان ويوضع عليهالطبيعة وهناك أسهم تصل بني هذه املربعات وهذه العق
اب  املعروفة  النهائية  القيم  أما  الطبيعة  حلاالت  املتوقعة  هناية لعو االحتماالت  يف  توضع  القرار(  ائد)نتائج 

 ة من حاالت الطبيعة. كل حال  عربة عن كل نتيجة حنصل عليها مناألغصان امل 
 الفرع الثالث: اختبار أداة الدراسة 

ال :  الظاهري لألداةالصدق  -أوالَ  ت عرضها على أساتذة حمكمني، ويف ،  دراسة ظاهرايَ ملعرفة مدى صدق أداة 
إبعا قمنا  آرائهم  مفهومة  دة  ضوء  تكون  حىت  االستبيان  عبارات  بعض  إىل صياغة  األخري  يف  لنصل  وواضحة، 

 (. 01هائية لالستبيان )أنظر امللحق رقمورة النالص
 ت التسويقيةثبات وصدق مقياس االتصاال  اثنيا: 

 سم ابلثبات إذا قدمت نتائج متقاربة عند تكرار عملية القياس. نقول إن األداة تتالثبات:   .1
 . ة )املتغري( اليت من أجلها صممتإن األداة تتسم ابلصدق إذا وجدانها تقيس الصفول  نقالصدق:   .2

حتصلنا على   SPSS v27  ةبناءا على خمرجات برانمج احلزم اإلحصائي:  ات مقياس االتصاالت التسويقيةثب  -  
 األول وقيمة ألفا كرونباخ كما هو موضح يف اجلدول التايل:   عدد فقرات احملور

 ( يبني ألفا كرونباخ للمحور األول 06- 03)رقم  اجلدول 
 عدد الفقرات  رونباخألفا ك

0.949 38 

 SPSS v27اعتمادا على خمرجات برانمج   ة من إعداد الطالب  املصدر: 

  0.949فقرة وأن ألفا كرونباخ هلذا احملور هي    38دول أن عدد الفقرات يف هذا احملور هي يتضح من خالل اجل

 بدرجة عالية من الثبات.   بات عايل وهذا يدل على أن احملور األول يتمتعلثوهو يشري إىل أن معامل ا
رفة معامل معومن أجل    (7 -3)اعتمادا على اجلدول رقم    : ق ملقياس االتصاالت التسويقيةمل الصد معا  -

 كما هو موضح يف اجلدول التايل:   دقالصدق نقوم حبساب معامل الص
 محور االولل( يبني معامل الصدق ل7- 3اجلدول رقم )

 عدد الفقرات  معامل الصدق 
0.947 38 

 SPSS v27لى خمرجات برانمج تمادا عاع  ة املصدر: من إعداد الطالب
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قوي مما   وهو معامل صدق   0.947ساوي  لصدق للمقياس يمعامل ايتضح أن    (7 - 3)رقم  اجلدول من خالل  
 أن املقياس صادق ونستنتج أن املقياس صاحل للدراسة. يعين 
 قياس السلوك الشرائي ثبات وصدق م  اثلثا:

 السلوك الشرائي   ثبات مقياس  -
ا كرونباخ كما حتصلنا على عدد فقرات احملور الثاين وقيمة ألف   SPSSمج احلزم اإلحصائية  ات برانبناءا على خمرج

 : هو موضح يف اجلدول التايل
 ( يبني ألفا كرونباخ للمحور الثاين8- 3اجلدول رقم )

 لفقرات عدد ا ألفا كرونباخ
0.895 19 

 SPSS v27اعتمادا على خمرجات برانمج   ة املصدر: من إعداد الطالب
هي         احملور  هذا  الفقرات يف  عدد  أن  اجلدول  خالل  من  أ   19يتضح  وأن  هل فقرة  هي لفا كرونباخ  احملور  ذا 

 لثبات.عالية من ا  ثبات عايل وهذا يدل على أن احملور الثاين يتمتع بدرجة شري إىل أن معامل الوهو ي  0.895
 وك الشرائيمعامل الصدق ملقياس السل   -

( ومن أجل معرفة معامل الصدق نقوم حبساب معامل الصدق كما هو موضح يف 9- 3رقم )اعتمادا على اجلدول 
 اجلدول التايل: 

 الثاينمعامل الصدق للمحور  ( يبني 9- 3اجلدول رقم )
 عدد الفقرات  معامل الصدق 

0.946 19 

 SPSS v27اعتمادا على خمرجات برانمج   ة البن إعداد الطاملصدر: م 
وهو معامل صدق قوي مما يعين أن املقياس  0.946الصدق للمقياس يساوي معامل   من خالل اجلدول يتضح أن 

 يف الدراسة.   حل للقياس الستعماله القول إن هذا املقياس صا  وعليه ميكننا  .صادق
 ا يلي:ورين وهو كم واجلدول التايل يلخص الثبات والصدق للمح

 ت حملاور االستبيانل الثبامعام  (:10- 3اجلدول رقم )                                
 عدد الفقرات معامل الصدق ألفا كرونباخ احملاور

 38 0.974 0.949 يسبوك تصاالت التسويقية عرب الف ور االول: االاحمل

 19 0.946 0.895 احملور الثاين: السلوك الشرائي

 57 0.978 0.958 ستبيان اال

 SPSS V27طالبة وفقا ملخرجات : من اعداد الاملصدر
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 ابع: خصائص عينة الدراسةفرع الر ال
 ها فيما يلي:  يتسم أفراد عينة الدراسة بعدة مسات ميكن توضيح

 عينة الدراسة وفقا ملتغري اجلنس.  التايل توزيع أفراد  يوضح اجلدولمتغري اجلنس:  
 اد العينة حسب متغري اجلنس: توزيع أفر (11- 3اجلدول رقم )

 
 
 
 
 

 SPSS v27رجات برانمج اعتمادا على خم  ة املصدر: من إعداد الطالب
ية فكانت نسبة املتبقأما ال  % 70.1( أن أعلى نسبة كانت لإلانث وتقدر ب  3-11حظ من اجلدول رقم )نال

 ا راجع إىل: وهذ   %،29.9للذكور بنسبة  
 رمبا تعود للصدفة.  •
د بع  envoyéاابت غري مسرتدة نظرا لضعف األنرتنت، حيث يقوم الفرد بضغط زر  هناك إج •

 يف رابط االستبيان يف حد ذاته.ضافة إىل حدوث مشكل  تصل اإلجابة للباحث، ابإلاإلجابة وال  
العينة اإلانث ابإلجابة على   وتذكري أفراد االتصالرج يف إعادة  فال جتد احلأو ألن الباحثة أنثى،   •

ن وين، وألهناك عزوف يف اجملتمع عن ملء االستبيان وخاصة اإللكرت ، ألنه  اإللكرتوين  ستبيان اال
يتحججون بضعف األنرتنت وعدم مساعدة نت عن طريق اهلاتف فبية الناس يتصلون ابألنرت غال

 ستبيان. االاهلاتف يف ملء  
 . يناإللكرتو   لإلجابة على االستبيان ا ألن اإلانث لديها بعض من الصرب  رمب •
عكس الذكور من انث املوظفات، يتبق هلم جزء من الراتب الستخدامه يف السفر على  لإلنسبة  ابل •

 املفروض التزاماهتم أكثر. 
نتيجة   يتناىف مع تفسري  ثر تسوق عرب الفيسبوك واألنرتنت وهذه النتيجة وهذا الرمبا ألن النساء أك •

 :الدراسةد عينة  توزيع أفراوالشكل التايل يوضح      (. حبوص نسيمة)دراسة  
 
 
 

 نوع اجلنس التكرار  %املئوية    النسبة
 ذكر 151 29.9
 أنثى 354 70.1
 اجملموع  505 100
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 توزيع أفراد العينة حسب متغري اجلنس:  (23- 3)  الشكل رقم

 
 v27 SPSSاعتمادا على خمرجات برانمج    املصدر: 

 السن ريعينة الدراسة وفقا ملتغ   يوضح اجلدول التايل توزيع أفرادمتغري السن:  
 ينة حسب متغري السنراد العتوزيع أف  (:12- 3اجلدول رقم )

 فئة األعمار  لتكرار ا  %ويةالنسبة املئ
 سنة  20أقل من   9 1,8
 سنة  30إىل    21من   267 52,9
 سنة  40إىل    31من   171 33,9
 سنة  40من   رأكث 58 11,5
 اجملموع  505 100

 SPSS v27جات برانمج اعتمادا على خمر   ة الطالباملصدر: من إعداد  
ســنة( بنســبة مئويــة تقــدر    30إىل    21مــن  عمريــة )حــظ أن أعلــى نســبة كانــت للفئــة ال( نال3-12مــن اجلــدول رقــم )

ــنة( بنســـبة مئويـــة    40إىل    31ن )مـــن  مث تليهـــا الفئـــة العمريـــة مـــ  %،52.9ب: ــبة   ،% 33.9سـ يف حـــني كانـــت النسـ
مـن    مريـة )أقـلفئـة العأما النسـبة املتبقيـة فكانـت لل  %.11.5:سنة بنسبة تقدر ب  40من    املئوية للفئة العمرية أكثر

 وهذا راجع إىل:%، 1.8ب:  ية تقدرسنة( بنسبة مئو   20
 ألن أكثر املشرتكني يف الفيسبوك من الشباب. •
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حيـث    التواصـل االجتمـاعي مـن فئـة الشـباب،  سـبوك وتطبيقـاتيوالفن الفئة األكثـر اسـتخداماَ لألنرتنـت أل •
روى  تفسـري والنتيجـة تتفـق مـع دراسـة أوهـذه ال متيل كثـرياَ السـتخدام هـذه الوسـيلة،  أن الفئات األخرى ال

 حبوص نسيمة.،  اببكر  احمصب
  حتــاول البحــث  التخــرج وحــديثي التوظيــف ومنــههــي فئــة تضــم حــديثي    [ســنة  30 -21مــن  ]مــن  ألن الفئــة   •

    .رحالت واملخيمات ...إلوالتنزه من خالل الذهاب إىل ال  عن مصادر الرتفيه
سـنة    20أقـل مـن  للفئـة    ألن الفيسبوك ال يسـمح  [سنة20من  أقل  ]ة يف حني كانت أقل نسبة للفئة العمري •

لغــرض ترفيهــي ولــيس اقتصــادي وهــذه    وتســتعمل األنرتنــت  ابلتســجيل وألن هــذه الفئــة لــيس لــديها دخــل
 .حبوص نسيمةتتفق مع دراسة    النتيجة

فـتح  يهتمـون بالكبـار يف السـن ال    وهـذا ألن   % 11.5ى  حتصلت علـ  [سنة  40كثر من  أ]أما الفئة العمرية  •
 حساب يف الفيسبوك. 

  يوضح ذلك:املوايل  والشكل 
 توزيع أفراد العينة حسب متغري السن (:24 -3)رقم  الشكل  

  
 v27 SPSSاعتمادا على خمرجات برانمج    املصدر: 
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 قا ملتغري املستوى التعليميراد عينة الدراسة وفيوضح اجلدول التايل توزيع أف  املستوى التعليمي: 
 ستوى التعليمي متغري امل(: توزيع أفراد العينة حسب  13- 3قم )اجلدول ر 

 املؤهل العلمي  التكرار   %النسبة املئوية
 متوسط  2 4,
 اثنوي 32 6,3
 جامعي  471 93,3
 موع جملا 505 100

 SPSS v27رانمج  اعتمادا على خمرجات ب  ةاملصدر: من إعداد الطالب
مث   % 93.3ب:  ية تقدر  كانت لفئة اجلامعيني بنسبة مئو   نسبة  أن أعلى ( نالحظ  3-13)رقم من اجلدول        

.  4بنسبة    سطالنسبة املتبقية بنسبة فكانت لفئة املتو ، أما  % 6.3تليها فئة املستوى التعليمي الثانوي بنسبة مئوية

 : ، وهذا راجع إىل% 
 لكرتوين. يان امستواهم الدراسي ال يسمح هلم مبلء استببة وذلك ألن فئة املتوسط حتصلت على أقل نس •
 ، رمبا لتعودهم على ملء االستبيان االلكرتوين. جلامعينيأعلى نسبة كانت لفئة ا •

 والشكل التايل يوضح ذلك: 
 حسب متغري املستوى التعليمي ة  توزيع أفراد العين  (:25 - 3)الشكل رقم  

 
 v27 SPSSانمج  اعتمادا على خمرجات بر   املصدر: 
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 الة املهنيةغري احليع أفراد عينة الدراسة وفقا ملت توز يوضح اجلدول التايل  احلالة املهنية:
 املهنية (: توزيع أفراد العينة حسب متغري احلالة  14- 3اجلدول رقم )

 
 
 

 
 
 
 
 

 SPSS v27اعتمادا على خمرجات برانمج    ةالبداد الط: من إعاملصدر               
مث تليها  %،54.5مئوية تقدر ب بة حظ أن أعلى نسبة كانت لفئة املوظفني بنس( نال3-14من اجلدول رقم)      

أما ابلنسبة لفئة    ،% 13.1حني كانت فئة العاطلني عن العمل بنسبة    ، يف 25.3فئة الطلبة بنسبة مئوية تقدر ب:
 ىل: وهذا راجع إ  أما النسبة املتبقية فكانت لفئة املتقاعدين،  % 5.3نت نسبتهمرة فكااألعمال احل

ا • النسب  ارتفاع  فإن  الباحثة  أفراد  ملئوفق رأي  يعزى إىل كون  املوطفني  الطالب وفئة  فئة  وية يف كل من 
ى، ن األخر بكة الفيسبوك أكثر من فئات املهدام شتني جتيد العمل على شبكة األنرتنت واستخالفئهاتني 

 (. 2015موصللي،وهذه النتيجة تتفق مع دراسة) 
 حبكم عددهم الكبري يف اجملتمع. أعلى نسبة لفئة املوظفني  •
 غلبيتهم ال ميلكون حساابت فيسبوك.أ ئة املتقاعدين حبكم أن لف  أقل نسبة •
يس لديهم دخل فرمبا ال يهتمون أهنم لحبكم   % 13.1 عن العمل حتصلت على نسبة  عاطلنيفئة ال •

 ابلوكاالت السياحية. لسفر و اب
 والشكل التايل يوضح ذلك:   
 
 
 
 
 

 هنيةامل  احلالة التكرار  %النسبة املئوية
 طالب  128 25,3
 موظف  275 54,5
 متقاعد 9 1,8
 بدون عمل  66 13,1
 أعمال حرة  27 5,3

 اجملموع  505 100,0
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 هنية امل  توزيع أفراد العينة حسب متغري احلالة  (: 26 – 3الشكل رقم)
 

 
 v27 SPSSاعتمادا على خمرجات برانمج    املصدر:

 فقا ملتغري الدخل الشهريراسة و وضح اجلدول التايل توزيع أفراد عينة الد ي :الدخل الشهري
 (: توزيع أفراد العينة حسب متغري الدخل الشهري15- 3رقم )  اجلدول

 
 
 

   
 
 
 

 SPSS v27اعتمادا على خمرجات برانمج    ةإعداد الطالبر: من  املصد             

اجلدول             )من  لفئ3-15رقم  نسبة كانت  أعلى  أن  ا( نالحظ  ) ة  الشهري    دج(  18000أقل من  لدخل 
فئ  %،37.8بنسبة مئوية تقدر ب: تليها  يف حني    ،% 33.9  ( بنسبة مئويةدج  45000من    ل )أكثرة الدخمث 

 الدخل الشهري تكرار ال %النسبة املئوية
 دج  18000أقل من   191 37,8
 دج  30000  -دج    18000من   56 11,1
 دج  45000  -دج    30001من   87 17,2
 دج  45000أكثر من   171 33,9
 وع اجملم  505 100,0
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 أما النسبة املتبقية %.17.2( بنسبة تقدر ب:دج 45000 -دج   30001 دخل )منفئة ال كانت النسبة املئوية ل 
 وهذا راجع إىل:   %،11.1( بنسبة مئوية تقدر ب:دج  30000  -دج    18000من  فكانت لفئة الدخل ) 

 ئر.ضعف مستوى الدخل يف اجلزا •
 شغيل.الت  لعملوا ضمن إطار عقود ما قبفهم ي  د كبري من اجلامعيني ليسوا مثبتنيعد  •
ــذا ا • ــومي، وهـ ــة يعملـــون يف الوظيـــف العمـ ــهادات اجلامعيـ ــاملي الشـ ــعف  عـــدد كبـــري مـــن حـ ــم بضـ ألخـــري يتسـ

 األجر.
 ضح ذلك:يو   والشكل املوايل 

 ريتوزيع أفراد العينة حسب متغري الدخل الشه:  (27 - 3)الشكل رقم 

 
 v27 SPSS اعتمادا على خمرجات برانمج  صدر: امل

يوضــح اجلــدول التــايل توزيــع أفــراد عينـــة الدراســة وفقــا ملتغــري عــدد ســـنوات    سدددبوك:عددددد سدددنوات املشددداركة يف الفي
 شاركة يف الفيسبوكامل

 زيع أفراد العينة حسب عدد سنوات املشاركة يف الفيسبوك تو   (:16- 3)اجلدول رقم  
 
 
 

             
 
 
 

 SPSS v27تمادا على خمرجات برانمج اع  ةاملصدر: من إعداد الطالب

 الدخل الشهري ر التكرا  %النسبة املئوية
 سنتنيأقل من   17 3,4
 سنوات  6إىل    2من   103 20,4
 سنوات  8إىل    6من   116 23,0
 سنوات  8أكثر من 269 53,3
 اجملموع  505 100,0
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ــبة كانــــت ل  نالحــــظ أن   (3-16رقــــم )مــــن اجلــــدول         ــة )أعلــــى نســ ــبة    ســــنوات(  8أكثــــر مــــنفئــ مئويــــة تقــــدر  بنســ
مــن  يف حــني كانــت النســبة املئويــة لفئــة )  %،23.0( بنســبة مئويــة  ســنوات  8إىل    6  مــنئــة )مث تليهــا ف  %،53.3ب:

أقــل مــن ســنتني( بنســبة مئويــة تقــدر  النســبة املتبقيــة فكانــت لفئــة )  أمــا  %.20.4( بنســبة تقــدر ب:ســنوات  6إىل    2
 وهذا راجع إىل: %،3.4ب:

 .يهم خربةولد  وكات كبرية من االشرتاك يف الفيسبهم سنو فراد عينة الدراسة لديأ •
 شبكات التواصل االجتماعي.اهتمامهم ب •
 يف اجملتمع.  انتشار استخدام األنرتنت •
 اليت من خالهلا يدخلون حلساابهتم عرب الفيسبوك.يب  امتالكهم للجواالت واحلواس •

 لك:والشكل املوايل يوضح ذ
 بوكسب عدد سنوات املشاركة يف الفيسعينة حتوزيع أفراد ال  :(28 - 3)الشكل رقم 

 
 v27 SPSSاعتمادا على خمرجات برانمج    املصدر: 

 ملعدل التصفح للفيسبوكوفقا سة ح اجلدول التايل توزيع أفراد عينة الدرايوض  :معدل التصفح للفيسبوك
 يسبوك فلل   معدل التصفحسب  (: توزيع أفراد العينة ح17- 3)اجلدول رقم  

 
 
 
 
 

 SPSS v27مج على خمرجات بران  اعتمادا  ة املصدر: من إعداد الطالب

 معدل التصفح للفيسبوك  كرار الت  %النسبة املئوية
 قل من ساعة يف اليوم أ 55 10,9
 ساعة يف اليوم  3 -1من  225 44,6
 ساعة يف اليوم  5 - 4من  108 21,4
 يف اليوم  اعةس 5أكثر من  117 23,2
 اجملموع  505 100,0
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بنسبة مئوية   (ساعة يف اليوم  3 -1من  نت لفئة )سبة كا ( نالحظ أن أعلى ن3-17دول رقم )اجلمن             
يف حني كانت النسبة املئوية   %،23.2ية  ( بنسبة مئو ساعة يف اليوم  5أكثر من  ئة )مث تليها ف%، 44.6تقدر ب:

أقل من ساعة يف فئة )كانت لأما النسبة املتبقية ف  %.21.4بة تقدر ب:( بنسساعة يف اليوم  5  - 4من  لفئة ) 
 وهذا راجع إىل:   %،10.9ية تقدر ب:بة مئو ( بنساليوم
 فيسبوك. أفراد العينة من األعضاء نشطني عرب ال •
حيث:)توفري املعلومات واألحباث والدراسات، توفري معلومات يهتم   من   أن هذه الوسيلة ذات فوائد كثرية •

إلضافة اب ورة،  احة للتعبري عن نفسه ابلنص والص صفح مسيعطي الفيسبوك للمت،  را تمع مثل: األخبهبا اجمل
وأشياء جديدة ابست أشخاص  التعرف على  أو  للتسلية  وسيلة  أهنا  مع إىل  تتفق  النتيجة  مرار...( وهذه 

 . (مصباح اببكر روىأدراسة  )
 يف اليوم. من الوقت  معتربة  مدة إرتباطهم هبذه الوسيلة واعطائها   •
 ومية. نا الييسبوك أصبح جزء من حياتأن الف •

 والشكل املوايل يوضح ذلك:
 فيسبوكمعدل التصفح لل توزيع أفراد العينة حسب   :(29 - 3)رقم   الشكل

 
 v27 SPSSاعتمادا على خمرجات برانمج    املصدر: 
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 ء اخلدمة عرب الفيسبوكشراقا ملتغري  يوضح اجلدول التايل توزيع أفراد عينة الدراسة وف  الفيسبوك: اخلدمة عرباء شر 
 الفيسبوك   عرب راء اخلدمة شنة حسب  (: توزيع أفراد العي 18- 3)رقم    دولاجل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 SPSS v27برانمج   اعتمادا على خمرجات   ة املصدر: من إعداد الطالب

أما النسبة    % 80.8وتقدر ب   لفئة مل أشرت أي خدمة أن أعلى نسبة كانت    (3-18اجلدول رقم )نالحظ من  
 وهذا راجع إىل:   %،19.2بنسبة    اشرتيت خدمة   لفئة  املتبقية فكانت

فر عن والقدرة الشرائية ألفراد عينة الدراسة، حيث أن دخلهم ال يسمح هلم ابلس  املعيشي  تدين املستوى •
فأغلب املوظفني يسافرون عن طريق اخلدمات االجتماعية   لى، طريق وكالة سياحية ألن تكلفتها أغ

 . . إل...ييم أو عمرة للمؤسسة، سواء خت
يختار الزبون الوكالة ف  عرب الفيسبوك  اإلعالنتطيع احلكم على جودهتا من خالل   نسرمبا ألن اخلدمة ال •

يد عن طريق التقسيط، تسد عرفته الشخصية ملسري الوكالة، الثمن، الاليت يسافر معها العتبارات أخرى)كم 
 .أخذ رأي أشخاص مقربني سبق وأن قامو بتجريبها....(

 ئلة الزابئن.على أس  ت االتعليق  الرد يف   يسنجر وخاصية املعرب  السياحية  حاب الوكاالت أص تفاعلعدم   •
 ال زلنا ال نستعمل الفيسبوك بشكل كبري يف الشراء.  •

 :ذلكاملوايل يوضح والشكل  
 

   التكرار   %النسبة املئوية
 رت أي خدمة مل أش / 408 80,8
 اشرتيت خدمة  / 97 19.2
  حجز فندق  40 7,9

 تذكرة سفر  15 3,0 نوع اخلدمة املشرتاة 
 أتشرية 3 6,
 ية رحلة داخل 13 2,6
 عمرة  8 1,6
 ج ح 2 4,
 خميم صيفي  16 3,2

 اجملموع  / 505 100,0
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 الفيسبوك شراء اخلدمة عربوزيع أفراد العينة حسب ت  :(30 - 3)الشكل رقم 

 
 v27 SSSPى خمرجات برانمج  اعتمادا عل   املصدر:

 يات دددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددد دددددددددددددددددددددبار الفرض: اختاملبحث الثاين
 الرئيسية األوىل  اختبار الفرضية:  املطلب األول

 ر الفرضية الرئيسية األوىل اليت تنص على: تباسيتم يف هذا املطلب اخ
للوكاالت السياحية العاملة سبوك  الفي ت التسويقية عرب  مرتفعة من االتصاال هناك مستوايت    نص الفرضية: " 

 "زائرابجل
يـة إلجـاابت عينـة الدراسـة واألمهيـة  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيار حبساب  قمناالفرضية صحة  ختبارال
 ايب.لفقرات كل بعد وحتديد املستوى املرجح له بناءاَ على قيمة املتوسط احلسية  النسب

 بوك االتصاالت التسويقية عرب الفيس   األولأفراد العينة للمحور  اجتاهات آراء  
 الن عرب الفيسبوك (: اجتاهات آراء أفراد العينة للمحور األول املتعلق ابإلع 19- 3ول رقم )جد

األمهية 
 النسبية 

 اجتاه
 عينةال

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

 الرقم  العبارات

 01 عرب الفيسبوك احية  عالانت الوكاالت السيأاتبع إ 3,51 9470, موافق % 70.2

أتبادل مع اآلخرين إعالانت الوكاالت السياحية املوجودة  3,12 9890, حمايد % 62.4
 يف الفيسبوك 

02 
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الوكاالت السياحية عرب الفيسبوك من   انت متكنين إعال 3,44 9460, موافق % 68.8
 التواصل معها 

03 

عة الستفسارايت ة بسر ظفو الوكاالت السياحييستجيب مو  3,06 9290, حمايد % 61.2
 الفيس بوك   دمة عرب حول العروض املق 

04 

رة على حل لدى موظفي الوكاالت السياحية قد  2,93 9130, حمايد % 58.6
 بوك املشكالت املطروحة عرب الفيس  

05 

عرب الفيس   ميكنين متابعة إعالانت الوكاالت السياحية 3,54 9610, موافق % 70.8
 الوقت الذي أريدبوك يف  

06 

االت السياحية عرب الفيس بوك على ت الوك تتوافر إعالان 3,24 9840, حمايد % 64.8
 سا وخالل أايم األسبوع24مدار  

07 

انت الوكاالت السياحية عرب إعالميكنين حتميل وحفظ   3,31 9760, حمايد % 66.2
 الفيسبوك

08 

مات ملعلو فيسبوك أبهنا غنية ابز اإلعالانت عرب ال تتمي 3,29 1,030 حمايد % 65.8
 رىمقارنة بوسائل اإلعالن األخ

09 

عطيات تقدم يل اإلعالانت عرب الفيس بوك البياانت وامل  3,38 1,036 حمايد % 67.6
تبقيين على إطالع ء و اليت تساعدين يف اختاذ قرار الشرا

 بشكل مستمر على اخلدمات اجلديدة 

10 

اليت يبحث   لوماتن عرب الفيس بوك املعيقدم اإلعال  3,41 970, حمايد % 68.2
 عنها العمالء 

11 

حمتوى اإلعالن عرب الفيسبوك أكثر إقناعاَ من الوسائل  3,22 1,029 يدحما % 64.4
 خرى األ

12 

إلعالانت عرب الفيسبوك أكثر متعة وتسلية من ن اأعتقد أ  3,39 1,016 حمايد % 67.8
 م األخرى اإلعالانت عرب وسائل اإلعال

13 

ت عرب اإلعالانة يل من املسلي واملشوق مشاهدة  لنسباب 3,32 1,052 حمايد % 66.4
 الفيسبوك

14 

 15 رب الفيسبوك أمر ممتع ومسل أشعر أبن تلقي اإلعالانت ع 3,27 1,066 حمايد % 65.4

تشدين وجتذبين اإلعالانت عرب الفيسبوك لالطالع عليها  3,38 1,059 دايحم % 67.6 16 
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 اهدهتا ومش
 الفيسبوك   ن عرب اإلعال 3.30 1.052 سط متو  % 66

 SPSS v27عتمادا على خمرجات برانمج ا  ة طالباملصدر: من إعداد ال
  3.30سايب يقدر ب:ط حستوى اإلعالن عرب الفيسبوك متوسط، مبتوس( نالحظ أن م3-19)رقم  من اجلدول     

معياري: أكث0.161واحنراف  أن  اجلدول كذلك  من  ونالحظ  ه،  أمهية  العبارات  العبارات)األـوىلر  -ة لثالثا-ي 
-السابعة -اخلامسة   -الرابعة  -(. مث تليها العبارات )الثانية%70.8-%68.8)بني    السادسة( أبمهية نسبية ترتاوح

عشر-العاشرة-التاسعة -ثامنةال عشرانيالث  -احلادية  ترتاوح  -ة  نسبية  أبمهية  عشر(    68.2-  %58.6)بني  الثالثة 

.)% 

 لفيسبوك ة عرب ااألول املتعلق ابلعالقات العام  لمحور آراء أفراد العينة ل (: اجتاهات20- 3م )جدول رق
األمهية 
 النسبية 

اجتاه 
 العينة

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 يباحلسا

 الرقم  العبارات

عى الوكاالت السياحية مواقع بعض اجلمعيات اخلريية تر  2,95 904, حمايد % 59
 الفيس بوك  وتقدم هلا الدعم عرب

17 

ناسبات مة )املالوكاالت السياحية األحداث اهلاستغل  ت 3,61 929, موافق % 72.2
 واألعياد( إلثراء صفحتها على الفيس بوك 

18 

قافية والرايضية الثأاتبع ابهتمام النشاطات االجتماعية و  2,92 896, حمايد % 58.4
 اليت تساهم فيها الوكاالت 

19 

 الفيسبوك   لعالقات العامة عربا 3.15 0.389 متوسط  % 59
 SPSS v27برانمج  اعتمادا على خمرجات    ةاد الطالبن إعد املصدر: م

 الفيسبوك متوسط، مبتوسط حسايب يقدر ( نالحظ أن مستوى العالقات العامة عرب 3-20)رقم  من اجلدول        
معياري:  3.15ب: أمهي0.389واحنراف  العبارات  أكثر  أن  اجلدول كذلك  من  ونالحظ  العبارة)الثانية،  هي  ( ة 

 (. %59 - %58.4)بني  لثة( أبمهية نسبية ترتاوح  الثا-ىل ( مث تليها العبارات )األو %72.2)ب  ر  أبمهية نسبية تقد 

 ابلتسويق املباشر عرب الفيسبوك لق  ت آراء أفراد العينة للمحور األول املتع : اجتاها (21- 3جدول رقم )
األمهية 
 النسبية 

اجتاه 
 العينة

 االحنراف
 املعياري

املتوسط 
 سايباحل

 قم الر  العبارات

الانت صفحات الوكاالت السياحية عرب اح وإعيصلين اقرت  3,48 868, موافق % 69.6
 الفيس بوك 

01 
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رب الفيس ة ع أقبل اقرتاحات صفحات الوكاالت السياحي 3,19 973, حمايد % 63.8
 بوك

02 

شرح اخلدمات تضع الوكاالت صور وفيديوهات ل 3,62 903, موافق % 72.4
 الفيس بوك عرب   املقدمة يف صفحتها  السياحية

03 

58.8 

% 
أستجيب للرسائل اليت أتلقاها من الوكاالت السياحية عرب  2,94 995, حمايد

 الفيسبوك  
04 

 05 احية التصااليت عرب الفيس بوك لسيتستجيب الوكاالت ا 3,16 878, حمايد 63.2%

66.8 

% 
بوك مع الوكاالت  التفاعل عرب الفيس  أجد سهولة يف  3,34 945, حمايد

 ة، سرعة يف التصفح، حمدث دورايَ سياحيال
06 

 التسويق املباشر عرب الفيسبوك  3.29 0.242 متوسط  % 65.8
 SPSS v27اعتمادا على خمرجات برانمج   ة الطالباملصدر: من إعداد  

سايب يقدر سبوك متوسط، مبتوسط ح( نالحظ أن مستوى التسويق املباشر عرب الفي3-21)رقم  من اجلدول       
-أن أكثر العبارات أمهية هي العبارات)األـوىل   ول كذلك، ونالحظ من اجلد0.242ف معياري:احنراو   3.29ب:

العب%72.4  -%69.6)بني  اوح  الثالثة( أبمهية نسبية ترت  تليها  السادسة( -اخلامسة  -الرابعة  -ت )الثانيةارا(. مث 
 (.%   66.8- %58.8)بني  أبمهية نسبية ترتاوح  

 شيط املبيعات عرب الفيسبوك علق بتنأفراد العينة للمحور األول املتآراء  (: اجتاهات 22- 3)  جدول رقم 
األمهية 
 النسبية 

اجتاه 
 العينة

االحنراف 
 يارياملع

املتوسط 
 احلسايب

 الرقم  العبارات

تقدم الوكاالت السياحية لتخفيضات وخصومات عرب  3,44 896, موافق 68.8%
 بوك   الفيس

01 

ية عرب ت السياحية هدااي وجوائز تشجيعلوكاالتقدم ا 3,18 941, دحماي 63.6%
 الفيس بوك 

02 

 03 سابقات عرب الفيسبوك تقوم الوكاالت السياحية بتنظيم م 3,31 913, حمايد % 66.2

متنح الوكاالت السياحية يف بعض املواسم لعينات جمانية  3,14 1,004 حمايد % 62.8
 س بوك عرب الفي

04 

 يعات عرب الفيسبوك املب  تنشيط 3.26 1.805 ط متوس % 65.2
 SPSS v27اعتمادا على خمرجات برانمج    ةلطالبإعداد ا: من  املصدر
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  3.26مبتوسط حسايب يقدر ب:  سط، حظ أن تنشيط املبيعات عرب الفيسبوك متو ( نال3-22)رقم  من اجلدول     
ىل( أبمهية نسبية األـو أمهية هي العبارة )لك أن أكثر العبارات  ، ونالحظ من اجلدول كذ 1.805واحنراف معياري:

 %(.  66.2- %62.8) بني  الرابعة( أبمهية نسبية ترتاوح    -الثالثة   -ليها العبارات )الثانية(. مث ت%68.8)ب  تقدر  

 وك آراء أفراد العينة للمحور األول املتعلق ابلتسويق الفريوسي عرب الفيسبات اجتاه  (:23- 3جدول رقم )
األمهية 
 النسبية 

جتاه ا
 العينة

اف االحنر 
 عياريامل

املتوسط 
 احلسايب

 الرقم  تالعبارا

يت تظهر أقوم مبتابعة بعض إعالانت الوكاالت السياحية ال 3,30 1,009 حمايد % 66
 يل أثناء تصفح الفيسبوك

01 

 02 تقطب الفيس بوك فئات جديدة من اجملتمعيس 3,72 817, موافق % 74.4

ية عرب الفيس بوك لسياحإعالانت الوكاالت اتتميز   3,78 870, افقمو  % 75.6
 ربسرعة االنتشا

03 

مكن الفيس بوك من نقل املعلومة بني العمالء بشكل  3,84 909, موافق % 76.8
 أكرب وأسرع 

04 

م إبعادة إرسال ونشر إعالانت الوكاالت السياحية أقو  2,81 1,034 حمايد % 56.2
 لآلخرين 

05 

لوكاالت السياحية مات اقل وجهة نظري يف خدأقوم بن 3,04 990, يدحما % 60.8
 آلخريناملعلن عنها ل

06 

ضل يساعدين مساع جتارب اآلخرين يف عمل تقييم أف 3,63 984, موافق % 72.6
 لعروض الوكاالت السياحية 

07 

أدعو أصدقائي لإلعجاب بصفحات الوكاالت السياحية  2,95 976, يدحما % 59
 وك عرب الفيس ب

08 

تلف اآلراء اإلجيابية لآلخرين حول خماركة  أقوم مبش  2,99 1,017 حمايد % 59.8
 مات الوكاالت السياحية عرب صفحيت يف الفيسبوك خد 

09 

 التسويق الفريوسي عرب الفيسبوك 3.33 1.824 متوسط  % 66.6
 SPSS v27اعتمادا على خمرجات برانمج    ةمن إعداد الطالب  : دراملص

اجلدو        )من  أ 3-23ل رقم  ال( نالحظ  التسويق  مبتوسط حفريوسن مستوى  متوسط،  الفيسبوك  سايب ي عرب 
ب:يق معياري:  3.33در  العبار 1.824واحنراف  أكثر  أن  كذلك  اجلدول  من  ونالحظ  هي ،  أمهية  ات 
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 -ات )االوىل مث تليها العبار (.  %76.8-%72.6السابعة( أبمهية نسبية ترتاوح بني )-بعة لراا-الثالثة-العبارات)الثانية
 (.%59.8-%56.2( أبمهية نسبية ترتاوح بني )تاسعةال-الثامنة-السادسة -اخلامسة

 ابالتصاالت التسويقية (: اجتاهات آراء أفراد العينة للبعد األول املتعلق  24- 3جدول رقم )
األمهية 
 النسبية 

ه جتاا
 العينة

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

 الرقم  الفيسبوكاالتصاالت التسويقية عرب  

 01 ن عرب الفيسبوك إلعالا 3.32 1.052 متوسط  % 66

 02  العالقات العامة عرب الفيسبوك   3.15 0.389 متوسط  % 63

 03 املباشر عرب الفيسبوك   التسويق 3.29 0.242 متوسط  % 65.8

 04 تنشيط املبيعات عرب الفيسبوك  3.26 1.805 متوسط  % 65.2

 05 يسبوكويق الفريوسي عرب الفالتس 3.33 1.824 متوسط  % 66.6

 كالفيسبو االتصاالت التسويقية عرب   3.29 0.256 متوسط  /
 v27 SPSSاعتمادا على خمرجات برانمج    ة: من إعداد الطالباملصدر

ب مبتوسط حسايب يقدر    "متوسط"تصاالت التسويقية  اال  ( أن مستوى3-24)رقم  نالحظ من اجلدول            
ني باألمهية أبمهية نسبية ترتاوح    ا نفسظ أن كل االبعاد هل، ونالح0.256 بيقدر    ( واحنراف معياري 3.29)
ي الفرضية الرئيسية األوىل اليت ومن هنا ننف؛  وهذا ال يتوافق مع نص الفرضية الرئيسية األوىل  (.% 66.6  - % 63)

لسياحية العاملة الفيسبوك للوكاالت اهناك مستوايت مرتفعة من االتصاالت التسويقية عرب    "   :تنص على
 "زائرابجل

  الرئيسية الثانيةالفرضية  تبار : اخاملطلب الثاين

 لة ابجلزائر"" هناك سلوك إجيايب عرب الفيسبوك لزابئن الوكاالت السياحية العام   رضية:نص الف
ألمهيـة  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياريـة إلجـاابت عينـة الدراسـة وااب حبس قمناالفرضية صحة  الختبار
 سايب.توسط احلاملرجح له بناءاَ على قيمة امل  ستوىت كل بعد وحتديد املالنسبية لفقرا
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 للزبون اجتاهات آراء أفراد العينة للمحور الثاين السلوك الشرائي  
 عينة للمحور الثاين املتعلق ابملكون االدراكيأفراد ال  (: اجتاهات آراء25- 3جدول رقم )  

األمهية 
 النسبية 

جتاه ا
 العينة

االحنراف 
 ارياملعي

املتوسط 
 يباحلسا

 الرقم  العبارات

جتذب اتصاالت الوكاالت السياحية عرب الفيسبوك  3,54 9250, موافق % 70.8
 انتباهي 

01 

رب الفيسبوك اخلاصة تصاالت عأفهم مباشرة حمتوايت اال 3,41 9490, ايدحم % 68.2
 ابلوكاالت السياحية 

02 

يسبوك فت السياحية عرب التزودين اتصاالت الوكاال 3,48 9410, موافق % 69.6
 ابملعلومات 

03 

 املكون االدراكي  3.47 1.862 ددمرت  % 69.4
 SPSS v27برانمج    اعتمادا على خمرجات   ةاملصدر: من إعداد الطالب

      ( رقم  اجلدول  نالح3-25من  االدراكي  (  املكون  مستوى  أن  ب:مرتددظ  يقدر  حسايب  مبتوسط   ،3.47  
الثالثة( أبمهية -ـوىل رات)األأكثر العبارات أمهية هي العبا  نظ من اجلدول كذلك أ، ونالح1.862حنراف معياري:وا

 %(.  68.2رة )الثانية( أبمهية نسبية تقدر ب )(. مث تليها العبا%70.8  -%69.6نسبية ترتاوح بني )

 ابملكون العاطفي  (: اجتاهات آراء أفراد العينة للمحور الثاين املتعلق26- 3رقم )  جدول
 األمهية
 النسبية 

اجتاه 
 ةنالعي

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 حلسايبا

 الرقم  العبارات

 04 ات جديدة لدي تثري االتصاالت عرب الفيسبوك حاج  3,30 9250, حمايد % 66

ين أحتاج إىل شراء بعض اخلدمات املعلن عنها أشعر أن 3,17 1,011 حمايد % 63.4
 السياحية  عرب فيسبوك الوكاالت 

05 

 06 وك الفيسب  اتصاالت الوكاالت السياحية عرب  تقنعين 3,21 1,027 دحماي % 64.2

 املكون العاطفي  3.22 1.794 مرتدد % 64.4
 SPSS v27اعتمادا على خمرجات برانمج   ة باملصدر: من إعداد الطال

ا       العاطفي  3-26)رقم  جلدول  من  املكون  مستوى  أن  نالحظ  مبتوسط  مرتدد(  ب:،  يقدر    3.22حسايب 
الع، ونال1.794اف معياري:واحنر  -الثانية  -)األـوىل العبارات  مهية هي  بارات أحظ من اجلدول كذلك أن أكثر 

 (.  %66  -%63.4)بني  الثالثة( أبمهية نسبية ترتاوح  
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 فراد العينة للمحور الثاين املتعلق ابملكون السلوكيات آراء أ: اجتاه(27- 3)جدول رقم  
األمهية 

 سبية الن
اجتاه 
 العينة

راف االحن
 املعياري

 املتوسط
 احلسايب

 الرقم  العبارات

كلما شاهدت اتصال خاص ابلوكاالت السياحية عرب  2,80 9780, ايدحم % 56
 ليه الفيسبوك أضغط ع

01 

على اتصاالت الوكاالت السياحية   آلخر أنقر من حني  3,27 9960, حمايد % 65.4
 عرب الفيسبوك

02 

ية عرب صفحيت حاتصال الوكاالت السياعندما أستقبل   2,93 1,009 حمايد % 58.6
 رة أه مباشعلى الفيسبوك أقر 

03 

 صفحيت عندما أستقبل اتصال الوكاالت السياحية عرب  3,24 998, حمايد % 64.8
 على الفيسبوك أقرأه من حني آلخر 

04 

يت ال أجتاهل اتصاالت الوكاالت السياحية عرب صفح    3,25 1,026 حمايد % 65
 على الفيسبوك متاما 

05 

يف اتصال الوكاالت ذكورة  أقوم بقراءة كل التفاصيل امل 3,00 1,056 حمايد % 60
 السياحية عرب الفيسبوك 

06 

 الفيسبوك  تفاعل مع اتصاالت الوكاالت السياحية عربأ 3,41 1,022 حمايد % 68.2
 من خالل خاصية اإلعجاب 

07 

عرب الفيسبوك االت الوكاالت السياحية  أتفاعل مع اتص 2,85 1,031 حمايد % 57
 خاصية املشاركة  من خالل

08 

أعلق على اتصاالت الوكاالت السياحية املوجودة يف  2,98 995, دحماي % 59.6
 الفيسبوك

09 

عنها من طرف الوكاالت   ات املعلن أعتقد أن شراء اخلدم  2,84 933, حمايد % 56.8
 السياحية عرب الفيسبوك يشبع حاجيت 

10 

 11  عملية الشراءيف ضل استخدام الفيسبوك أف 2,69 1,021 حمايد % 53.8

غري  % 49.4
   موافق

 12 أقوم بدفع القيمة النقدية املتعلقة ابخلدمة دون تردد 2,47 1,000

سياحية )الربامج( يف العروض اليساهم اطالعي على   3,13 1,041 حمايد % 62.6 13 
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والقيام صفحة الوكالة يف حتفيزي لتجربة السفر معها  
 ابلشراء

 ملكون السلوكي ا 2.98 1.726 مرتدد % 59.6
 SPSS v27اعتمادا على خمرجات برانمج    ةلباد الطا : من إعد املصدر

      ( رقم  اجلدول  نال3-27من  السلوكي  (  املكون  مستوى  أن  مبتو مرتددحظ  حسايب  ،  ب:  سط    2.98يقدر 
ثة( أبمهية لالثا-لعبارات)األـوىل كثر العبارات أمهية هي ا، ونالحظ من اجلدول كذلك أن أ1.726واحنراف معياري:

-السادسة-ة اخلامس  -الرابعة  -الثالثة   -الثانية-(. مث تليها العبارات )األوىل  %72.4 -%69.6نسبية ترتاوح بني )
عشر احلاد-شرةالعا -التاسعة -الثامنة -السابعة ) -ية  بني  ترتاوح  نسبية  أبمهية  عشر(  مث %68.2-%53.8الثالثة   )

 (.%49.4ب )  شر أبمهية نسبية تقدر تليها العبارة الثانية ع
 آراء أفراد العينة للبعد السلوك الشرائي  اجتاهات(:  28- 3جدول رقم )

األمهية 
 النسبية 

اجتاه 
 العينة

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

 الرقم  ئيلوك الشراالس

 01 املكون االدراكي  3.47 1.862 مرتدد % 66

 02 في املكون العاط  3.22 1.794 مرتدد % 63

 03 املكون السلوكي    2.98 1.726 مرتدد % 65.8

 السلوك الشرائي 3.10 1.760 دمرتد /
 v27 SPSSرجات برانمج اعتمادا على خم  ة املصدر: من إعداد الطالب

اجلدول         للزابئن  نالحظ(  3-28)م  رقمن  الشرائي  السلوك  مستوى  أن  يقد  مرتدد،  حسايب  ب ر  مبتوسط 
معيا3.10) واحنراف  أن(  ونالحظ  يقدر ب،  البعد    ري  أمهية هو  االبعاد  االدراكي( أبمهية   ملكونا)ألول  اأكثر 

تقدر   الثاين   مث  %(  69.4)ب  نسبية  البعدين  العاطفي والثالث    تليها  السلوك-)املكون  أبمهية املكون  نسبية   ي( 
 لثانيةوهذا ال يتوافق مع نص الفرضية ا  (.%65.8-%63)بني  ترتاوح  

الفيسبوك لزابئن الوكاالت يب عرب  " هناك سلوك إجيااليت تنص على  ةرضية الرئيسية الثانيومن هنا ننفي الف
 .السياحية العاملة ابجلزائر"

الثالث:   ااملطلب  عينة  أفراد  إجاابت  يف  الفروقات  الدر اختبار  متغريات  حول  للعوامل لدراسة  تعزى  اسة 
 الدميغرافية: 

الدراسة، ت تقسيم اإلشك  الختبار وجود فروق  تدرس ت اليت  عة من اإلشكاليالثالثة إىل جممو الية ايف آراء عينة 
 املتغريات الدميغرافية وجاءت التساؤالت كاآليت: 
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 ىل متغري اجلنس؟داللة إحصائية يف السلوك الشرائي تعزى إ هل توجد فروق ذات   -
 إىل متغري السن؟ فروق ذات داللة إحصائية يف السلوك الشرائي تعزى    هل توجد -
 املستوى التعليمي؟متغري   لشرائي تعزى إىلئية يف السلوك اة إحصاهل توجد فروق ذات دالل -
 ؟احلالة املهنيةعزى إىل متغري  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف السلوك الشرائي ت -
 يف السلوك الشرائي تعزى إىل متغري الدخل الشهري؟فروق ذات داللة إحصائية  هل توجد   -
الهل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف الس - كة يف املشار   عدد سنواتمتغري  شرائي تعزى إىل  لوك 

 ؟الفيسبوك
تعز  - الشرائي  السلوك  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  متغري  هل  إىل  يف ى  التصفح  معدل 

 ؟الفيسبوك
 ؟ دمةشراء اخلحصائية يف السلوك الشرائي تعزى إىل متغري  ل توجد فروق ذات داللة إه -

ما جاء يف الدراسة الل  ها من خ نحاول إثبات صحتالفرضيات اليت س عة من  وبطبيعة احلال ت وضع أيضاَ جممو 
 التطبيقية، جاءت صياغة الفرضيات كالتايل: 

 حسب متغري اجلنس.ي  لدى املستهلك اجلزائر ئي  فروق ذات داللة إحصائية يف السلوك الشراتوجد     -
 ب متغري السن.حس  ئريلدى املستهلك اجلزا  يف السلوك الشرائي  توجد فروق ذات داللة إحصائية   -
د   - ذات  فروق  إح توجد  الشرائياللة  السلوك  يف  اجلزائري  صائية  املستهلك  املستوى   لدى  متغري  حسب 

 ليمي.التع
 حسب متغري احلالة املهنية.هلك اجلزائري  لدى املستلسلوك الشرائي  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف ا -
فر    - الشراتوجد  السلوك  يف  إحصائية  داللة  ذات  اجلزائلدى    ئيوق  ال  ري املستهلك  متغري  دخل حسب 

 هري.الش
عدد سنوات  حسب متغري    ائريلدى املستهلك اجلز   توجد فروق ذات داللة إحصائية يف السلوك الشرائي -

 . لفيسبوكاملشاركة يف ا
معدل التصفح حسب متغري  زائري  لدى املستهلك اجلداللة إحصائية يف السلوك الشرائي  توجد فروق ذات   -

 . سبوكيف الفي
 . شراء اخلدمةمتغري    حسب لدى املستهلك اجلزائري  الشرائي    السلوك   اللة إحصائية يفتوجد فروق ذات د   -

 :   نص الفرضية:ة الفرعية األوىلإختبار الفرضي-
  H0حسب اجلنس.      حصائية يف السلوك الشرائي لدى املستهلك اجلزائري   توجد فروق ذات داللة إ: ال

H1:  جلزائري حسب اجلنس.ستهلك االشرائي لدى املائية يف السلوك  لة إحصتوجد فروق ذات دال 
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 مستقلتني:  لعينتني  Tنستخدم اختبار  H0الختبار الفرضية الصفرية  
 شروط استخدام االختبار: 

 اانت كمية.البي .1
 االستقاللية. .2
 االعتدالية. .3

 قق من شرط االعتدالية.الشرطني األول والثاين حمققني، لنتح
 وليك   -وبري شاختبار  انتائج  :  (3-29دول رقم)ج                     

 السلوك الشرائي
 Sig قيمة االختبار  اجلنس 

 0.000 0.955 ذكر

 0.000 0.971 أنثى
 SPSS v27على خمرجات برانمج    اعتمادا  ةإعداد الطالباملصدر: من            

 من اجلدول نالحظ ان: 
ة لوهي أصغر من مستوى الدال  sig=0.00ستوى داللة  عند م  0.955يمة االختبار لفئة الذكور=ق 

α=0.05   .ومنه شرط االعتدالية لفئة الذكور غري حمقق 
ة أصغر من مستوى الدالل  وهي  sig=0.00عند مستوى داللة    0.971=انث االختبار لفئة اال 

α=0.05  ومنه شرط االعتدالية لفئة اإلانث غري حمقق . 
 ولكن تني لعينتني مستقل  Tستخدام  نستطيع ا قق، ومنه ال  ومنه نستنتج ان شرط االعتدالية غ.حم  

 . Mann-whitneyنستطيع استخدام اختبار  
 نتائج االختبار: 

 Mann-whitneyنتائج  : (3-30اجلدول رقم )                          

 لسلوك الشرائيا
 U Sigقيمة االختبار متوسط الرتب اجلنس

 259.58 ذكر
 250.19 ىأنث 0.508 25734.000

 SPSS v27لى خمرجات برانمج ع  اعتمادا  ة من إعداد الطالبدر:  املص

 : ( نالحظ أن 3-30اجلدول رقم)من  
 . 250.19ة االانث=تب للسلوك الشرائي لفئيف حني متوسط الر   259.58تب لفئة الذكور= متوسط الر -
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رب وهي أك  sig=0.508عند مستوى الداللة    U=  25734.000ختبارونالحظ من اجلدول كذلك قيمة اال  -
الداللة  م مستوى  الفرضية  منو   α=0.05ن  نقبل  اجلنس.H0ه  حسب  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال   : 

 : يوضح ذلك  ل التايلوالشك
 اجلنس   ب متغري حس يف السلوك الشرائي فروق نتائج ال(:  31 - 3الشكل رقم)

 
 SPSS v27على خمرجات برانمج  اعتمادا   املصدر: 

  ة:لثانيرضية الفرعية ااختبار الف-
 نص الفرضية 

H0ق ذات داللة إحصائية يف السلوك الشرائي حسب السن. وجد فرو : ال ت 
H1سب السن. ذات داللة إحصائية يف السلوك الشرائي ح   : توجد فروق 

   Anova، نستخدم حتليل التباين األحادي  H0الفرضية الصفرية  الختبار  
 شروط استخدام االختبار: 

 اانت كمية. أن تكون البي .1
 لية.ستقالاال .2
 االعتدالية. .3

 والثاين حمققني، لنتحقق من شرط االعتدالية   األولالشرطني
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 وليك   -شابريوختبار  انتائج   :(  3-31جدول رقم )

 شرائيالسلوك ال

 مستوى الداللة  ختبار قيمة اال السن
 0.670 0.948 سنة  20أقل من  

 0.000 0.971 سنة  30إىل    21ن  م

 0.000 0.957 سنة    40  إىل   31من  

 0.000 0.912 سنة  40أكثر من  

 SPSS v27اعتمادا على خمرجات برانمج   ة املصدر: من إعداد الطالب

 من اجلدول نالحظ أن: 
االختبار    من  لفقيمة  أقل  الداللة    0.948=سنة  20ئة  مستوى  من   أكربوهي    sig  =0.670عند 

 حمقق.  سنة  20أقل من    شرط االعتدالية لفئة   ومنه  α=0.05الداللة  مستوى  
من   أصغر   وهي  sig  =0.000عند مستوى الداللة    0.971=سنة  30إىل    21ن  م  لفئةقيمة االختبار   

 غري حمقق.   ةسن  30إىل    21من  ئة  ومنه شرط االعتدالية لف  α=0.05الداللة    مستوى
من   أصغر   وهي  sig  =0.000عند مستوى الداللة    0.957=سنة  40إىل    31من    لفئةقيمة االختبار   

 غري حمقق.   سنة  40إىل    31ن  ملية لفئة  ومنه شرط االعتدا α=0.05لة  مستوى الدال
االختبار    الداللة    0.912=نةس  40من    أكثر    لفئةقيمة  مستوى  من   أصغر  وهي  sig  =0.000عند 

 غري حمقق.   نةس  40من  ومنه شرط االعتدالية لفئة أكثر    α=0.05الداللة  مستوى  
ومنه نستطيع   Anovaألحادي التباين ا  نستطيع اختبار حتليل  إذاَ اللية غري حمقق،  ومنه نستنتج أن شرط االعتدا

 .kruskal-Wallisاستخدام  
 ختبار: نتائج اال

 kruskal-Wallis اختبار:(  3-32جدول رقم)

 الشرائيالسلوك  

 مستوى الداللة  قيمة االختبار  متوسط الرتب  السن
 262.94 سنة  20أقل من  

2.203 0.531 
 246.16 ةسن  30إىل    21ن  م

 255.11 نة  س  40إىل    31من  

 276.74 سنة 40أكثر من  

 SPSS v27مادا على خمرجات برانمج اعت  ة املصدر: من إعداد الطالب

  :حظنال  (32-3رقم )ل دو من اجل
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يف حني كان متوسط الرتب 262.94سنة =    20أن متوسط الرتب للسلوك الشرائي لفئة السن أقل من   
سنة فكان  40إىل    31السن من    أما فئة  246.16سنة=  30إىل    21ن  م لفئة السنلسلوك الشرائي  ل

 . 276.74سنة=  40توسط الرتب لفئة أكثر من  ، وكان م255.11متوسط الرتب=
 من مستوى وهي أكرب  0.531عند مستوى الداللة    H =2.203مة االختبار  ونالحظ كذلك ان قي 

حصائية وق ذات داللة إ: ال توجد فر H0ى  اليت تنص علفرضية الصفرية  ومنه نقبل ال  α= 0.05الداللة  
 ذلك:يف السلوك الشرائي حسب السن. والشكل التايل يوضح  

 السنمتغري  سب   السلوك الشرائي حنتائج الفروق يف  (:32 - 3الشكل)

 
 v27 SSSPاعتمادا على خمرجات برانمج    املصدر: 

  :اختبار الفرضية الفرعية الثالثة-
 نص الفرضية 

H0املستوى التعليمي. لشرائي حسب  حصائية يف السلوك اذات داللة إ  : ال توجد فروق 
H1وى التعليمي. يف السلوك الشرائي حسب املستلة إحصائية : توجد فروق ذات دال 

  نستخدم حتليل التباين األحادي،  H0ار الفرضية الصفريةالختب
 شروط استخدام االختبار: 

 مية. أن تكون البياانت ك .1
 لية.االستقال .2
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 ة.االعتدالي .3
 : ، لنتحقق من شرط االعتداليةألول والثاين حمققنيالشرطني ا

دالية، لنطبق مباشرة لتحقق من شرط االعتا  لتعليمي متوسط هلا مشاهداتن ال نستطيع مبا أن فئة املستوى ا
 . kruskal-Wallisاختبار

 تبار: نتائج االخ
 kruskal-Wallis نتائج اختبار  :(  3-33جدول رقم )

 السلوك الشرائي

 مستوى الداللة  مة االختبار قي متوسط الرتب  لتعليميملستوى اا
 247.00 متوسط 

 306.83 اثنوي 0.098 4.654

 249.37 جامعي 

 SPSS v27اعتمادا على خمرجات برانمج   ة داد الطالباملصدر: من إع 

 : نالحظ أن   (33-3)جلدول رقم  من ا-
الشرائي   كان متوسط الرتب للسلوكحني    يف247.00متوسط =  لفئة    سلوك الشرائيمتوسط الرتب لل 

 .249.37لوك الشرائي لفئة جامعي=أما متوسط الرتب للس  306.83=لفئة اثنوي
أكرب وهي    0.098عند مستوى الداللة    H  =4.654قيمة االختبار    كذلك ان من اجلدول    ونالحظ   

د فروق ذات : ال توج H0رية اليت تنص على  الفرضية الصفومنه نقبلة    α= 0.05من مستوى الداللة  
 شكل التايل يوضح ذلك: . والالتعليمياملستوى  ية يف السلوك الشرائي حسب  داللة إحصائ

 لسلوك الشرائي حسب متغري املستوى التعليمي نتائج القروق يف ا(:  33-3الشكل)

 
 v27 SPSSعتمادا على خمرجات برانمج  ا  املصدر: 
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  :رعية الرابعةر الفرضية الفاختبا-
 : ةنص الفرضي 

H0  نية.إحصائية يف السلوك الشرائي حسب احلالة امله: ال توجد فروق ذات داللة 
H1سب احلالة املهنية. السلوك الشرائي ح : توجد فروق ذات داللة إحصائية يف 

  حتليل التباين األحادي،نستخدم    H0الختبار الفرضية الصفرية
 تبار: شروط استخدام االخ

 ن البياانت كمية. أن تكو  .1
 ة.لياالستقال .2
 االعتدالية. .3

 ةل والثاين حمققني، لنتحقق من شرط االعتداليالشرطني األو 
 ويليك -ابريواختبار شنتائج  (:  3-34جدول رقم )

 الشرائي  السلوك

 مستوى الداللة  قيمة االختبار  احلالة املهنية
 0.013 0.974 طالب 

 0.000 0.960 موظف 

 0.298 0.907 تقاعد م

 0.921 0.991 بدون عمل 

 0.003 0.872 أعمال حرة 

 SPSS v27جات برانمج اعتمادا على خمر   ة در: من إعداد الطالباملص

 : من اجلدول نالحظ أن 
الداللة    0.974طالب=ئة  لفقيمة االختبار    الداللة أقل م وهي    sig  =0.013عند مستوى  ن مستوى 

α=0.05  غري حمقق.   ة لفئة طالب ومنه شرط االعتدالي 
أقل من مستوى الداللة وهي    sig   =0.000عند مستوى الداللة    0.960موظف=  ئةلفقيمة االختبار   

α=0.05   ري حمقق. ومنه شرط االعتدالية لفئة موظف غ 
الداللة    0.907متقاعد=لفئة  تبار  قيمة االخ  الداللة وهي    sig  =0.298عند مستوى  أكربمن مستوى 

α=0.05    فئة متقاعد حمقق. االعتدالية لومنه شرط 
االخت  عمل=لفئة  ر  باقيمة  مستو   0.991بدون  الداللة  عند  مستو وهي    sig   =0.921ى  ى أكربمن 

 فئة بدون عمل حمقق.ومنه شرط االعتدالية ل  α=0.05الداللة  
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االختبار    حرة=لفئة  قيمة  الدالل  0.872أعمال  مستوى  مستوى وهي    sig  =0.003ة  عند  من  أقل 
  حمقق. غرياالعتدالية لفئة أعمال حرة    ومنه شرط  α=0.05الداللة  

تخدم ومنه نس حتليل التباين األحادي  استخدام   ، ومنه ال نستطيع االعتدالية غري حمقق  شرط ومنه نستنتج أن      
 ،  kruskal-Wallis اختبار

 : نتائج االختبار
 kruskal-Wallis اختبار  نتائج  :(  3-35جدول رقم)

 الشرائيك  لسلو ا

 الداللة ستوى  م قيمة االختبار  متوسط الرتب  املهنيةاحلالة  
 235.68 طالب 

4.608 0.330 

 264.78 موظف 

 263.72 متقاعد

 235.43 بدون عمل 

 254.46 أعمال حرة 

 SPSS v27اعتمادا على خمرجات برانمج   ة ن إعداد الطالباملصدر: م 

 : أن  ( نالحظ3-35رقم )من اجلدول  -
لل  الرتب  الشمتوسط  الرتب للسلوك الشرائي ني كا يف ح 235.68  =   رائي لفئة طالب سلوك  ن متوسط 
موظف ل ل  264.78=فئة  الرتب  متوسط  متقاعد=أما  بد   263.72فئة  لفئة  الرتب  ون ومتوسط 

 . 254.46متوسط الرتب لفئة أعمال حرة=أما   235.43عمل=
ان ق- الداللة    H  =4.608يمة االختبار  ونالحظ كذلك  الداللة وهي أكرب  0.330عند مستوى   من مستوى 

α= 0.05    تنصومنه اليت  الصفرية  الفرضية  إ H0على    نقبلة  فروق ذات داللة  توجد  السلوك : ال  حصائية يف 
 يل يوضح ذلك: . والشكل التاهنيةالشرائي حسب احلالة امل
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 يف السلوك الشرائي حسب متغري احلالة املهنية  نتائج الفروق(:  34 - 3الشكل)

 
 v27 SPSSا على خمرجات برانمج  اعتماد  املصدر: 

 : اختبار الفرضية الفرعية اخلامسة-
 نص الفرضية 

H0 حسب الدخل الشهري.   وق ذات داللة إحصائية يف السلوك الشرائي: ال توجد فر 
H1 سب الدخل الشهري. جد فروق ذات داللة إحصائية يف السلوك الشرائي ح : تو 

   Anovaتباين األحادي  ليل ال، نستخدم حتH0الختبار الفرضية الصفرية  
 دام االختبار: شروط استخ

 كمية.   أن تكون البياانت .1
 االستقاللية. .2
 ية.االعتدال .3

 قق من شرط االعتداليةالشرطني األول والثاين حمققني، لنتح
 ويليك -اختبار شابريو  :(3-36رقم )  جدول

 لشرائيالسلوك ا

 مستوى الداللة  قيمة االختبار  الدخل الشهري 
 0.011 0.981 دج18000من  أقل  

 0.018 0.948 دج 30000-دج18000نم

 0.001 0.946 دج45000-دج30001من  

 0.000 0.946 دج 45000من   أكثر

 SPSS v27رجات برانمج اعتمادا على خم  ة داد الطالباملصدر: من إع 
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 من اجلدول نالحظ أن: 
االختبار  قيم  الدالل   0.981=  دج18000أقل من  لفئة  ة  من وهي    sig   =0.011ة  عند مستوى  أقل 

 غري حمقق.   دج18000أقل من  ومنه شرط االعتدالية لفئة    α=0.05توى الداللة  مس
أقل وهي    sig  =0.018عند مستوى الداللة    0.948=دج30000-دج18000من  لفئة قيمة االختبار   

 غري حمقق.   دج30000-دج18000منه شرط االعتدالية لفئة ومن  α=0.05من مستوى الداللة  
أقل ي  وه  sig  =0.001ند مستوى الداللة  ع  0.946=دج45000-دج30001من  لفئة بار  االخت  قيمة 

 غري حمقق.   دج45000-دج30001منومنه شرط االعتدالية لفئة   α=0.05من مستوى الداللة  
من    لفئةاالختبار    قيمة  الداللة  عند مستو   0.946=دج45000أكثر  من وهي    sig  =0.000ى  أقل 

 غري حمقق.   دج45000أكثر من    ئةلفط االعتدالية لفئة  منه شر و   α=0.05مستوى الداللة  
ونستطيع    Anovaحادي ال نستطيع اختبار حتليل التباين األومنه  شرط االعتدالية غري حمقق  ومنه نستنتج أن  

 .kruskal-Wallisام  استخد 
 : نتائج االختبار

 kruskal-Wallis نتائج اختبار  :(3-37جدول رقم)

 الشرائيك  السلو 

 لشهري لدخل اا
متوسط 

 الرتب
 الداللة مستوى   مة االختبار قي

 232.29 دج18000أقل من  

7.252 0.064 
 271.60 دج 30000-دج18000من

 276.67 دج45000-دج30001من  

 258.00 دج 45000أكثر من  

 SPSS v27تمادا على خمرجات برانمج اع  ة املصدر: من إعداد الطالب

 : أن   نالحظ(  3-37اجلدول رقم )من  
للسل  الرتب  أقمتوسط  لفئة  الشرائي  من  وك  = 18000ل  حني كا 232.29  دج  الرتب يف  متوسط  ن 

لشرائي لفئة  أما متوسط الرتب للسلوك ا  271.60=دج30000-دج18000منالشرائي لفئة    للسلوك
مت  276.67=دج 45000-دج30001من   لفئة  وكان  الشرائي  للسلوك  الرتب  من وسط  أكثر 

 . 258.00=دج45000
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 =αمستوى الداللة    وهي أكرب من  0.064ستوى الداللة  عند م  H  =7.252بار  ظ كذلك ان قيمة االختونالح-

داللة إحصائية يف السلوك الشرائي   : ال توجد فروق ذاتH0على    ومنه نقبلة الفرضية الصفرية اليت تنص  0.05
 . والشكل التايل يوضح ذلك: شهريالدخل الحسب  

 حسب الدخل الشهري   يف السلوك الشرائيوق الفر نتائج  :  (35 - 3الشكل)

 
 v27 SPSS  اعتمادا على خمرجات برانمج  صدر: امل

  ار الفرضية الفرعية السادسة:اختب-
 : ةنص الفرضي 

H0 املشاركة يف الفيسبوك. اللة إحصائية يف السلوك الشرائي حسب عدد سنوات  : ال توجد فروق ذات د 
H1  بوك.سنوات املشاركة يف الفيسلوك الشرائي حسب عدد  الس: توجد فروق ذات داللة إحصائية يف 

   Anovaالتباين األحادي    ، نستخدم حتليلH0الختبار الفرضية الصفرية  
 الختبار: شروط استخدام ا

 كمية.   أن تكون البياانت .1
 االستقاللية. .2
 االعتدالية. .3

 والثاين حمققني، لنتحقق من شرط االعتدالية  الشرطني األول
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 : نتائج االختبار
 ويليك -نتائج اختبار شابريو:  (3-38دول رقم)ج

 الشرائيسلوك  ال

 مستوى الداللة  قيمة االختبار  بوكة يف الفيس عدد سنوات املشارك
 0.541 0.955 من سنتنيأقل  

 0.000 0.939 سنوات6إىل2  من

 0.089 0.980 سنوات8إىل6من  

 0.000 0.951 سنوات8أكثر من  

 SPSS v27برانمج   اعتمادا على خمرجات   ة الباملصدر: من إعداد الط

 الحظ أن: من اجلدول ن
أكرب من وهي    sig   =0.541عند مستوى الداللة    0.955سنتني =18000ل من  أقلفئة  قيمة االختبار   

 نتني حمقق. سأقل من  ومنه شرط االعتدالية لفئة    α=0.05اللة  مستوى الد
أقل من مستوى هي و  sig  =0.000الداللة وى عند مست 0.939=سنوات6إىل2من  لفئة قيمة االختبار  

 غري حمقق.   تسنوا 6إىل2  منومنه شرط االعتدالية لفئة   α=0.05الداللة  
االختبار    ال  0.980=سنوات8إىل 6من    لفئةقيمة  مستوى  من   sig  =0.089داللة  عند  أكرب  وهي 

 حمقق.   سنوات8إىل 6منومنه شرط االعتدالية لفئة    α=0.05  مستوى الداللة
اال  لفئةختبقيمة  من    ار  الداللة    0.951ات=سنو 8أكثر  مستوى  من وهي    sig  =0.000عند  أقل 

 غري حمقق.   واتسن8ومنه شرط االعتدالية لفئة أكثر من    α=0.05اللة  مستوى الد
ونستطيع    Anovaتبار حتليل التباين األحادي أن شرط االعتدالية غري حمقق ومنه ال نستطيع اخ  ومنه نستنتج

 .kruskal-Wallisاستخدام  
    نتائج االختبار: 

 kruskal-Wallis تبار: نتائج اخ(3-39جدول رقم)

 رائي الشك السلو 

متوسط   نوات املشاركة يف الفيسبوك عدد س
 لة مستوى الدال  قيمة االختبار  الرتب 

 213.85 أقل من سنتني 

1.314 0.726 
 257.10 سنوات 6إىل2من 

 253.37 سنوات 8إىل6من 

 253.75 ت سنوا8أكثر من 

 SPSS v27رجات برانمج اعتمادا على خم  ةإعداد الطالباملصدر: من 
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 : نالحظ أن   (3-39ل رقم )اجلدو من  -
يف حني كان متوسط الرتب للسلوك   213.85سنتني =ي لفئة أقل من  متوسط الرتب للسلوك الشرائ 

لفئة لفئة    257.10=سنوات  6-2من    الشرائي  الشرائي  للسلوك  الرتب  متوسط    سنوات 8إىل6من  أما 
 . 253.75سنوات=  8رائي لفئة أكثر من   حني متوسط الرتب للسلوك الشيف  253.37=

الداللة  عند م  H=  1.314ظ كذلك ان قيمة االختبار  ونالح- الداللة وهي أك   0.726ستوى  رب من مستوى 
α= 0.05   الفرضي نقبلة  تنص على  ومنه  اليت  الصفرية  فروق ذات داللة إحصائيةH0ة  توجد  السلوك   يف   : ال 

 . والشكل التايل يوضح ذلك: وكعدد سنوات املشاركة يف الفيسبالشرائي حسب  
  الفيسبوك حسب عدد سنوات املشاركة يف   نتائج الفروق يف السلوك الشرائي(:  36 - 3شكل)ال

 
 v27 SPSSج  اعتمادا على خمرجات برانم  املصدر:

  :اختبار الفرضية الفرعية السابعة-
 نص الفرضية 

H0:  معدل التصفح يف الفيسبوك.لة إحصائية يف السلوك الشرائي حسب  ال توجد فروق ذات دال 
H1سبوك.ي حسب معدل التصفح يف الفيروق ذات داللة إحصائية يف السلوك الشرائوجد ف: ت 

   Anovaل التباين األحادي  ، نستخدم حتليH0الختبار الفرضية الصفرية  
 شروط استخدام االختبار: 

 اانت كمية. يأن تكون الب .1
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 ية.االستقالل .2
 االعتدالية. .3

 يةعتدالثاين حمققني، لنتحقق من شرط االالشرطني األول وال
 يليك و -اختبار شابريو  :(  3-40جدول رقم)

 شرائيالسلوك ال

 ة مستوى الدالل قيمة االختبار  التصفح يف الفيسبوك معدل  
 0.000 0.908 أقل من ساعة يف اليوم 

 0.001 0.976 سا يف اليوم   3-1من  

 0.023 0.972 ا يف اليوم س  5-4من  

 0.019 0.973 سا يف اليوم   05أكثر من  

 SPSS v27رانمج اعتمادا على خمرجات ب  ة من إعداد الطالب  ر: املصد

 نالحظ أن: من اجلدول  
أقل من وهي   sig =0.000عند مستوى الداللة    0.908ليوم =قيمة االختبار لفئة أقل من ساعة يف ا 

 وم غري حمقق. ط االعتدالية لفئة أقل من ساعة يف اليومنه شر   α=0.05داللة  لمستوى ا
من  أقلوهي   sig =0.001لداللة  عند مستوى ا  0.976ساعة يف اليوم=  3-1من   ةقيمة االختبار لفئ 

 غري حمقق.   ساعة يف اليوم   3-1من  لفئة  ومنه شرط االعتدالية    α=0.05مستوى الداللة  
قل من أوهي   sig =0.023عند مستوى الداللة    0.972ساعة يف اليوم=  5-4من   قيمة االختبار لفئة 

 وم غري حمقق. ساعة يف الي  5-4من    شرط االعتدالية لفئة ه  ومن  α=0.05مستوى الداللة  
أقل  وهي   sig  =0.019وى الداللة  عند مست  0.973ساعة يف اليوم=  05أكثر من   ر لفئةقيمة االختبا 

نه وم  ساعة يف اليوم غري حمقق.  05كثر من  أ رط االعتدالية لفئةشومنه    α=0.05من مستوى الداللة  
ونستطيع   Anovaين األحادي  حمقق ومنه ال نستطيع اختبار حتليل التبا نستنتج أن شرط االعتدالية غري

 .kruskal-Wallisاستخدام  
 : نتائج االختبار

 kruskal-Wallis نتائج اختبار:  (3-41رقم)جدول  

 الشرائيك  السلو 
 وك عدل التصفح يف الفيسبم

متوسط 
 ة مستوى الدالل قيمة االختبار  الرتب

 216.54 أقل من ساعة يف اليوم 
 247.68 سا يف اليوم   3-1من   0.084 6.642
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 276.07 ليوم سا يف ا  5-4من  

 259.08 سا يف اليوم   05أكثر من  

 SPSS v27اعتمادا على خمرجات برانمج   ة املصدر: من إعداد الطالب

 : أن  ( نالحظ3-41اجلدول رقم )من  -
يف حني كان متوسط الرتب 216.54=   اليومساعة يف  ي لفئة أقل من  متوسط الرتب للسلوك الشرائ 

  5-4من  ئي  أما متوسط الرتب للسلوك الشرا  247.68=يف اليوم   ساعة   3-1 الشرائي لفئة من  للسلوك

ا يف س  05أكثر من  ئي لفئة  ايف حني متوسط الرتب للسلوك الشر   276.07=سا يف اليوم 
 . 259.08=اليوم

ة وهي أكرب من مستوى الدالل  0.084اللة  الدعند مستوى    H =6.642الختبار  ونالحظ كذلك ان قيمة ا-
α= 0.05   ضية الصفرية اليت تنص على  ومنه نقبلة الفرH0داللة إحصائية يف السلوك   : ال توجد فروق ذات

 ذلك:   . والشكل التايل يوضحكيف الفيسبو   معدل التصفح الشرائي حسب  
 ح يف الفيسبوك تصف معدل ال  السلوك الشرائي حسب   يوضح نتائج الفروق يف   :(37 - 3الشكل)

 
 v27 SSSPخمرجات برانمج    اعتمادا على   املصدر: 

 :   نص الفرضية: إختبار الفرضية الفرعية الثامنة -
  H0شراء اخلدمة  ي لدى املستهلك اجلزائري حسبئ: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف السلوك الشرا      .

H1:  شراء اخلدمةى املستهلك اجلزائري حسب لد  ة إحصائية يف السلوك الشرائيتوجد فروق ذات دالل . 

�����
����

��

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


كات التواصل االجتماعي على  تصاالت التسويقية عبر شبتأثير اال ل لث     الدراسة الميدانيةالفصل الثا
 ئي لزبائن الوكاالت السياحية العاملة بالجزائر شرالالسلوك ا

 

130 

 

 لعينتني مستقلتني:  Tنستخدم اختبار  H0الصفرية    الختبار الفرضية
 خدام االختبار: شروط است

 البياانت كمية. .1
 االستقاللية. .2
 .ةاالعتدالي .3

 قني، لنتحقق من شرط االعتدالية.الشرطني األول والثاين حمق
 ليك و   -ريوشابختبار  انتائج    :(  3-42جدول رقم )

 SPSS v27برانمج   اعتمادا على خمرجات   ة الطالب  داملصدر: من إعدا
 من اجلدول نالحظ ان: 

لفئة  قيمة اال  غر من مستوى أص   وهي  sig=0.002عند مستوى داللة    0.953=اشرتيت خدمةختبار 
 قق. حم غري اشرتيت خدمة لفئة  ومنه شرط االعتدالية   α=0.05لة  الدال

لفئة   االختبار  خدمة=  قيمة  أي  أشرت  مست  0.971مل  الداللة  و عند  من أصغ  وهي  sig=0.000ى  ر 
 ق. حمق  ري غ مل أشرت أي خدمةلفئة  ة  ومنه شرط االعتدالي  α=0.05مستوى الداللة  

لعينتني مستقلتني ولكن نستطيع   Tنستطيع استخدام  غ.حمقق، ومنه ال    ومنه نستنتج ان شرط االعتدالية 
 . Mann-whitneyاختبار    استخدام

 نتائج االختبار: 
 Mann-whitneyنتائج    (:3-43اجلدول رقم )

 وك الشرائي سلال

اخلدمة املشرتاة من  
رب  خالل اإلعالن ع

 الفيسبوك 
 U Sigالختبارقيمة ا رتب متوسط ال

 322.59 اشرتيت خدمة 
 236.46 مل أشرت أي خدمة  0.000 13038.000

 SPSS v27اعتمادا على خمرجات برانمج   ة الباملصدر: من إعداد الط

 رائيسلوك الشال

ن عرب اة من خالل اإلعالاخلدمة املشرت 
 الفيسبوك

 Sig قيمة االختبار 

 0.002 0.953 اشرتيت خدمة 

 0.000 0.971 مل أشرت أي خدمة 
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 نالحظ أن:   (3-43)مرقاجلدول من  
 خدمة   مل أشرت أي لفئة  للسلوك الشرائي  يف حني متوسط الرتب   322.59اخلدمة=  لفئة اشرتيت تب متوسط الر -
=236.46 . 
  قلأوهي    sig=0.000عند مستوى الداللة    U  =13038.000الختبارجلدول كذلك قيمة اونالحظ من ا -

. شراء اخلدمة  فروق ذات داللة إحصائية حسب  د: توج H1ومنه نقبل الفرضية    α=0.05من مستوى الداللة  
 : يوضح ذلك  والشكل التايل

 الفيسبوك   اإلعالن عرب  حسب شراء اخلدمة من خالل   رائيالسوك الش  نتائج الفروق يف(:  38 - 3الشكل)

 
 v27 SPSSاعتمادا على خمرجات برانمج    املصدر: 

 الرئيسية الثالثة:   الفرضية اختبار:  الرابعطلب امل
 ة على:نص الفرضيت

الفيسبوك   تصاالت التسويقية عرباالأبعاد  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني    ال:  ₀Hالفرضية الصفرية  
 والسلوك الشرائي 

عرب الفيسبوك   االتصاالت التسويقية  أبعاد  بنيعالقة ذات داللة إحصائية بني   توجد  :H₁يلة  الفرضية البد
 والسلوك الشرائي 

لة الفرضة البديلة عند مستوى دال  أكرب ونقبلأو    0.05ة  ة الصفرية عند مستوى داللبل الفرضييف هذه احلالة سنق
   .0.05من  أقل  
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وعليه سنبحث على العالقة بني  ،فئويمستوى  ذات    ضح أهنا كميةمالحظتنا ملتغريات الدراسة اتومن خالل     
 باط بريسون كما يلي: امل االرتوسنستخدم معسويقية عرب الفيسبوك والسلوك الشرائي  االتصاالت الت

 عرب الفيسبوك صاالت التسويقية  العالقة بني السلوك الشرائي واالت  :(44- 3ول رقم )اجلد
 مستوى  بريسون معامل االرتباط   ملتغريات ا

الداللة  
 االختبار 

مستوى داللة 
 عرب الفيسبوك  التسويقيةاالتصاالت   الفرضية 

 شرائيالسلوك ال        0.05 0.000 0.709
 SPSS v27اعتمادا على خمرجات برانمج   ة املصدر: من إعداد الطالب

عند  0.709شرائي=ة والسلوك البني االتصاالت التسويقي pعامل االرتباط ( نالحظ أن م 3-44من اجلدول رقم )
داللة الدال   Sig=0.00مستوى  مستوى  من  أصغر  توجد  α=0.05لة  وهو  ومنه  قوية.  طردية  بني   عالقة 

التاالت الشرائي.صاالت  والسلوك  الفرضية      سويقية  نرفض  التومنه  البديلة  الفرضية  ونقبل  على   الصفرية  تنص 
والشكل " ية عرب الفيسبوك والسلوك الشرائياالت التسويقإحصائية بني أبعاد االتص القة ذات داللة توجد ع "

 التايل يوضح ذلك: 
 ك الشرائيية عرب الفيسبوك والسلو الت التسويقالعالقة بني مزيج االتصا(:  39 - 3)لشكل رقم  ا

 
 v27 SPSSاعتمادا على خمرجات برانمج    املصدر: 

ويقية عرب الفيسبوك والسلوك الشرائي يف تصاالت التسلعالقة بني أبعاد اال: ونستطيع تلخيص ااطفوفة االرتبمص 
 :( التايل3-45)اجلدول  
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 بوك والسلوك الشرائي صاالت التسويقية عرب الفيس عاد االتالعالقة بني أب(:  3-45)رقم  اجلدول           
 لفيسبوك التصاالت التسويقية عرب ابعاد اأ معامل االرتباط بريسون  sigمستوى الداللة
 ن عرب الفيسبوك اإلعال 0.566 0.000
 العالقات العامة عرب الفيسبوك  0.431 0.000
 التسويق املباشر عرب الفيسبوك  0.659 0.000
 وك تنشيط املبيعات عرب الفيسب 0.416 0.000
 التسويق الفريوسي عرب الفيسبوك 0.673 0.000

 SPSS v27رانمج اعتمادا على خمرجات ب  ة لبد الطااملصدر: من إعدا
يسبوك والسلوك الشرائي الحظ أن معامل االرتباط بريسون بني بعد اإلعالن عرب شبكة الفمن اجلدول ن ❖

ومنه توجد   α=0.05لداللةوهي أصغر من مستوى ا  sig=0.00اللة  عند مستوى الد   0.566يساوي  
والس الفيسبوك  عرب  اإلعالن  بعد  بني  العالقة  عالقة)متوسطةلوك  وهي  أي كلما ردية(ط -شرائي  زاد   ، 

 .إلعالن عرب الفيسبوك زاد السلوك الشرائيمستوى ا
الفيسبوك والسلوك   عرب شبكة معامل االرتباط بريسون بني بعد العالقات العامة    من اجلدول نالحظ أن ❖

ومنه    α=0.05لة وهي أصغر من مستوى الدال  sig=0.00عند مستوى الداللة  0.431يساوي  الشرائي
، أي  طردية(-فيسبوك والسلوك الشرائي وهي عالقة)متوسطةلعامة عرب البعد العالقات اتوجد عالقة بني  

 . الشرائي د مستوى العالقات العامة عرب الفيسبوك زاد السلوككلما زا
لسلوك ل االرتباط بريسون بني بعد التسويق املباشر عرب شبكة الفيسبوك وامن اجلدول نالحظ أن معام ❖

ومنه   α=0.05أصغر من مستوى الداللة  وهي sig=0.00مستوى الداللة عند  0.659الشرائي يساوي 
، أي كلما طردية(-قة)قويةيق املباشر عرب الفيسبوك والسلوك الشرائي وهي عالتوجد عالقة بني بعد التسو 

 .التسويق املباشر عرب الفيسبوك زاد السلوك الشرائي  زاد مستوى
شبكة الفيسبوك والسلوك ملبيعات عرب  ني بعد تنشيط امعامل االرتباط بريسون ب  حظ أن من اجلدول نال ❖

  ومنه   α=0.05وهي أصغر من مستوى الداللة  sig=0.00ة عند مستوى الدالل 0.416الشرائي يساوي 
أي    طردية( -ت عرب الفيسبوك والسلوك الشرائي وهي عالقة)متوسطةقة بني بعد تنشيط املبيعاتوجد عال

 . يلسلوك الشرائالفيسبوك زاد استوى تنشيط املبيعات عرب  زاد م  كلما 
ق الفريوسي عرب شبكة الفيسبوك والسلوك من اجلدول نالحظ أن معامل االرتباط بريسون بني بعد التسوي ❖

ومنه   α=0.05وهي أصغر من مستوى الداللة  sig=0.00عند مستوى الداللة  0.673اوي الشرائي يس
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ال بعد  بني  واتسويق  توجد عالقة  الفيسبوك  الشرائي  الفريوسي عرب  أي   طردية(-يةوهي عالقة)قو لسلوك 
 .زاد السلوك الشرائيكلما زاد مستوى التسويق الفريوسي عرب الفيسبوك  

 الفيسبوك( )املتغريالتسويقية عرب شبكة    أبعاد )االتصاالت   بنيأثري  الت  نسبة العالقة و يف شكل  اآلن  نبحث  ل
 : ك من خاللويكون ذل   (املتغري التابعائي( ))السلوك الشر   و   ( املستقل

 : األولالنموذج    -أوالَ 
    بني السلوك الشرائي وابعاد االتصاالت التسويقيةاستخدام االحندار اخلطي املتعدد    تحتليل االحندار:  

 فيق النموذج: جودة تو  .1
 جودة توفيق النموذج   :(  46- 3اجلدول رقم )

 النموذج    
  

 معامل التحديد املصحح  تحديدال  معامل  معامل االرتباط
 0.739  0.547  0.544 

 SPSS Modeler 18.2.1اعتمادا على خمرجات برانمج  ة املصدر: من إعداد الطالب
 وأبعاد االتصاالت التسويقية  لوك الشرائيبني املتغري التابع السسون  تباط بري من اجلدول نالحظ أن معامل االر       

الفيسبوك الفريوسي(-املباشر  سويقالت-)اإلعالن   عرب  يساوي  0.739يساوي    التسويق  التحديد    0.547ومعامل 
تستطيع تفسري  التسويق الفريوسي(-التسويق املباشر -)اإلعالن   يسبوك عرب الف  مبعىن أن أبعاد االتصاالت التسويقية

يقارب   أخر ت من    % 54.7مبا  والباقي تفسره متغريات  الشرائي(  )السلوك  التابع  املتغري   حني كانت ى، يف غريات 
 . 0.547 تساويديد املصحح قيمة معامل التح

 موذج: اختبار املعنوية الكلية للن .2
 وذج الكلية نستخدم اجلدول التايل:من أجل معرفة معنوية النم

 ية معنوية النموذج الكل   :(  47- 3جدول رقم )
 مستوى الداللة  Fقيمة   متوسط املربعات  درجة احلرية  جمموع املربعات  ذجو النم 

 0.000  201.512  11369.913  3  34109.740   االحندار

 

 56.423  501  28267.871  البواقي 

 /  504  62377.612  الكلي

 SPSS Modeler 18.2.1اعتمادا على خمرجات برانمج  ة املصدر: من إعداد الطالب
، ومبتوسط 3يةبدرجة حر   34109.740اجلدول نالحظ أن جمموع مربعات االحندار تساوي إىل  من   ❖

بدرجة    28267.871  ، وأما جمموع مربعات البواقي يساوي11369.913ساوي  مربعات االحندار ت
 . 56.423سط مربعات البواقي يساوي  ، ومبتو 501حرية
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وهي أصغر من             Sig=0.00داللةد مستوى  عن 201.512تساوي    Fونالحظ أن قيمة االختبار   ❖
          معنوي)حقيقي(.  ذج ومنه النمو   α=0.05مستوى معنوية  

  ية اجلزئية ملعامل النموذج: ر املعنو اختبا .3
 خدم اجلدول التايل: ار املعنوية اجلزئية للنموذج نستمن أجل اختب

 املعنوية اجلزئية للنموذج  :  (48- 3اجلدول )
 مستوى الداللة  tقيمة    Bعاملامل النموذج

 0.000 6.863 13.164 الثابت  

 0.000 4.785 0.189 وك باإلعالن عرب الفيس 

شر عرب املباالتسويق  
 الفيسبوك 

0.748 6.200 0.000 

 0.000 9.005 0.700 ويق الفريوسي التس

 SPSS Modeler 18.2.1اعتمادا على خمرجات برانمج  ة املصدر: من إعداد الطالب
للثابلن - املعاملاسبة  أن  اجلدول نالحظ  من  يساوي  بت:  اختبار   13.164الثابت  تساوياحمل  tبقيمة   سوبة 

ومنه معامل الثابت   α=0.05وهي أصغر من مستوى املعنوية    Sig=0.00ة  معنوي عند مستوى      6.863
 معنوي. 

بقيمة اختبار    0.189يساوي  الثابت عامل  امل"من اجلدول نالحظ أن    اإلعالن عرب الفيسبوك   ابلنسبة للمتغري: "  -
   T   إىل تساوي  اليت  معن  4.785احملسوبة  مستوى  مستوى  Sig=0.00وية  عند  من  أصغر  نوية املع  وهي 

α=0.05   ك معنوي.       ومنه معامل اإلعالن عرب الفيسبو 
بقيمة   0.748وييسا  الثابت   عامل امل "من اجلدول نالحظ أن    التسويق املباشر عرب الفيسبوك  تغري: "  ابلنسبة للم-

 عنوية وهي أصغر من مستوى امل  Sig=0.00عند مستوى معنوية    6.200احملسوبة اليت تساوي إىل   T   اختبار   
α=0.05  يسبوك معنوي. ومنه معامل التسويق املباشر عرب الف 

  0.700ييساو الثابت  عامل  امل"من اجلدول نالحظ أن    التسويق الفريوسي عرب الفيسبوك  ري: "  ابلنسبة للمتغ-
وهي أصغر من مستوى   Sig=0.00عند مستوى معنوية  9.005احملسوبة اليت تساوي إىل   T   قيمة اختبار   ب

ة مع دراسة عبد الكرمي وتتفق هذه النتيجسبوك معنوي.  ومنه معامل التسويق الفريوسي عرب الفي  α=0.05وية  املعن
      .اندية، خملويف وجماهدي، ودراسة العيد فرحاتية وآخرون

 . قةتنتج أن املعنوية اجلزئية حمق ددددددددددددددددددددددددددددددددددددد س ن  ومنه  
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 يف النموذج:عرب الفيسبوك ة  سويقيأمهية أبعاد االتصاالت الت .4
يف النموذج نالحظ أن هناك   عرب الفيسبوك   االتصاالت التسويقية  وايل الذي يوضح أمهية أبعاد يف الشكل امل      

مث   % 43ي على الرتتيب حسب األمهية )التسويق الفريوسي أبمهية =نموذج وهبناء ال  ثالثة أبعاد ذات أمهية يف
 .(% 28مث يليه اإلعالن أبمهية=  % 29=مهية  يليه التسويق املباشر أب

 يف النموذج عرب الفيسبوك  االتصاالت التسويقية أمهية أبعاد  (:  40- 3)الشكل رقم  

 
 v27 SSPSاعتمادا على خمرجات برانمج    املصدر:

 ي: وط البواقشر  .5
 اختبار االعتدالية للبواقي: -

 ويليك -شابريو  ختبار: ا(49- 3جدول رقم )

 SPSS Modeler 18.2.1اعتمادا على خمرجات برانمج  ة املصدر: من إعداد الطالب
امن         نالاجلدول  االختبار= لسابق،  قيمة  أن  حرية=0.984حظ  مستوى    505بدرجة  لة الدالعند 

Sig=0.00  الداللة  وهي أصغر من مستوىα=0.05  .ومنه شرط االعتدالية غري حمقق 
 للبواقي:تقالل الذايت  اختبار االس-

ان جيعل قيمة من شأنه   االرتباطترجع أمهية دراسة االرتباط الذايت للبواقي يف حتليل االحندار اىل ان وجود هذا  
ات االختبار اليت تعتمد على هذا قيقية وابلتايل فان قيمة احصاءه احلالتباين املقدر للخطأ يكون أبقل من قيمت

أكرب من قيمتها احلقيقية مما جيعل القرار اخلاص جبودة توفيق تكون       R-deux))( و  F)  ،t))التباين مثل  
 .صحتهالنموذج قرار مشكوك يف  

 اختبار شابريو-ويليك 
  قيمة االختبار  درجة احلرية sigمستوى الداللة  

اقيالبو  0.984 505 0.00  
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ي داخل معامالت االرتباط الذايت للبواقيع   الذي ميثل دالة االرتباط الذايت للبواقي نالحظ أن مجكل املوايل من الش
 جمال الثقة مما يعين ان البواقي مستقلة ذاتياَ.

 اختبار االستقالل الذايت للبواقينتائج  (:  41 - 3)لشكل  ا
 

 
 v27 SPSSاعتمادا على خمرجات برانمج    املصدر:

 :اقيجتانس البو -
وجود ارتباط ذايت بني   حالة يه نفس االاثر املرتتبة يفيرتتب عل  عدم ثبات التباين يف منوذج االحندار من شأنه انإن  

قل من قيمتها احلقيقية وابلتايل تصبح هذه التقديرات متحيزة االمر ملعيارية مقدرة أبالبواقي حيث تكون االخطاء ا 
مشكوك يف صحتها.  ل االحصائي ستدالالذي جيعل النتائج اال  

تابع ويظهر من االنتشار ان ري المع القيم االجتاهية للمتغ  املعياريةوذلك من خالل فحص شكل انتشار البواقي  
: والشكل التايل يوضح ذلك  ي.يعين جتانس البواقالتوزيع عشوائي وهو ما    
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جتانس البواقي نتائج اختبار  (:  42 - 3)الشكل    

 
 

 v27 SPSSجات برانمج  تمادا على خمر اع   املصدر:
 :خالصة النموذج .6

ا  نالحظ (  3-50رقم )اجلدول  من           الشرائي(سون  الرتباط بري أن معامل  )السلوك  التابع  املتغري  وأبعاد  بني 
سبوك( التسويق الفريوسي عرب الفي-التسويق املباشر عرب الفيسبوك-تسويقية )اإلعالن عرب الفيسبوك االتصاالت ال

-التسويق املباشر-عالن )اإل  التسويقية مبعىن أن أبعاد االتصاالت    0.558ل التحديد يساويومعام0.744  وييسا
بع )السلوك الشرائي( والباقي تفسره املتغري التامن تغريات    % 55.8تستطيع تفسري مبا يقارب   فريوسي(التسويق ال

 متغريات أخرى. 
ر ل االحندامنوذج حتلي  (: خالصة05- 3)رقم  جلدول  ا  

 النتيجة 
فر شروط الطريقة املستخدمة تو     

اختبار املعنوية  
زئيةاجل  
 

 
املعنوية  اختبار 

 الكلية 

التوفيق  جودة  
 
 

 النموذج
  اختبار 

 التجانس
  االستقالل
قيالذايت للبوا  

ةاالعتدالي  
 

MAX 

AE 

 

MAE 

 

R-deux 

 ✓  ✓   ✓  ✓  33.43 5.77 0.547 

 

معادلة 
1النموذج   

 SPSS Modeler 18.2.1خمرجات برانمج  اعتمادا على  ة بداد الطالاملصدر: من إع 
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=Y رائي السلوك الش 
=X1ن عرب الفيسبوك اإلعال 
=X2اشر عرب الفيسبوكلتسويق املبا 
=X3 التسويق الفريوسي 
 : موذج الثاينالن-اثنياَ 

عرب   يقية ت التسو استخدام شجرة القرار لتمثيل العالقة بني السلوك الشرائي وأبعاد االتصاال  : ت شجرة القرار
 سبوكالفي

 : جودة توفيق النموذج .1
 يق النموذج جودة توف  : (51- 3)اجلدول رقم          

 معامل التحديد اطمعامل االرتب وذج النم
0.747 0.558 

 SPSS Modeler 18.2.1اعتمادا على خمرجات برانمج  ة بإعداد الطال  املصدر: من
االرتباط        معامل  أن  نالحظ  اجلدول  بمن  املتغري  بريسون  االتصاالت )ابع  التني  وأبعاد  الشرائي(  السلوك 

ال )ة  التسويقي عرب  التسويقاإلعالن  ال   فيسبوك،  عرب  يساوي الفريوسي  الفيسبوك(  عرب  املباشر  التسويق   فيسبوك، 
 تستطيع تفسري   مبعىن أن التسويق الفريوسي واالعالن والتسويق املباشر  0.558مل التحديد يساوي  ومعا  0.747

 يريات السلوك الشرائي والباقي تفسره عوامل أخرى. من تغ  % 55.8رب  ما يقا
 يف النموذج:   صاالت التسويقية أمهية أبعاد االت .2

يف النموذج نالحظ أن هناك  عرب الفيسبوك  تسويقيةالتصاالت ال يف الشكل املوايل الذي يوضح أمهية أبعاد ا        
الفريوسي عرب الفيسبوك أبمهية مهية )التسويق  ي على الرتتيب حسب األثالثة أبعاد ذات أمهية يف بناء النموذج وه

 %. 1ويق املباشر أبمهية=مث التس  % 32مهية=عرب الفيسبوك أبمث يليه اإلعالن    % 67=

 يف النموذجعرب الفيسبوك  عاد االتصاالت التسويقية أبأمهية  يوضح    (:43 - 3)رقم  الشكل  

 
 v27 SPSSاعتمادا على خمرجات برانمج    املصدر:
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 ي: روط البواقش .3
 دالية للبواقي: اختبار االعت-

ليك وي-اختبار شابريو  (:25- 3جدول رقم )  

 SPSS Modeler 18.2.1اعتمادا على خمرجات برانمج  ةاملصدر: من إعداد الطالب       
وهو    Sig=0.003وى الداللةعند مست  505بدرجة حرية    0.991بار=حظ أن قيمة االختمن اجلدول السابق نال

 االعتدالية غري حمقق. ومنه شرط    α=0.05أصغر من
 :اختبار االستقالل الذايت للبواقي -
اط الذايت للبواقي  نالحظ من الشكل املوايل الذي ميثل دالة االرتباط الذايت للبواقي أن مجيع معامالت االرتب    
 ا يعين أن البواقي مستقلة ذاتيا.خل جمال الثقة ممدا

 الذايت للبواقي   اختبار االستقاللنتائج    حيوض  (:44 - 3الشكل رقم )

 
 v27 SSSPاعتمادا على خمرجات برانمج    املصدر:

 
 

ويليك -واختبار شابري   
  قيمة االختبار  درجة احلرية sigالداللة  مستوى  

0.005 505 10.99  البواقي 
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 :جتانس البواقي-
يت بني الة وجود ارتباط ذاس االاثر املرتتبة يف حان عدم ثبات التباين يف منوذج االحندار من شأنه ان يرتتب عليه نف

تايل تصبح هذه التقديرات متحيزة االمر تها احلقيقية وابلرة أبقل من قيمطاء املعيارية مقد البواقي حيث تكون االخ
ستدالل االحصائي مشكوك يف صحتها.ج االالذي جيعل النتائ  

النتشار ان التابع ويظهر من ا   لقيم االجتاهية للمتغري وذلك من خالل فحص شكل انتشار البواقي املعيارية مع ا
لبواقي. و ما يعين جتانس االتوزيع عشوائي وه  

ح نتائج اختبار جتانس البواقييوض  (:45 - 3)رقم  الشكل    

 
 v27 SPSSبرانمج    رجاتاعتمادا على خم  املصدر: 

 جرة القرار: ددددددددددددددددددددددددددددددد ش .4
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 القرار شجرة    يوضح  (:46 - 3)الشكل رقم  
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 ج:           خالصة النموذ  .5
 القرار خالصة منوذج شجرة    :(53- 3جدول رقم)

 

جة النتي   
يقة املستخدمة توفر شروط الطر     

اختبار 
املعنوية  
 اجلزئية 

 

 
اختبار 

نوية  عامل
 الكلية 

 جودة التوفيق 
 
 

 النموذج 
 اختبار 

 التجانس

 االستقالل
الذايت 
 للبواقي 

 االعتدالية 
 

MAX 

AE 

 

MAE 

 

R-deux 

 ✓  ✓     30.59 5.61 0.558 

ة معادل  شجرة القرار 
2النموذج   

 SPSS Modeler 18.2.1خمرجات برانمجاعتمادا على    ة طالب: من إعداد الاملصدر
 وذجني: لة بني النم دددددددددددددددددددددددددددددددددد د دددداملفاض   -اثلثاَ 

خلطي املتعدد وشجرة القرار( النموذجني) االحندار ا ب: املفاضلة بني  ( اخلاص3-54دول رقم)اجل من             
 قة بني ابعاد االتصاالت التسويقية والسلوك الشرائي.األفضل لتوضيح العالر هو النموذج  ني أن: شجرة القرايتب
 جرة القرار: ش

R-deux )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأكرب)األفضل 
MAEـــــــــــأصغر)األفضل( ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ 

MAX AEــــــــ أصغر)األفضل( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 لنموذجني ا(: املفاضلة بني  3-54جدول رقم)

 النتيجة 
 

  توفر شروط الطريقة املستخدمة 
اختبار 
املعنوية  
 اجلزئية 

 

 
اختبار 
  املعنوية
 الكلية 

وفيق جودة الت  
 
 

  النموذج 
 راختبا

 التجانس

 االستقالل
الذايت 

واقي للب  
 االعتدالية 

 

MAX 

AE 

 

MAE 

 

R-deux 

1النموذج  0.547 5.77 33.43  ✓  ✓   ✓  ✓ 2  
2لنموذج ا 0.558 5.61 30.59     ✓  ✓ 1  

1معادلة النموذج    

2معادلة النموذج  شجرة القرار   

 SPSS Modeler 18.2.1مجعلى خمرجات بران  اعتمادا  ة املصدر: من إعداد الطالب
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 دراسةاملبحث الثالث: تفسري نتائج ال
  كـــل النتـــائج الـــيت توصـــلنا إليهـــا ســـابقا، وســـنعمل علـــى تفســـري  هـــذا املبحـــث أن نســـردحاول مـــن خـــالل  ســـن         

 ه الوقائع.وحتليل هذه النتائج، حماولني إزالة الغموض عليها حىت يستطيع كل مهتم هبذا العلم أن يدرك هذ 
 : األوىل  ة الرئيسي  الفرضية  نتيجة   تفسري املطلب األول:  

اجلدول          من  أن 3-24)رقم  نالحظ  ا  (  االتصاالت  يقدر    "متوسط"لتسويقية  مستوى  ب مبتوسط حسايب 
ا0.256  بمعياري يقدر  ( واحنراف  3.29) بني بعاد هلا نفس األمهية أبمهية نسبية ترتاوح  أل، ونالحظ أن كل 
األوىل اليت لفرضية الرئيسية  ومن هنا ننفي ا،  لفرضية الرئيسية األوىل(. وهذا ال يتوافق مع نص ا% 66.6  -%  63)
على:ت مستو   نص  عرب  "هناك  التسويقية  االتصاالت  من  مرتفعة  للوكاايت  االفيسبوك  السياحية  لعاملة الت 

 وهذا قد يعود لألسباب التالية: ،  "ابجلزائر
بدراس - فيها  قمنا  اليت  لتفالفرتة  نظراَ  خاصة  فرتة  هي  هذه  أتنا  فهذا  فريوس كوروان  نشاط شي  على  ثر 

 االت السياحية؛ الوك
؛ ففي ةوتطبيق إجراءات الوقاية أثر على نشاط الوكاالت السياحي  الصحي   احلجرتطبيق  و لق املطارات  غ -

عية وبعض الصور احلالية تقريباَ االتصاالت التسويقية للوكاالت شبه منعدمة ما عدا نشر بعض األدالفرتة  
 .؛خبصوص املرض.....و نشر إرشادات أاملكي    للحرم املدين أو

  نشاطها على الرحالت اخلارجية مثل: احلج أو العمرة أو ت السياحية تركز يفرتة أن الوكاالأثبتت هذه الف -
انعدم نشاطها ألهنا ال تركز على السياحة الدازايرة احلماما خلية إال ت املعدنية يف تونس، حيث تقريباَ 

 نت يف الشتاء... لشفة او مدينة جاتيكجدة أو ا:  الرحالت لالقليلة منها مثل بعض  
التسويق عرب اليت وجدت ارتفاع درجة استخدام    (2018 ن خالد العيدة،أمي)دراسة  ختتلف مع  هذه النتيجة  و 

 من طرف شركات السياحة والسفر. كة األنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي شب
 : الثانيةالرئيسية  الفرضية    تفسري نتيجةثاين:  املطلب ال

اجلدول          نالحظ3-28)رقم  من  مست(  أن  الش،  السلوك  للزابئن  وى  يقدر    مرتددرائي  ب مبتوسط حسايب 
و 3.10) يقدر ب،  معياري  واحنراف  أمهية ه(  االبعاد  أكثر  أن  البعد  نالحظ  االدراكي( أبمهية   املكون)األول  و 

تقدر   الثاين    مث   (%   69.4)ب  نسبية  البعدين  العاوالثالث  تليها  أب-طفي)املكون  السلوكي(  نسبية  مهاملكون  ية 
ية الثانية اليت ومن هنا ننفي الفرضية الرئيس، ق مع نص الفرضية الثانيةوهذا ال يتواف (.%65.8-%63)بني  ترتاوح

على هناكتنص  اب   "  العاملة  السياحية  الوكاالت  لزابئن  الفيسبوك  عرب  إجيايب  النتيجة وهذ ،  "جلزائرسلوك  ه 
رب الفيسبوك د مشاهدة اإلعالن ع ت السياحية بعشرتوا من الوكاالااد عينة الدراسة الذين تفسرها نسبة إجاابت أفر 

 ها: وهذا قد يعود ألسباب عديدة أمه  ،وهي نسبة ضعيفة نوعاَ   %،20تصل إىل حوايل  
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 ك متوسط؛ مستوى االتصاالت التسويقية للوكاالت السياحية عرب الفيسبو  -
أنشطت - الوكاالت السياحية يف  ء يكون منخفض رة، فتكرار الشرام ها على رحالت احلج والعتركيز بعض 

اب  البعضألن   ايكتفي  مقابل  التكلفة  وارتفاع  واحدة  مرة  والعمرة  للحج  السياحية لذهاب  لرحالت 
 الداخلية؛

 ؛ فاض مستوى الدخل لعينة كبرية من اجملتمع وارتفاع تكلفة املعيشةاخن -
ال - فتجربها  إانث  الدراسة  عينة  أفراد  أغلب  مألن  العمرة  لديه ثوكالة يف رحلة  يكون  ان  مرافقالَ  فعدم   ا 

 ؛ بة لألنثى يعيقها على شراء خدمة الذهاب إىل العمرةوجود املرافق ابلنس
 voyagesألن الرحالت املنظمة) دون اللجوء إىل الوكاالت السياحية راد عينة الدراسة يفضلون السفرأف -

organisésتكلفة أعلى  تعترب  و (  حىت  اب إ ؛  قامو  فيستغن  الوطن  خارج  مثالَ للسفر  الوكالة  حلجز   ون 
 التأشرية فقط؛   أو القيام إبجراءاتالفندق 

 شة. ضعف مستوى القدرة الشرائية وغالء املعي -
 حلالية. عاجلت هذه الفرضية لنقارن نتائجها مع نتائج الدراسة ا  ات سابقة ويف حدود حبثي مل أجد دراس -

 املطلب الثالث: تفسري الفرضيات الفرعية 
 فرعية األوىلالفرضية ال  تفسري نتيجة  .1

لسلوك يف حني متوسط الرتب ل  259.58متوسط الرتب لفئة الذكور=-  نالحظ أن: (  3-30م)من اجلدول رق     
االانث= لفئة  االخت    .250.19الشرائي  قيمة  اجلدول كذلك  توى  عند مس  U=  25734.000بارونالحظ من 

الداللة    sig=0.508الداللة   الف  α=0.05وهي أكرب من مستوى  نقبل  فروق ذات   د : ال توج H0رضية  ومنه 
 وهذا قد يعود لألسباب التالية:  ،نسية حسب اجللة إحصائدال

 ؛% 70عينة الدراسة حوايل    ألن نسبة اإلانث يف  -
مح للمرأة السفر من دون ويف العمرة واحلج ال يسألن خدمات الوكاالت الساحية متاحة للجنسني،  -

 ؛ مرافق)حمرم(
. ر مثلها مثل الرجلا أبن ختتا ا خيوهلاللية مالية مم قلديها دخل واست  ألن اإلانث يف الوقت الراهن، أصبح -

عيسى صاحل )مع دراسة  ال تتفق  و  صطفى موسى أبو سنينةمروة م  مع دراسة تتفق وهذه النتيجة  
ذات داللة إحصائية يف سلوكيات األفراد تعزى إىل   لذي توصل إىل وجود فروقا  (2016-2015عباين،

  . ق لصاحل اإلانثمتغري اجلنس وجاء الفر 
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 الثانيةية الفرعية  الفرض   ة تفسري نتيج .2
      ( رقم  اجلدول  ا3-32من  متوسط  أن  نالحظ:  من  (  أقل  السن  لفئة  الشرائي  للسلوك  =   20لرتب  سنة 

أما فئة السن   246.16سنة=  30إىل    21لفئة السن من    سط الرتب للسلوك الشرائييف حني كان متو 262.94
 . 276.74سنة=  40ر من تب لفئة أكثوسط الر ، وكان مت255.11ن متوسط الرتب=سنة فكا  40إىل    31من  

 =αوهي أكرب من مستوى الداللة    0.531عند مستوى الداللة    H  =2.203ونالحظ كذلك ان قيمة االختبار  
: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف السلوك الشرائي H0اليت تنص على    نه نقبل الفرضية الصفريةوم  0.05

، وهذا مر ليس من العوامل اليت تؤثر على سلوك األفراديعين أن الع وهذا    . فرضية البديلةالونرفض    سب السن ح
 عود لألسباب التالية: ي

 ؛ ألن الفيسبوك يستعمله مجيع فئات اجملتمع  -
 30إىل    21أعلى نسبة للفئة العمرية )من   أفراد عينة الدراسة حيث كانتهناك تقارب يف السن بني  ه  نأل -

سنة( بنسبة مئوية   40إىل    31مرية من )من  ا الفئة العمث تليه  %،52.9قدر ب:ت  ة( بنسبة مئويةسن
 ؛% 33.9

 عبد الكرمي) دراسةإليه    ما توصلت وتتناىف مع   (2018دراسة فاتح جماهدي،  هذه النتيجة مع دراسة) وتتفق  
بني الفئات   يةات داللة إحصائهذه األخرية هناك فروق ذ  وجدت  حيث، (2020، سهري فهد حممد )( 2020،اندية

 . ة( سن25-18)لفئة العمرية  سة واالجتاهات الشرائية للمرأة األردنية وجاءت لصاحل العينة الدرالعمرية  ا
 الثالثةالفرضية الفرعية    تفسري نتيجة  .3

الرتب للسلوك الشرائي لفئة متوسط =    أن:  ( نالحظ3-33اجلدول رقم )من  - يف حني كان 247.00متوسط 
امتوسط   للسلوك  اثنلشالرتب  لفئة  متوس  306.83وي=رائي  لفئةأما  الشرائي  للسلوك  الرتب   ط 
  0.098عند مستوى الداللة    H=  4.654ن اجلدول كذلك ان قيمة االختبار  ونالحظ  م   .249.37جامعي=

ت : ال توجد فروق ذاH0ومنه نقبلة الفرضية الصفرية اليت تنص على    α= 0.05  ي أكرب من مستوى الداللة وه
لوك ، أي أن املستوى التعليمي ال يؤثر يف تشكيل السلتعليمي ب املستوى ارائي حسيف السلوك الش ة داللة إحصائي

 الشرائي؛ وهذا قد يعود لألسباب التالية: 
 ملتبقية أغلبهم مستواهم اثنوي؛ا  % 6نة مستواهم جامعي و  من أفراد العي  % 94حوايل   -

النتيجة   دراوهذه  إليه  توصلت  ما  مع  حمتتفق  فهد  حمموددراس)  (2020،  مد سة)سهري  احلميد  ة   عبد 
الدعفس،   العزيز  عبد  ماجد  صاحل،  إليه    تتناىفو،  (2013حممود  توصلت  ما  الكرمي )  دراسةمع  عبد 

فر اليت    (2018ني،  بيان هشام عيسى ايس)  (2020،اندية العلمي أظهرت  املؤهل  ملتغري  وفقاَ  دالة احصائياَ  وقاَ 
 . لصاحل األعلى تعليماً 
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 : لرابعةاضية الفرعية  فر ال  تفسري نتيجة  .4
يف حني كان 235.68ة طالب =  متوسط الرتب للسلوك الشرائي لفئ  ( نالحظ أن: 3-35رقم )  من اجلدول -

ومتوسط الرتب   263.72ة متقاعد=أما متوسط الرتب لفئ  264.78متوسط الرتب للسلوك الشرائي لفئة موظف=
ار يمة االختبذلك ان قونالحظ ك  .254.46ئة أعمال حرة=أما متوسط الرتب لف  235.43لفئة بدون عمل=

H =4.608    ى الداللة  وهي أكرب من مستو   0.330عند مستوى الداللةα= 0.05   ومنه نقبلة الفرضية الصفرية
ونرفض الفرضية   ئية يف السلوك الشرائي حسب احلالة املهنيةجد فروق ذات داللة إحصا: ال تو H0اليت تنص على  

 ، وهذا قد يعود لألسباب التالية:وك الشرائييف السل  ملهين ال تؤثر ا ن نوعية النشاط  أي أ   البديلة.
 ى التعليمي ألفراد عينة الدراسة؛ هناك تكافؤ يف املستو  -
فئة الطلبة بنسبة مئوية تقدر   يليهممث    %،54.5ة مئوية تقدر ب  بنسب  أغلب أفراد عينة الدراسة موظفني -

االت فر مع الوك هلم ابلسحيث ال يسمح   ض ظفني دخلهم منخفومن املعروف على أن املو   ،25.3ب:
 السياحية.

 : اخلامسةالفرضية الفرعية    تفسري نتيجة  .5
      ( رقم  اجلدول  أن: 3-37من  نالحظ  لفئة    (  الشرائي  للسلوك  الرتب  من  متوسط  = 18000أقل  دج 

أما متوسط   271.60دج=30000-دج18000يف حني كان متوسط الرتب للسلوك الشرائي لفئة من232.29
ة وكان متوسط الرتب للسلوك الشرائي لفئ  276.67دج=45000-جد 30001من  ائي لفئة  ب للسلوك الشر الرت

  0.064مستوى الداللة  عند    H  =7.252ونالحظ كذلك ان قيمة االختبار    .258.00دج=45000أكثر من  
فروق ذات   : ال توجد H0على    ومنه نقبلة الفرضية الصفرية اليت تنص  α= 0.05هي أكرب من مستوى الداللة  و 

 تالية؛ ؛ وهذا قد يعود لألسباب الوك الشرائي حسب الدخل الشهرية يف السللة إحصائيدال
أن أي   -حجز فندق-لسياحية هي للخدمة املشرتاة من الوكالة احسب دراستنا كانت النسبة الكبرية  ف -

إال يف بعض وكاالت السياحية  شراء اخلدمات من الاألفراد  ولو ارتفع مستوى دخلهم فال يلجؤون ل
 لجوء  لوكالة سياحية؛حلج والعمرة اليت ال يستطيع األفراد القيام هبا دون الخصوصة: كااملدمات  اخل

إىل الوكاالت السياحية؛ حىت ومبفردهم دون اللجوء    أصحاب الدخل املرتفع يفضلون السفر بسيارهتم مثالَ  -
 ة فقط؛ ت التأشري م إبجراءافندق أو القيالة مثاَل حلجز الوغن قامو ابلسفر خارج الوطن فيستغلون الوكا

 . (2020د،  وتتفق نتيجة هذه الفرضية مع دراسة)سهري فهد حمم 
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 :السادسةالفرضية الفرعية  تفسري نتيجة   .6
يف حني    213.85لرتب للسلوك الشرائي لفئة أقل من سنتني =متوسط ا  الحظ أن:( ن 3-39من اجلدول رقم )-

وسط الرتب للسلوك الشرائي لفئة من ا متأم  257.10نوات=س  6-2من  لفئة للسلوك الشرائي   كان متوسط الرتب
 . 253.75سنوات=  8يف حني متوسط الرتب للسلوك الشرائي لفئة أكثر من    253.37سنوات =8إىل6
قيمة االختونالحظ كذ - ان  الداللة    H  =1.314بار  لك  الداللة   0.726عند مستوى  وهي أكرب من مستوى 

α= 0.05  ال نقبلة  تنص على    الصفرية  فرضيةومنه  السلوك :  H0اليت  فروق ذات داللة إحصائية يف  توجد  ال 
الفيسبوك  الشرائي حسب املشاركة يف  الفيسبوك عدد سنوات  االشرتاك يف  مدة  أن  يدل على  نؤثر يف   ؛ هذا  ال 

يف  اشرتاك ة سن دةم   ي بني فرد لديةك الشرائي ألفراد عينة الدراسة؛ مبعىن ال يوجد اختالف يف السلوك الشرائالسلو 
 وهذا قد يعود لألسباب التالية:سنة.   12لدية  فرد  الفيسبوك و 

تويل وك استغل حديثاَ من أجل االتصاالت التسويقية، حيث مل تكن الوكاالت السياحية  أن الفيسب -
 رياَ هلذه الوسيلة؛ اهتماماَ كب

 احتياجاهتم؛ لبحث عن  يف ا غلوا هذه الوسيلةأن الذين لديهم عدد سنوات طويلة من اإلشرتاك مل يست -
يف اجلزائر ت صدوره كرتونية للسلع واخلدمات انون الذي حيدد القواعد العامة املتعلقة ابلتجارة اإللالق  أن -

 ول أخرى؛  ابملقارنة مع د، أي هو حديث جداَ 2018ماي    16يف  
 السابعة الفرضية الفرعية    تفسري نتيجة  .7

    ( رقم  اجلدول  أن:3-41من  نالحظ  الر متوس  (  للسلو ط  لفئةتب  الشرائي  =   أقل  ك  اليوم  يف  ساعة  من 
أما متوسط الرتب   247.68ساعة يف اليوم=  3-1لوك الشرائي لفئة من  يف حني كان متوسط الرتب للس216.54

سا   05يف حني متوسط الرتب للسلوك الشرائي لفئة أكثر من    276.07اليوم=سا يف    5-4ئي من  للسلوك الشرا
وهي أكرب من   0.084عند مستوى الداللة    H  =6.642  قيمة االختبار  كذلك ان  نالحظو   .259.08اليوم=  يف

اللة إحصائية : ال توجد فروق ذات دH0الفرضية الصفرية اليت تنص على    ومنه نقبل  α= 0.05لة  مستوى الدال
وك السل  صفح الفيسبوك علىأي ال يوجد أتثري ملعدل ت  .السلوك الشرائي حسب معدل التصفح يف الفيسبوكيف  

يومياَ ال خيتلف سلوكه عن ساعات    08راسة؛ مبعىن أن الذي يتصفح الفيسبوك أكثر من  الد  ئي ألفراد عينةالشرا
 لتالية: ود هذا لألسباب اقد يعوهذا     . الذي يتصفح الفيسبوك ملدةساعة يومياَ 

مدة  ولو طالتحىت    ابملرتفع معناه،   مستوى االتصاالت التسويقية للوكاالت السياحية عرب الفيسبوك ليس  -
 الانت على سبيل املثال؛للفيسبوك ال يؤدي ابلضرورة تعرض األفراد ملزيد من اإلعفرد  التصفح ال 

 ينة الدراسة؛ اجتاه الرحالت املعلن عنها ليست من اهتمامات أفراد ع -
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 ,Jinang)اسة  ودر ( 2018بيان هشام عيسى ايسني،  )دراسة  مع   توافق تال  تيجة هذه الفرضية  ن  و

alynNor،2019  ،)اسات السابقة قد يعود لعدة أسباب من بينها: حجم العينةالدر ن االختالف مع  إ ،
 بيئة الدراسة........إل 

 : الثامنةالفرضية الفرعية    تفسري نتيجة  .8
يف حني متوسط الرتب   322.59متوسط الرتب لفئة اشرتيت اخلدمة=-  حظ أن: ( نال3-43رقم)من اجلدول      
لفئلل الشرائي  أشرتسلوك  مل  =أي    ة  ونال236.46خدمة  االختبار.  قيمة  كذلك  اجلدول  من  = Uحظ 

الداللة  عند مستو   13038.000 الداللة    sig=0.000ى  أقل من مستوى  الفرضية   α=0.05وهي  ومنه نقبل 
H1لفيسبوك املعلن عنها من خالل ا  حسب شراء اخلدمة  يف السلوك الشرائي  اللة إحصائيةد فروق ذات د: توج

ثر على بة شراء خدمة بعد مشاهدة اإلعالن عرب الفيسبوك عامل مؤ وهذا يعين أن جتر   .فريةفرضية الصونرفض ال
ه خربة وجتربة ويقارن ول يصبح لديالسلوك الشرائي لألفراد، ألن الذي مارس التجربة ليس كالذي مل ميارسها، األ

والوا الوكالة  صفحات  يف  اإلعالن  من  املنشور  ويصبح مابني  املعاش،  جتر   قع  الديه  الفيسبوك  بة  عرب  مع تصال 
تهم وتفاعلهم وجتربة السفر معهم. وهبذا يتشكل تجاباملسؤول على صفحة الوكالة ويستطيع احلكم على مدى اس

ومل أجد يف حدود شراء اخلدمات بعد مشاهدة اعالانهتا عرب الفيسبوك.  لبية( اجتاه  لديه صورة ذهنية )إجيابية أو س
 . مع نتائج الدراسة احلاليةية لنقارن نتائجها لفرضجلت هذه ادراسات سابقة عا  حبثي

 : الثالثة  الرئيسية   الفرضية  تفسري نتيجة املطلب الرابع:  
سون لقياس وجود أو عدم بري   للوقوف على صحة أو خطأ هذه الفرضية قمنا ابستخدام معامل االرتباط

املتغريين،  بني  العالقة  اجلدول   وجود  من  )  يتضح  ق  (3-44رقم  االأن  معامل  م0.709رتباط=يمة  عند  ستوى ، 
املعنوية    Sig=0.000الداللة   مستوى  من  أصغر  بني  ،  α= 0.05وهي  عالقة  وجود  عن  يعرب  ما  أبعاد وهو 

التسويقية عرب   توجد :  H1وهي عالقة طردية قوية.  ومنه نقبل الفرض  ئي  والسلوك الشرا  الفيسبوكاالتصاالت 
، التسويق الفريوسي، العالقات العامة عالن،  )اإلتسويقية  االتصاالت ال  أبعادحصائية بني  عالقة ذات داللة إ
كلما زاد   ومنه.  الصفري عرب الفيسبوك والسلوك الشرائي ونرفض الفرض  تنشيط املبيعات(  التسويق املباشر،  

الفيسبوك  صاالاالتمستوى   عرب  التسويقية  الشرائي  زادت  ا  ،للزابئن  السلوك  تربر  وجدان  لنتيجةوهذه  يف اليت  ها 
الرئيسية  الفرضي مستوى  الثانيةة  وجود  اال  مرتدد   وهي  مستوى  ألن  الشرائي  السلوك  التسويقية من  تصاالت 

لو    ، متوسط يتح وعليه  التسويقية  اتصاالهتا  السياحية من مستوى  الوكاالت  الشرائي إىل سلوك ول  ترفع  السلوك 
دراسة:)  وتتفق  إجيايب   مع  النتيجة  بيا)  و  (g, NoralyninanJ ،2019هذه  عيسى دراسة  هشام   ايسني،  ن 
 ( ABDELHAK Soumia  ،2016دراسةو)( Rodney Graeme Duffett،2017  و)دراسة (2018

 سباب التالية:لأل  وترجع هذه العالقة الطردية القوية ،(2016-2015دراسة عيسى صاحل عباين،و)
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 ع؛ فراد اجملتمة كبرية بني أوسيلة حتظى بشعبيالفيسبوك وسيلة جيدة ملمارسة االتصاالت التسويقية، و  -
 اسة؛ مبتابعة بني أفراد عينة الدر   حتضى احية ت الوكاالت السيصفحا -
 تلف خدماهتا؛واإلعالن عن خم  استغالل الوكاالت السياحية لصفحاهتا عرب الفيسبوك للرتويج -
 ؛  الفيس بوكالوكاالت صور وفيديوهات لشرح اخلدمات السياحية املقدمة يف صفحتها عربضع  ت -
 ؛بوك صومات عرب الفيس يضات وخ سياحية لتخفم الوكاالت التقد  -
فيز زابئنها من خالل إقامة قرعة رحالت وعمرات جمانية من أجل على حت  السياحية   بعض الوكاالت عمل   -

 . جيابية حنوهات إحتقيق تفاعل أكرب وتكوين اجتاها
 أن:  نالحظ (48- 3اجلدول )من  

للث - أاابلنسبة  املعاملبت: نالحظ  اختبا 13.164يساوي  الثابت   ن  عند   6.863 سوبة تساوياحمل  tر  بقيمة 
 ومنه معامل الثابت معنوي. α=0.05من مستوى املعنوية وهي أصغر  Sig=0.00مستوى معنوية  

بقيمة اختبار    0.189يساويالثابت  عامل  امل"من اجلدول نالحظ أن    وكاإلعالن عرب الفيسب  ابلنسبة للمتغري: "  -
   T تس اليت  إىل  احملسوبة  مستوى    4.785اوي  أص  Sig=0.00معنوية  عند  املعنوية وهي  مستوى  من  غر 

α=0.05  معام معنوي.  ومنه  الفيسبوك  عرب  اإلعالن  دراسة  ل  مع  تتفق  النتيجة  ،  Mollika Ghosh) وهذه 
 ,Md.Aslam Uddin)ودراسة    (،Milhinhos  ،2015)ودراسة    (،Deghani،2015)ودراسة    (2019

Abdur Rob Razu،  2019) ، 

بقيمة   0.748يساويلثابت  اعامل  امل "من اجلدول نالحظ أن    لفيسبوكق املباشر عرب االتسوي  لمتغري: "  ابلنسبة ل -
وهي أصغر من مستوى املعنوية   Sig=0.00عند مستوى معنوية    6.200احملسوبة اليت تساوي إىل   T   اختبار   

α=0.05    عرب املباشر  التسويق  معامل  معنوي.  ومنه  دراساتالفيسبوك  أجد  ح   مل  يف  حبثسابقة  ختص دود  ي 
 ي أقارن نتائجها مع نتائج الدراسة احلالية.ملباشر عبد شبكات التواصل االجتماعي لكالتسويق ا

  0.700يساويالثابت  عامل  امل"من اجلدول نالحظ أن    كسبو التسويق الفريوسي عرب الفي  ابلنسبة للمتغري: "  -
صغر من مستوى وهي أ  Sig=0.00  معنوية  عند مستوى9.005تساوي إىل  احملسوبة اليت   T   بقيمة اختبار   

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة عبد الكرمي مل التسويق الفريوسي عرب الفيسبوك معنوي.  ومنه معا   α=0.05املعنوية  
 Florez et ودراسة  ، et. al  Afreen Essaniدراسة، وجماهدي، ودراسة العيد فرحاتية وآخرون يف اندية، خملو 

al.)    اسة  در لكنjashari & Rrustemi  ،2017  كون جتربتهم معظم عينة أفراد الدراسة يشار إىل أن    ت توصل
 . السلبية حول املنتجات مع أصدقاءهم

اجلدول         )من  اال(  3-50رقم  معامل  أن  بريسون  رتنالحظ  الشرائي(باط  )السلوك  التابع  املتغري  وأبعاد   بني 
تسويق الفريوسي عرب الفيسبوك( ال-عرب الفيسبوكملباشر  التسويق ا-ك ن عرب الفيسبو لتسويقية )اإلعال االتصاالت ا

�����
����

��

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


كات التواصل االجتماعي على  تصاالت التسويقية عبر شبتأثير اال ل لث     الدراسة الميدانيةالفصل الثا
 ئي لزبائن الوكاالت السياحية العاملة بالجزائر شرالالسلوك ا

 

151 

 

يساوي  ومعامل  0.744يساوي   التسويقية  0.558التحديد  االتصاالت  أبعاد  أن  التسويق -)اإلعالن  مبعىن 
  رائي( والباقي تابع )السلوك الشمن تغريات املتغري ال % 55.8تستطيع تفسري مبا يقارب  سويق الفريوسي(الت-املباشر

 لية توضح ذلك: واملعادل التا  ى.ات أخر تفسره متغري 

 
=Y السلوك الشرائي 

=X1 اإلعالن عرب الفيسبوك 
=X2التسويق املباشر عرب الفيسبوك 
=X3 التسويق الفريوسي 
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 خالصة الفصل: 
نة الشخصية ألفراد عي  حتليل اخلصائص ة اليت متثلت يف  من خالل هذا الفصل قمنا بعرض نتائج الدراس         

التسويقية عرب واالحنرافات    ساب املتوسطات احلسابيةالدراسة وكذا ح العينة حول االتصاالت  املعيارية إلجاابت 
بريسون بني كل متغري مستقل والسلوك ت حساب معامالت االرتباط ل  الفيسبوك وعبارات السلوك الشرائي، كما

مجالشرائي أن  وجدان  حيث  اال،  أبعاد  عيع  التسويقية  لديهاتصاالت  الفيسبوك  السلو   رب  مع  ارتباط  ك عالقة 
 ن مث قمنا حبساب االحندار اخلطي املتعدد وشجرة القرار فوجدان أن: الشرائي، وم
اشر عرب نموذج )اإلعالن عرب الفيسبوك والتسويق املبظهور األبعاد الثالثة يف ال يف االحندار اخلطي املتعدد:  ➢

 أمهية تقدرلى  لفريوسي عرب الفيسبوك ع ( وحتصل التسويق اريوسي عرب الفيسبوكوالتسويق الف   الفيسبوك
 %. 43ب:
ر عرب الفيسبوك رب الفيسبوك والتسويق املباشيف شجرة القرار: ظهور األبعاد الثالثة يف النموذج )اإلعالن ع ➢

 %.67تقدر ب:مهية  أوك على سبوك( وحتصل التسويق الفريوسي عرب الفيسبوالتسويق الفريوسي عرب الفي
امل  ➢ النموذج بعد  هو  القرار  شجرة  أن  وجدان  النموذجني  بني  ابعاد   فاضلة  بني  العالقة  لتوضيح  األفضل 

 التسويقية والسلوك الشرائي.االتصاالت  
 ملتوصل إليها ومقارنتها بنتائج الدراسات السابقة. وختمنا هذا الفصل بتحليل ومناقشة النتائج ا
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 ختدم السياسة التسويقية الجتماعي عامة والفيسبوك خاصة أحد الوسائل الفعالة اليت تواصل ا رب شبكات التعت      
زبون ودراسة وحتليل دم اإلدارة العليا يف فهم اجتاهات وسلوك التوفريها بياانت ومعلومات خت   يف الشركة وذلك عرب 

 السوق. 
ل         دقيقة  بياانت  الفيسبوك  املعلن    ة حتديدهور وإمكانيعلن عن اجلملميوفر  يرغب  الذي  استهدافه اجلمهور 

 احملتوايت)مستخدمني  لل لفيسبوك على مراقبة تفاعل  هنة، التوزيع اجلغرايف، االهتمام( إذ يعمل ااجلنس، العمر، امل)
املستخدم يشاركها  أواليت  املستخدم،  اهتمام  جتذب  ما  معلومة  أو  بصفحة  االعجاب  تسجيل  أو  مللفات ا  ، 

  م(. صية للمستخدالشخ
 مدى   ما   تايل: بحث واليت طرحت على النحو المعامل اإلشكالية اليت متت معاجلتها يف هذا المما سبق اتضحت      

 اجلزائرية؟  السياحية   الوكاالت   زابئن   شراء  سلوك   على   الفيسبوك   عرب التسويقية  االتصاالت  أتثري
لنظرية وفصل خاص بيات اث إىل ثالثة فصول، فصل خاص ابألدإلشكالية ت تقسيم البحة على هذه اولإلجاب

السابقة وفصل ابلد  الفصل األول ابلدراسات  امليدانية،  ال  راسة  للسلوك  النظرية  األدبيات  شرائي كان حتت عنوان 
عرب االتصاالت التسويقية  د  بعاتعلقة أبألساسية املواالتصاالت التسويقية عرب الفيسبوك ت التطرق فيه للمفاهيم ا

الفريوسي وتنشيط املبيعات( العالقات العامة، التسويق املباشر، التسويق    عالن، شبكات التواصل االجتماعي )اإل
على    لسلوك الشرائي، أما اجلانب التطبيقي قمنا فيه إبجراء دراسة ميدانيةإلضافة إىل املفاهيم األساسية املتعلقة اباب

 .يه حساب يف الفيسبوكالسياحية عرب الوطن لد   ون للوكاالتزب  505
 : راسة مبكن إبراز العديد من املالحظات كما يليذه الد ومن خالل ه
حبيث احتل   % 61.52بلغ    بوكموقع التواصل االجتماعي فيس املشرتكني يف  أن نسبة استخدام اجلزائريني ❖

التوا بشبكات  مقارنة  األوىل  املرتبة  االجتماع بذلك  مثصل  األخرى  بنسبةي  اليوتيوب  %  20.5ل 

 %.3.3بنسبة  والتويرت  % 5.66بنسبة  وابنرتاست  % 8.7واإلنستغرام بنسبة
ا ❖ استخدام  نسبة  أوروابأن  )إفريقيا،  يف  األلفيسبوك  املرتبة  حيتل  الشمالية(  وأمريكا  مقارنة ، كندا  وىل 

 التواصل االجتماعي األخرى. بشبكات  
التو  ❖ استخدام  نسبة  املمأن  يف  املتحدةيرت  م  لكة  األوىل  املرتبة  االجتماعي حيتل  التواصل  بشبكات  قارنة 

   . األخرى
ت العامة مثل: الفيسبوك، ة وميكن تقسيمها إىل: الشبكاأن شبكات التواصل االجتماعي عديدة ومتنوع ❖

فيادو)تويرت، جوجل بالس. لينكد إن،  املهنية مثل:  الشبكات   ،...viadeoاملي لتيميداي (...، شبكات 
اليوتيوبمث اجلغرا؛  ...Pinterest،  اإلنستغرام ،  ل:  املوقع  حتديد  مثلشبكات  شبكة   :يف 

Foursquare . 
 االجتماعي؛ عي هي جزء من مواقع التواصل  أن شبكات التواصل االجتما ❖
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 الجتماعي )اإلعالن الرقمي( ينفرد خبصائص متيزه عن اإلعالن التقليديأن اإلعالن عرب مواقع التواصل ا ❖
لتكلفة؛ التوافرية؛  فاءة افاعلية؛ االستهدافية؛ املرونة؛ ك( وهي كاآليت )التweb1)رب األنرتنتواإلعالن ع 

 مات واملتعة املدركة(. الفريوسية؛ الغىن ابملعلو 
 .  2018ماي  10لتجارة اإللكرتونية يف:شرع القانون اخلاص مبمارسة اشرع اجلزائري  أن امل ❖
املتعلق ابلتجارة   05-18  ( من القانون06املادة )لكرتوين يف  اإلشهار اإلأن املشرع اجلزائري حدد مفهوم   ❖

 ونية. اإللكرت 
التسويقية  أن  ❖  الرتويج   من  بدالً   الزابئن  مع  ابملشاركة  تتعلق  جتماعياال  التواصل  وسائل  عرب   االتصاالت 

 األسواق؛  مجيع  يف   ث حيد   كما   للمنتجات
 ورة ص  بناء  أجل  من   الزبون   ع م   ابلتواصل  تتعلق  تماعياالج  التواصل  وسائل  عرب  االتصاالت التسويقية  أن  ❖

 التجارية؛  العالمة   قيمة  من قريبون   أبهنم  يشعرون  تملنياحمل ئنالزاب  وجعل التجارية  للعالمة 
 : يتانت نتائج الدراسة كاآلك  ار فرضيات الدراسةبعد اختب

 : جددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد النتائ
عرب الفيسبوك ويقية  لعالقة بني أبعاد االتصاالت التسقرار هو النموذج األفضل لتوضيح االأن شجرة   ❖

 والسلوك الشرائي.
 لعاملة ابجلزائر؛ لتسويقية عرب الفيسبوك للوكاالت السياحية امستوى متوسط من االتصاالت ا  هناك ❖
 ر؛ائسياحية العاملة ابجلز هناك سلوك مرتدد عرب الفيسبوك لزابئن الوكاالت ال ❖
اإلعالن، العالقات )فيسبوك  العرب  االتصاالت التسويقية  أبعاد  بني    ذات داللة إحصائية  وجود عالقة ❖

 ؛ هي عالقة طردية قويةوالسلوك الشرائي و   ملباشر، تنشيط املبيعات(التسويق الفريوسي، التسويق االعامة،  
، املستوى التعليمي، احلالة سناجلنس، ال)حسب    شرائيال  السلوك   يف   إحصائية  داللة   ذات  فروق  توجد  ال ❖

 هري(؛معدل التصفح يف الفيسبوك، الدخل الشسبوك،  نية، عدد سنوات املشاركة يف الفيامله
من خالل إعالن الوكالة عرب حصائية يف السلوك الشرائي حسب شراء اخلدمة توجد فروق ذات داللة إ ❖

 الفيسبوك.
(  بوكالتسويق املباشر عرب الفيس)  0.748+(  عالن عرب الفيسبوكاإل)0.189أن السلوك الشرائي=     ❖

 . 13.164( +يسبوكرب الفالتسويق الفريوسي ع)  0.700+
لفيسبوك، التسويق الفريوسي عرب ا)ج وهي على الرتتيب  اد ذات أمهية يف بناء النموذ أنه هناك ثالثة أبع ❖

 اإلعالن عرب الفيسبوك والتسويق املباشر عرب الفيسبوك(.
 %.67ر( أبمهية=بعد يف بناء النموذج )شجرة القرام  التسويق الفريوسي أه  أن ❖
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 صي الدراسة مبا يلي: تو   يات: ددددددددددددددددددددددددددد دددددد د ددددددددددالتوص
يسبوك لالستفادة من مزااي هذه الوسيلة يف التأثري لرفع من مستوى االتصاالت التسويقية عرب الفضرورة ا ❖

 كني والزابئن؛على سلوك املستهل
أن  فهضرورة   ❖  الرتويج   من   بدالً   زابئن لا  مع  ابملشاركة   يتعلق  االجتماعي   التواصل  وسائل  عرب   التسويق م 

 ؛األسواق  مجيع  يف   حيدث   كما   للمنتجات
 صورة  بناء  أجل  من   العميل  مع   ابلتواصل  تعلقي  االجتماعي   التواصل  وسائل  عرب   التسويق  أن  ضرورة فهم ❖

 ؛التجارية  العالمة   قيمة  من قريبون   أبهنم  رونيشع  لنياحملتم الزابئن  وجعل التجارية  للعالمة 
 ؛حظاهتممال إىل  واالستماع  آرائهم  عن  سؤاهلم  هو   ابلتقدير  يشعرون  زابئنلا  جلعل   الطرق   أفضل  من ❖
 وسائل  على  نشطًا  تكون  أن،  ورسائلهم  تعليقاهتم  على   واإلجابة  دثة احملا  بدء  أيًضا   املؤسسات   على   جيب  ❖

 ؛ آلخر  حني   من  واحدة   وظيفة   وليست  يومية  مهمة   هي   االجتماعي  واصلالت
يف ضر  ❖ اجلزائرية  املؤسسات  تركيز  التسويقية اتصاال  ورة  الفايس  هتا  ع على  )بوك  عرب  الفريوسي  رب التسويق 

الفيسبوك والتسوي املباشر عرب  الفيسبوك، اإلعالن عرب  الرسالة يف اجتاهات   حىت  الفيسبوك(ق  تؤثر هذه 
عن أتثريها يفيف املك ني اجلزائريني وخصوصاً  املستهلك السلوكي هلم فضالً   املكون اإلدراكي واملكون ون 

 . في هلمطالعا
الدراسة:   در آفاق  أن  التسويقية عربمبا  االتصاالت  التواصل    اسة  تعتربشبكات  املواضي  االجتماعي  اهلامة من  ع 

ة واحدة لذلك ميكن تناول يف دراسكن تغطية مجيع جوانبه  واليت مازالت يف مراحلها األوىل يف جمتمعنا وابلتايل ال مي
 لتالية:اجلوانب ا
ف  ❖ يف  الدراسة  نفس  ما  رت إعادة  عند  بعد كوروانة  العادية  رجوع  ،  وضعها   واالقتصاديةاحلياة  إىل 

 ؛ الطبيعي
طاء صورة كاملة ة يف الوطن العريب من أجل إعإعادة تطبيق نتائج الدراسة احلالية على الوكاالت السياحي ❖

 ؛ يف الوطن العريب  اصل االجتماعي )التسويق الرقمي(لتو على التسويق عرب شبكات ا
 تويرت على السلوك الشرائي؛ أو ال  اإلنستغرامرب  ق ع سويتدراسة أثر ال ❖
 التسويقية عرب شبكات التواصل االجتماعي يف اجلزائر؛ االتصاالتمعيقات ومشاكل   ❖
 تسويق الرقمي يف اجلزائر.ال ❖
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 ة: ربيالمراجع باللغة الع

تسويق من خالل اصل االجتماعي يف اللتو ع اقدور مواأمينة عبد القادر علي، "إبراهيم اخلضر املدين حممد،   .1
االكادميية جملة    -آماابراك"،  2016-2001استخدامها كوسيلة لإلعالن: دراسة حالة اململكة العربية السعودية

 . 2018( 28)9،  ة للعلوم والتكنولوجيااالمريكية العربي

"، جملة ائريسلوك املستهلك اجلز   على ري ثيج الرتوجيي االلكرتوين يف التأدور املز قعيد، ابراهيم خبيت، "  هيمابرا .2
 . 2017،  1، العدد10الدراسات االقتصادية واملالية، جامعة الوادي، اجمللد 

موصللي،   .3 حم إبراهيم  ا"دور  حنو  العمالء  اجتاهات  سلوكهم ددات  يف  االنرتنت  شبكة  عرب  العالانت 
 .2015، سوراي، حلبعة  مارة االعمال، كلية االقتصاد، جا ، أطروحة دكتوراه، قسم ادتجايب"السا

"  أدهم .4 مطر،  احلديثةوهيب  والفندقية  السياحية  اخلدمات  وترويج  مبيع  الفندقي  رسالن، التسويق  دار   ،"
2012. 

امل .5 "أروى  اببكر،  األنرت صباح  للمسإعالانت  الشرائي  السلوك  تعزيز  يف  ودورها  أطروحة كتهلنت   ،"
السو  جامعة  والتكنولوجيا، كلية  دكتوراه،  للعلوم  العالاسالدر ادان  ختصص  العليا،  واإلعالن، ت  العامة  قات 

2018 . 

 . 2004-3200، ، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر"التسويق " إمساعيل السيد ونبيلة عباس،   .6

 ويج اإلعالمي للسياحة يف األردنلرت دور شبكات التواصل االجتماعي يف افاعي،  أشرف عبد الرحيم الر  .7
الصحافة، جامعة الشراق األوسط، عمان،   ، كلية االعالم، قسمعربوال  من وجهة نظر السائحني احملليني

 . 2019األردن،  

البيئية على السلوك الشرائي    أثرآمال مهري، " .8 كتوراه، جامعة "، أطروحة د للمستهلك املسؤولالعالمة 
 . 2017-2016  جتارية، ختصص تسويق اسرتاتيجي، لوم فرحات عباس سطيف، قسم الع

، -دراسة ميدانية  -وسي وأثره على اختيار العالمة التجاريةالتسويق الفري لنجا،  و اأب  دآمنة ابو النجا حمم .9
 . 2011ديسمرب  ،  88-45ص:،  31  اجمللدمصر،    ، اجمللة العلمية للتجارة والتمويل

10. " إيراين،  للتأثربإميان  املنتج كمرتكز  النهعل   جودة  للمستهلك  الشرائي  السلوك  دراسات ائيى  جملة   ،"
 . 2013،  228-218، ص11عدد، ال5د لوأحباث، اجمل
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واقع استخدام مزيج االتصاالت التسويقية يف شركات السياحة والسفر يف جنوب د العيدة، "أمين خال  .11
 . 1820، جامعة اخلليل، فلسطني،  مذكرة ماجستري، قسم إدارة األعمال  ربية"، الضفة الغ

الدور الوسيط -مستهلكلشرائي لل لسوك ااأثر التجارة االلكرتونية على  "  مين حممود عبد هللا أبو هنية،أ .12
املالية" لل  مذكرة  تكنولوجيا  قسم،  األ  ماجستري،  األوسط،  الشرق  جامعة  األعمال،  األعمال، كلية  ،  ردن إدارة 

2021 . 

13. " بوغرة،  عرب  ابديس  االجتماعي   واقعم التسويق  جمالتواصل  جامعة    لة"،  واجملتمع،  اإلنسان  حممد علوم 
 . 488-455،  12د ، العد 3خيضر بسكرة، اجمللد 

أثناء  إمساعيل،    سم غدير غدير، هبة حممداب .14 املعلومات  التواصل االجتماعي يف مرحلة مجع  دور مواقع 
 . 2019  ،2د، العد 41سورية، اجمللد  -قيةة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، الالذجملة جامعء، عملية الشرا

15. " نسيمة،  اإلنرت حبوص  التسويقي أثر  االتصاالت  تفعيل  يف  وحتسنيللمؤس   ةنت  حالة   سة  دراسة  أدائها 
بلعباس،  "،  jumia.dzسة  مؤس سيدي  اليابس  جياليل  جامعة  تسويق،  ختصص:  دكتوراه،  -2019أطروحة 

2020 . 

، األردن -ري للنشر والتوزيع، عمانازو "، الطبعة العربية، دار اليالرتويج اإللكرتوين والتقليدي العالق، "بشري .16
2009 . 

العالق، " .17 الطبعة غري موجودة، تطبيقي-يليااللكرتونية: مدخل حتل   التسويقيةصاالت  تاالبشري عباس   ،"
 . 2012الوراق للنشر والتوزيع، األردن،  

التسويق االلكرتوين يف قطا دراسة  "بن بردي حنان،   .18 دانية مي  ع االتصاالت ابجلزائر دراسةحتليلية لواقع 
شركات   عمالء  من  عينة  اجلزائرعلى  دكتو "االتصاالت  مذكرة  ختر ،  تسويق،اه،  مرابح   صص  قاصدي  جامعة 

 .2018-2017اجلزائر،  لة،  ورق

19. " اجمليد،  عبد  أونيس  محيدة،  حيىي  ابن  يف  االجتماعي  التواصل  مواقع  الشرائي دور  القرار  على  لتأثري 
عرب   Economiques et Intégration En mesRevue des Réfor "،  اإلنرتنتللمستهلك 

Economie Mondiale2020،  01، العدد14لد جمل، اجلزائر، ا . 
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ميينة كمال،ب .20 "  ن  الدين،  هباء  مسري  للمستهلك مليكي  الشرائي  السلوك  على  والتغليف  التعبئة  أتثري 
 . 2011،  244-622،  1، العدد7، اجمللد  cahiers du mecas les"،  اجلزائري

عيس .21 هشام  ايبيان  "سنيى  الشبكا ،  ابستخدام  املالرتويج  سلوك  على  وأثره  االجتماعية  ستهلك ت 
يف  اخلليلالشرائي  حمافظة  التجميلدراسة  -  مستحضرات  جامعة "-الكوزمتكس-قطاع  ماجستري،  رسالة   ،

 . 2018القدس، فلسطني،  

 -ا العمالءرض  شبكات التواصل االجتماعي يفأثر احلمالت التسويقية ابستخدام  اليلة، "اثمر هاين اخل .22
آلراء حتليلية  ماركا)يف  دراسة  شركة  عمالء  من  األردنيب( يف -ي آ-عينة  ا"  قسم  ماجستري،  مذكرة  العمال ، 

 . 2013االلكرتونية، كلية األعمال، جامعة الشرق األوسط،  

ر دا  "، الطبعة األوىل،لكرتونيةاإلعالن والعالقات العامة يف املدوانت اإلالدعاية و جاسم رمضان اهلاليل، " .23
 . 2013  ألردن، ا-، دار النفائس للنشر والتوزيع  العراق-الفجر للنشر والتوزيع  

الشبكات االجتماعية والقيم رؤية "مى بنت عبد الرمحان حممد الدوسري،  يل بن حسن العريشي، سلجرب  .24
 . 24ص:  ،2015،  األردن -، عمان الدار املنهجية ، الطبعة األوىل،" حتليلية

عينة   دراسة حتليلية آلراء  -املستهلك  ثر االعالن االلكرتوين على سلوكأ"  جلول بن قشوة، زينب الرق، .25
متصفحي  م ملؤسن  االلكرتوين  اجلزائريةاملوقع  اجلوية  اخلطوط  اجمللد سة  البويرة،  جامعة  معارف،  جملة   ،"11  ،

 . 2016،  79-62، ص21العدد

"  مج .26 منري،  نوري  رابح،  اودي  العوامل  الشرائيأمهية  القرارات  يف  لملؤثرة  للسلع ة  النهائي  لمستهلك 
، 10بن بوعلي الشلف، اجمللد   االنسانية، جامعة حسيبةجتماعية و ات االس"، األكادميية للدراكية املعمرةاالستهال 

 . 2018،  43-32،  2العدد

"، أطروحة صاليةا للتكنولوجيات احلديثة يف املؤسسات االتالعالقات العامة وتطبيقاهتحاج أمحد كرمية، " .27
 . 2018-2017، اجلزائر،  2وهران   معةدكتوراه، جا

الصيفي،  ح .28 نيازي  ممارسي  ʺسن  العامة  لعالقااتبين  ات  يف  االجتماعي  احلكومية لإلعالم  ملنظمات 
التكنولو ʺالسعودية واستخدام  لقبول  املوحدة  النظرية  إطار  يف  ميدانية،  دراسة  فيصل، ،  امللك  جامعة  جيا، 

 .ةالسعودية، دون سن
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ي ئالسلوك الشرائي للمستهلك النها  ثري اساليب ترقية املبيعات علىأت"  حكيم بن جروة، قدي عباس، .29
مؤسسة  خلدم للهاتفات  اجلزائر  موبيليس  اتصاالت  اجمللد النقال  الكمية،  االقتصادية  الدراسات  جملة   ،"2 ،
 . 2016،  140-121، ص2العدد

جملة الغري العلوم االقتصادية   "،يثرها يف قرار السلوك الشرائالعوامل الدميغرافية وأبد النيب الديب، "محيد ع .30
 . 2018،  1مس عشر، العددد، العراق، اجمللد اخلا واالقتصا  إلدارةاواالدارية، جامعة الكوفة، كلية 

31.  " حكيم،  املنتجات   خلفاوي  سياسة  ختطيط  على  للمستهلك  الشرائي  السلوك  االقتصاد ،  "أثر  جملة 
 . 2013،  292-283، ص 1، العدد4اجلديد، اجمللد 

زائر: احي يف اجلج السيت حديثة للرتويج االلكرتوين للمن  كآلية   االجتماعية: الشبكات    " ى،  نو   بن  راضية .32
 . 2021أكتوبر  ،  72جملة جيل العلوم اإلنسانية واالجتماعية، مكان الصدور، العدد  "، دراسة ميدانية

 . 2020ة،  امعة االفرتاضية السوري"، من منشورات اجلسلوك املستهلكرميان عمار، "رانية اجملين، ن .33

"، جملة ستهلك األردينر الشرائي للمالقرا  ى أثر وسائل تنشيط املبيعات عل ، " املومين، سيما مقاطف  رائد  .34
 . 2012،  8، العدد5لعلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، اجمللد ا

"، جملة رديناأل  لقرار الشرائي للمستهلكأثر وسائل تنشيط املبيعات على اسيما مقاطف، " رائد املومين،   .35
 .2012،  120-92ص،  8، العدد5لد ، اجملةوعلوم التسيري والعلوم التجاري العلوم االقتصادية

أم  .36 جنان    ربوح  اهلدى،  نور  حمجويب  املؤسسات أمحد،  اخلري،  استدامة  على  الفريوسي  التسويق  أثر 
موبيليساالقتصا حالة  دراسة  رقلة-دية  ا-فرع  امللتقى  املتم،  األداء  حول  واحلكومات، ملليز  لدويل  نظمات 

اخل ظل    حول:امسة  الطبعة  يف  املؤسسات  يومالقتصااأداء  الرقمي،  الرت 2020فيفري 05و04ي  د  الدويل ،  قيم 
ال 1946-2170(:  ISSN)املعباري   والعلوم  االقتصادية  العلوم  طرف كلية  من  املنظم  التسيري، ،  وعلوم  تجارية 

 .2020،-اجلزائر-جامعة ورقلة 

الشقر  .37 حممد  االجتماعي  "  ان، رمسية  التواصل  شبكات  العامة دور  العالقات  برامج  حتقيق  ات للجامع  يف 
ل صورهتااألردنية  وحتحسني  جملة  اجمللد "،  البشرية،  املوارد  تنمية  يف  البحث  الثاين، -اخلاص  3العدد   9دة  اجلزء 

2018. 
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)دراسة عينة من ية التجار الوالء للعالمة  أثر التسويق عرب شبكات التواصل االجتماعي على رضا زاوش،  .38
االقتصادي  (،Ooredoo  زابئن  والعلوم  احلقوق  اجللفة جامع  ،ةجملة  العدد اجلز -ة  (،  01)35اإلقتصادي  ائر، 

2018 . 
ملستهلك على العالمة أتثري اإلعالن عرب مواقع التواصل االجتماعي يف رضا ا"ريزان نصور، حممد محاد،   .39

عل مسحية  دراسة  سريايتيل  التجارية  شركة  عمالء  الالذقيةيف  ى  ت"حمافظة  جامعة  جملة  للبحوث ،  شرين 
 .2017،  4، العدد39سورية، اجمللد   ادية والقانونية،العلوم االقتصسلسلة    والدراسات العلمية،

اجلندي،   .40 فهيم  حممد  فن  ريهام  جرافي توظيف  اإل  ك اإلنفو  غي  التواصل املتحرك  مواقع  على  عالن 
 . 212ص  ، 14مارة والفنون، العدد، جملة الع االجتماعي

البا .41 عبد  عزام،  أمحد  "زكرايء  الشيخ،  سعيد  مصطفى  حسونة،  البم سط  احلديث  ادئ  النظرية تسويق  بني 
 . 2012عمان، األردن،    "، دار املسرية للطباعة والنشر،والتسويق 

شعبان،   .42 أبو  انصر  العاملني"سارة  االاجتاهات  الشبكات  استخدام  حنو  العامة  العالقات  يف  ، "جتماعية 
 . 2011-2010غزة، فلسطني،  -مية سالاجلامعة اال

اعي يف التأثري على مراحل عملية الشراء لتواصل االجتم سائل او دور  مر أمحد قاسم، جودت ديوب، "سا .43
السورية اخلليوية  االتصاالت  شركات  عمالء  على  ميدانية  جامعة  دراسة  جملة  والدراسات "،  للبحوث  تشرين 

 . 2018،  (05)(، العدد  40) نونية، اجمللد  لقاة العلوم االقتصادية واالعلمية، سورية، سلسل

ر استخدام مواقع التواصل االجتماعي يف تفعيل أنشطة دو هاد حمال، "راءة جبسامر قاسم، رامي حممد،   .44
، 41العلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد -شرين، جملة جامعة تدراسة ميدانية يف جامعة تشرين"-العالقات العامة

 . 2019،  05العدد

ءة ريوسي على كفايق الفو أثر التس، مازن جهاد الشوبكي، "م أبو انصر، سليمان أمحد الطالعسليسامي   .45
فلسطني، اجمللد -غزة -"، جملة جامعة األزهر اخلدمات التسويقية يف شركة االتصاالت الفلسطينية اخللوية)جوال(

 .B  ،2018عدد خاص  (،20)
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دانية على دراسة مي  -ك الشرائي للمستهلكنيسلو  اهلاتف احملمول يف الأثر اإلعالن عربسااي غوجل،"   .46
، ختصص تسويق  -كلية االقتصاد  -مذكرة ماجستري، جامعة دمشق "،  ة يف سورايحملمولاعمالء شركات اهلواتف  

 . 2015سوراي،  

47. " الزوايت،  اهلادي حافظ  عبد  فعاليةسجى  الرقمي  درجة  اجلرافيكي ابلتسويق والرتويج  للقطاع   التصميم 
التصميم اجل  ،"السياحي األردين العمارة والتصميم -رافيكيمذكرة ماجستري، قسم  لشرق األوسط، امعة اج-كلية 

 . 2020األردن،  

أثر سعر اخلدمة على اختاذ القرار الشرائي للمستهلك النهائي دراسة حالة اخلطوط اجلوية سعد لسبط، " .48
 . 2015،  191-175ص  ،2د، العد 1قتصادية، اجمللد"، جملة ادارة االعمال والدراسات االجلزائريةا

املؤمتر العاملي الثاين حول اإلعالم  حدايت والفرص،ع: التم اإلعالم اجلديد وقضااي اجملت ب، سعود صاحل كات  .49
 .2015ديسمرب  15-13يف الدول اإلسالمية، جامعة امللك عبد العزيز، جدة، يومي 

50. " نورة،  املستهسليماين  سلوك  مقياس  يف  التجار   لك"،حماضرات  العلوم  اجلزائر  ية، قسم  ،  3جامعة 
2016 /2017. 

ة املدركة للعالمة التجارية ابختالف املواقف وسي على القيم الفري   ق"أثر استخدام التسوييمة خملوف،  سل .51
الشلف، اجلزائر،  -معة حسيبة بن بوعليجا  -"، أطروحة دكتوراه، قسم علوم التسيريالشرائية للمستهلك اجلزائري 

2020 . 

"سل .52 خملوف،  أتثري يمة  ادراسة  الوع   على  ابلضجة  التسويق  للمستهلك ستخدام  التجارية  ابلعالمة  ي 
،  02، العدد04"، جملة مناء لالقتصاد والتجارة، اجمللد منتجات هواوي للهواتف الذكية  ابلتطبيق على  زائريجلا

2020 . 

جماهد  .53 فاتح  خملوف،  اي،  سليمة  تقنيات  ابستخدام  اجلزائري  املستهلك  الفريوسي كأداة  "وعي  لتسويق 
اجلزائرلتن يف  السياحة  م-شيط  حتليلية"دراسة  االلا-دراساتجملة  ،  يدانية  العدد8لد اجمل،  -قتصاديعدد   ،2 ،

 . 2017جامعة األغواط، مارس

 .J. Agric، واقف احلياتية"مسري امحد قنديل وآخرون، "دراسة السلوك الشرائي لدى املراهقني يف بعض امل .54

Econom. And Social Sci   ، مصرة، جامعة املنصور، Vol .3(10)    ،1515 – 1536 ،2012 . 
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حممد سهري .55 حممد  "فهد  األردنية  امل   رضع ت ،  التواصل رأة  مواقع  على  الرتوجيية  الشركات  لصفحات 
،  01، العدد04قتصادية واإلدارية، اجمللد "، جملة األصيل للبحوث االاالجتماعي وعالقته ابلنوااي الشرائية لديهن 

2020 . 

56.  " العمري،  حممد  اأث  سريين  السلوك  على  املنطوقة  الكلمة  التجميلر  ملستحضرات  ة ر مذك"،  لشرائي 
 . 2016-2015األردن، كلية الدراسات العليا، ختصص تسويق،    -زرقاءتري، جامعة ال ماجس

رأة املزيج الرتوجيي على اإلدمان الشرائي عند املأثر عناصر  سيما غالب مقاطف، رائد امحد املومين، "   .57
 . 2011،  11العدد  ،11اجمللد   ،1معة فرحات عباس سطيفم االقتصادية وعلوم التسيري، جا علو "، جملة الاالردنية

، جملة شبكات التواصل االجتماعي بني اختصاصية البنية وعمومية االستعمال مدخل نظريد سهيل، شرا .58
 . 2017جوان  ، اجمللد ب،47العدد  ة اإلخوة منتوري قسنطينة،العلوم اإلنسانية، جامع

السيد  .59 "سا  شيماء  امل،  وسائل  توظيف  دراسات  االتصاالت  تطور  يف  االجتماعي  ية لتسويقالتواصل 
الربيةاملتكاملة   العددللشركات  ملحق  اإلدارية،  للتنمية  العربية  املنظمة  لإلدارة،  العربية  اجمللة  ،  38اجمللد ،  4"، 

 . 2018ديسمرب

عبديش،   .60 األن  االجتماعية الشبكات  صونية  وا  ،رتنتعلى  الدراسات  جامعة االجتماعيةوث  لبحجملة   ،
 . 103ص ،  2016، ديسمرب20الوادي، العدد  -ه خلضرالشهيد مح

أثر االبتكار اإلشهاري على السلوك الشرائي للمستهلك دراسة حالة خدمات شركة د هللا، "  صيلع عب .61
 . 2019، 373-362فحة  ، الص2، العدد11جملة دفاتر اقتصادية، اجمللد  "، االتصاالت اخللوية أوريدو

أطييب .62  " التسمساء،  االتصال  مزيج  الأتثري  قرار  اختاذ  على  للمؤسسة  منشويقي  املستهلك  راء  "، طرف 
التسيري التجارية وعلوم  والعلوم  االقتصادية  العلوم  اجلزائر، -أطروحة دكتوراه، تسويق دويل، كلية  تلمسان،  جامعة 

2016-2017 . 
"، هائياذ القرار الشرائي للمستهلك الناختأثر صورة املؤسسة على  "عبد اجلليل مقدم، الياس سليماين،   .63

 . 2017،  146-132، ص 2، العدد2لد الوادي، اجمل  جامعة   ،جملة التنمية االقتصادية

سليمان حسن .64 الرمحان حممد  للمستهل "،  عبد  الشرائي  السلوك  على  اإللكرتوين  اإلعالن  األردين أثر  ك 
 .2014دن،  ألر جامعة الزرقاء، ا -سويقمذكرة ماجستري، ختصص: تللسيارات"،  
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دراسة -ات االجهزة اخللويةلتجارية ملنتجالمة اع دور التسويق الفريوسي يف الن، "عبد الفتاح جاسم زعال .65
ن ذكر العدد، دون ذكر اسم الدورية، دون ذكر مكان الصدور، دو ،  استطالعية لعينة من طلبة جامعة كربالء"

 دون ذكر التاريخ. 

الكرمي ان .66 "عبد  وقنوين ابية،  موااس  أثردية،  الفريوسي عرب  التسويق  على تخدام  االجتماعي  التواصل  قع 
،  06، جملة جماميع املعرفة، اجمللد دراسة ميدانية لعينة من متعاملي مؤسسة أوريدو"-تهلك اجلزائري ت املسااجتاه
 . 2020، أكتوبر02العدد

هللا   .67 "عبد  وآخرون،  البلة  محودي  التس هاشم  تقاانت  اأتثري  سلوك  يف  الفريوسي  دراسة   -تهلكملسويق 
s and administrative l of EconomicJourna  "،طلبة كلية اإلدارة واإلقتصاد  استطالعية لعينة من

Sciences ،vol25 ،N113 ،2019 . 
68.   " الرتوجيي علىعطا هللا حلسن،  املزيج  عناصر  للمستهلك  دراسة مدى أتثري  الشرائي  "، جملة السلوك 

 . 179-157،  2018  ،2العدد  ،5د واملالية، اجمللتصادية  البحوث االق

، جملة آفاق علوم جارية يف نشر الكلمة املنطوقة" ء للعالمة التوالوال  "دراسة أتثري االلتزام حلسن،  عطا هللا  .69
 . 2019،  1العدد،  3اجمللد اإلدارة واالقتصاد،  

سات درا"، جملة  اجلزائررات يف  سة السلوك الشرائي للمستهلك اجتاه قطاع السيادراعطاء هللا حلسن، " .70
 . 2016،  1ددع، ال 7ر الثليجي األغواط، اجمللد العدد االقتصادي، جامعة عما 

"، الطبعة غري موجودة، دار التعليم   اإلعالم وشبكات التواصل العاملية"،  املليجي  ين حممد عفيفيعالء الد  .71
 .2015، مصر-ة اجلامعي، اإلسكندري

الفضل،   .72 احلسني  عبد  املؤ علي  املدور  ملواقشرات  اعلوماتية  الرت   االجتماعي لتواصل  ع  قرارات  ويج يف 
 . 2015،  36لعددسات الكوفة، اكز درار ، جملة مللخدمات واملنتجات

73. " عيسى،  بن  املستهلكعنايب  جامعة سلوك  اجلامعية،  املطبوعات  ديوان  الثانية،  الطبعة  األول،  اجلزء   ،"
 جلزائر. ا

74. " عيسى،  بن  املستهلكعنايب  اجلسلوك  الثا"،  الثازء  الطبعة  جانيةين،  اجلامعية،  املطبوعات  ديوان  معة ، 
 اجلزائر. 
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سليم   .75 عامر  ركبأالعنود  "بو  استخدة،  فنادق أثر  يف  املبيعات  تنشيط  يف  اإللكرتوين  التسويق  أدوات  ام 
 . 2018األردن،  -عمان  "، مذكرة ماجستري، جامعة الشرق األوسط،العاصمة األردنية

-اجلزائري  تغيري السلوك الشرائي للمستهلك   يف  تواصل االجتماعي بكات الأثر شعيسى صاحل عباين، " .76
وحة دكتوراه، ختصص: تسويق، قسم العلوم التجارية، جامعة "، أطر -بن عمرع عمر  م دراسة حالة منتجات جم 
 . 2016-2015عمار الثليجي األغواط،  

القرار  وف، "جماهدي، سليمة خملفاتح   .77 الفريوسي على  التسويق  أبعاد   ئريللمستهلك اجلزا  الشرائيأثر 
 ،03، العدد 07جملد  ات اجلزائرية،املؤسس ، جملة أداء"-أوريدو لالتصاالت دراسة حالة شركة -مبدينة الشلف

 . 2018،  222-205ص:

السسليطني،    فاطر .78 االستجابة  إىل  استناداَ  االعالنية  احلمالت  فعالية  دراسة "تقومي  للمستهلك  لوكية 
، يق اللصاقة الطاقية"و إعالانت التلفاز السوري عن طر حن مدينة الالذقية   لكني يف مسحية الستجاابت املسته

جامع والدر   تشرين  ة جملة  اجمللد للبحوث  والقانونية،  االقتصادية  العلوم  سلسلة  العلمية،  العدد38اسات   ،06 ،
2016 . 

سياسا .79 أرمسرتونج،  جاري  جفليب كوتلر،  سرور،  إبراهيم  علي  سرور  تعريب  التسويق،  امل  ،1ت  ريخ، دار 
 . 2008السعودية،

الصباغ،   .80 وإدار فؤاد  اال"التسويق  التواصل  شبكات  عرب  احلمالت  اال  جتماعي ة  عالانت وأتثريات 
 .2019، العدد الثامن،  8ملفات األحباث يف االقتصاد والتسيري، املغرب، اجمللد "،  اإللكرتونية

ابيتعلاجلزائر،    ،2018نة  مايو س10املوافق    1439شعبان عام  24مؤرخ يف    05-18رقم    قانون  .81 لتجارة ق 
 . اإللكرتونية

نصر   .82 املستهلك"املنصور،  كاسر  ل-سلوك  األو ،  "عالن إل مدخل  والتوزيع، ىلالطبعة  للنشر  احلامد  دار   ،
 . 2006،األردن

83. " رمحاين،  مسري  عساسي،  املستكرمية  سلوك  على  وأتثريه  األنرتنت  الشرائيإعالن  العلوم هلك  جملة   ،"
 . 2020، مارس01، العدد14لد اجلزائر، اجمل-طاألغوا  االجتماعية، جامعة 
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ماعي يف ممارسة االتصاالت التسويقية التواصل االجتشبكات  فاعلية استخدامود عبد العظيم، "لبىن مسع  .84
ات العامة واإلعالن، جامعة "، أطروحة دكتوراه، قسم العالق-دراسة حالة على شركيت إيفون وأوريفليم -للنظمة

 . 2016ربية،  مصر العالقاهرة، مجهورية 

احلر  .85 وائل،  ش  سيد  براق  التسوي لطاهر،  ا"  الشبكات  مواقع  على  الفريوسي  ة دراسة حال–ية  جتماع الق 
 . 2018،  235-223، الصفحة  1، العدد9"، جملة االقتصاد والتنمية البشرية، اجمللد  الشبكة االجتماعية فيسبوك

هللاعط حلسن .86 "ا  االجتماع ،  التواصل  وسائل  أتثري  ادراسة  على  لي  الشرائي  حالة لمسلقرار  تهلك: 
 . 2019،  230-211  لصفحة، ا1عددال، 3د لاجمل، rnal of Economic StudiesBeam jou"، الفيسبوك

ف .87 الوليد، "طحلول  بن  هنار خالد  لدى وم،  الرتويج  اسرتاتيجية  االجتماعي يف جناح  التواصل  مواقع  دور 
ع، العدد اجللفة، اجلزائر، اجمللد الراب  ور، جامعة زاين عاش  تصادية،"، جملة إدارة األعمال والدراسات االقملؤسساتا

 . 2018الثاين، ديسمرب

 . 2016لبنان،  -العلمية، بريوت دار الكتب  الطبعة،  "،   التسويق اإللكرتوينالوجيز يف يل، "لى مطا يل .88

89.  " خليفي،  رزقي  أمحد،  اإلع مادين  حمتوى  اجلأثر  اتصاالت  ملؤسسة  اإللكرتوين  املوقع  يف  عل الن  ى زائر 
 .2019،  4لعدد، ا9لد لة االسرتاتيجية والتنمية، اجملجم"،  ADSLني النهائيني حنو خدمة  هلكاجتاهات املست

90. " راين،  االجتماعيةمبارك  الشبكات  عرب  العامة  العالقات  الرمسية   -ممارسة  للصفحة  حتليلية  دراسة 
 . 0172، جوان  1ثامن جلعدد ال، جملة اتريخ العلوم، اجلزائر، ا"موقع فيسبوك  موبيليس على ملؤسسة  

91. " الغريب،  الكحممد  حمددات  ادور  حتول  على  السليب  املتناقل  اخلزابئن  لالم  مزودي  دمات بني 
 . 2013"، مذكرة ماجستري، ختصص تسويق، جامعة حلب، سوراي،  التعليمية دراسة ميدانية يف مدينة حلب

رما .92 أمني  "حممد  وزاين،  حممد  الرتوجييس،  املزيج  عناصر  سل   أتثري  املستهلك على  جموك  الدراسات   لة "، 
 . 2018،  43-28، ص2دد ، الع2عمال، جامعة بشار، اجمللد التسويقية وادارة اال

حول   ، امللتقى الدويلالتسويق الفريوسي وانتشار العمالت الرقمية املشفرةفوقه،  مد تقرورت، فاطمة  حم .93
 وانعكاسها ات املعاصرة  طور ويقية يف ظل التات التسللمنظمات واحلكومات، الطبعة الرابعة: املستجد االداء املتميز  
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، النظم من 1946-2170(:  ISSN)عياري  املقيم الدويل  ، الرت 2020جانفي28و 27اء املؤسسي، يومي  على االد
 . 2020قاصدي مرابح ورقلة،    طرف كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، اجلزائر، جامعة 

"، إدارة مسعة الشركاتة لوسائل التواصل االجتماعي يف  عامظيف العالقات التو ين، "حممد جياد زين الد  .94
 . 2017انون الثاين،يدي، العدد، كالفراه  جملة آداب

ء دراسة ميدانية لعمال-أتثري تسويق احملتوى عرب اإلنرتنت على سلوك املستهلك الشرائيحممد محاد، " .95
 . 2019عربية السورية،  ال  شرين، اجلمهوريةجامعة ت، أطروحة دكتوراه،  شركة سريايتيل يف سورية"

 . 1997األردن،  -والتوزيع، عمان لثقافة للنشر  دار ا  ة"، مكتبسلوك املستهلكاملؤذن، "  حممد صاحل  .96

"،  ي دويلدور مواقع التواصل االجتماعي يف تسويق مصر كمقصد سياححممد حممد فراج عبد السميع، " .97
 . 2012ر،  ، مصاحةسابقة وزارة السيورقة عمل مقدمة مل

م .98 إنصو حممد  هيكل،  إيهاب كمال  جليل،  أبو  هللا ر  عطاء  خالد  عقل،  سعيد  "الطرا  براهيم  سلوك ونة، 
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   1الملحق رقم

    بحث العلميلتعليم العالي واارة الوز                      

 جامعة غرداية 

التسيير  ومية وعلرالتجاالعلوم لعلوم االقتصادية وكلية ا  

لوم التجاريةقسم: الع    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجلامعة  الدرجة  احملكم  الرقم 
 جامعة غرداية أستاذ حم اضر)أ(  اوالد حيمودة عبد اللطيف  01
 جامعة غرداية أستاذ حم اضر)أ(  بوداوود بومدين  02
 جامعة ورقلة  أستاذ عبد احلق بن تفات  03
 جامعة أم البو اقي  أستاذ حم اضر)أ(  انيلي اهلام  04
 جامعة قاصدي مرابح ورقلة  أستاذ حماضر)أ(  حليمة السعدية قريشي 05
 جامعة قاصدي مرابح ورقلة  أستاذ حماضر)أ(  مناصرية رشيد 06

المحكمين ذةاألسات استمارة  
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   2الملحق رقم

 شعبية لالدميقراطية ا ة زائرياجلمهورية اجل        
 يل والبحث العلمي وزارة التعليم العا         

 جامعة غرداية 
 جارية وعلوم التسيري علوم االقتصادية والت لية ال ك

 استمارة االستبيان 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بعد؛ حتية طيبة و 

الت التسويقية عرب شبكات  أثر االتصانضع بني أيديكم جمموعة من العبارات تتمثل يف استبيان لدراسة حبثية بعنوان 
الطور  يف شهادة الدكتوراه نيل استكماال ملتطلبات لك ذ"و بون اجلزائري  الشرائي للز  التواصل االجتماعي على السلوك

التكرم ابإلجابة على أسئلة االستبيان املرفقة إببداء الرأي بكل دقة   منكملذا الرجاء  "ختصص تسويق اخلدمات"،   الثالث 
غراض البحث   ألىلدم إ دمة لن تستخعلومات املقرة من عبارات االستبيان مبا ترونه مناسبا. علما أبن املوموضوعية لكل عبا

 فقط.  العلمي 

 التعاون  رين لكم حسنشاكرين ومقد                                          
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 : حماور اإلستبيان األولاجلزء  
 التسويقية عرب الفيس بوك تالتصاالا األول: مزيج احملور  

 

غري   العبارات   الرقم  
  فقموا

 بشدة  

ري  غ
 موافق 

موافق   موافق   حمايد  
 بشدة 

 ك و اإلعالن عرب الفيسب
      بع إعالانت الوكاالت السياحية عرب الفيسبوك أات  .1
      أتبادل مع اآلخرين إعالانت الوكاالت السياحية املوجودة يف الفيسبوك   .2
      معها    من التواصلإعالانت الوكاالت السياحية عرب الفيسبوك   متكنين   .3
وض ر احية بسرعة إلستفسارايت حول العيب موظفوا الوكاالت السيتجيس  .4

 قدمة عرب الفيس بوك امل
     

ت السياحية قدرة على حل املشكالت املطروحة عرب  لدى موظفي الوكاال  .5
 الفيس بوك 

     

لوكاالت السياحية عرب الفيس بوك يف الوقت الذي  ميكنين متابعة إعالانت ا  .6
 أريد 

     

سا و  24رب الفيس بوك على مدار انت الوكاالت السياحية عالافر إع تو ت  .7
 م األسبوع ل أاي الخ

     

      الوكاالت السياحية عرب الفيسبوك ميكنين حتميل وحفظ إعالانت   .8
مات مقارنة بوسائل  تتميز اإلعالانت عرب الفيسبوك أبهنا غنية ابملعلو   .9

 اإلعالن األخرى 
     

اليت تساعدين يف  بوك البياانت واملعطيات س  الفيعرب تقدم يل اإلعالانت   .10
قيين على إطالع بشكل مستمر على اخلدمات  اء وتب ر إختاذ قرار الش

 دةاجلدي

     

      يقدم اإلعالن عرب الفيس بوك املعلومات اليت يبحث عنها العمالء   .11
      عالن عرب الفيسبوك أكثر إقناعاَ من الوسائل اإلخرى حمتوى اإل  .12
  ثر متعة وتسلية من اإلعالانت عربعالانت عرب الفيسبوك أكاإلقد أن عتأ  .13

 اإلعالم األخرى  وسائل 
     

      واملشوق مشاهدة اإلعالانت عرب الفيسبوك   ابلنسبة يل من املسلي  .14
      ر ممتع ومسل  أشعر أبن تلقي اإلعالانت عرب الفيسبوك أم  .15
      ها ومشاهدهتا ليع طالعالل تشدين وجتذبين اإلعالانت عرب الفيسبوك   .16
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 قات العامة عرب الفايسبوك العال
قدم هلا الدعم االت السياحية مواقع بعض اجلمعيات اخلريية وت ى الوكعتر   .17

 عرب الفيس بوك 
     

واألعياد( إلثراء  املناسبات )تستغل الوكاالت السياحية األحداث اهلامة    .18
 صفحتها على الفيس بوك 

     

لرايضية اليت تساهم فيها  االجتماعية والثقافية وات لنشاطاا  أاتبع ابهتمام  .19
 ت الوكاال

     

 تفاعلي( التسويق املباشر عرب الفيس بوك )التسويق ال
      وإعالانت صفحات الوكاالت السياحية عرب الفيس بوك  اقرتاحيصلين   .20
      صفحات الوكاالت السياحية عرب الفيس بوك   احاتاقرت أقبل   .21
السياحية املقدمة يف  وفيديوهات لشرح اخلدمات ر الت صو كاتضع الو   .22

 بوك الفيس  صفحتها عرب
     

      لوكاالت السياحية عرب الفيسبوك  أستجيب للرسائل اليت أتلقاها من ا   .23
      ك تستجيب الوكاالت السياحية التصااليت عرب الفيس بو   .24
عة يف  سر احية، سيأجد سهولة يف التفاعل عرب الفيس بوك مع الوكاالت ال  .25

 التصفح، حمدث دورايَ 
     

 يس بوك فتنشيط املبيعات عرب ال
      عرب الفيس بوك  تقدم الوكاالت السياحية لتخفيضات وخصومات   .26
      تقدم الوكاالت السياحية هدااي وجوائز تشجيعية عرب الفيس بوك    .27
      تقوم الوكاالت السياحية بتنظيم مسابقات عرب الفيسبوك    .28
      س بوكياملواسم لعينات جمانية عرب الف لوكاالت السياحية يف بعضا  متنح  .29

 التسويق الفريوسي 
عالانت الوكاالت السياحية اليت تظهر يل أثناء تصفح  أقوم مبتابعة بعض إ  .30

 الفيسبوك 
     

      ت جديدة من اجملتمع تقطب الفيس بوك فئايس  .31
      بوك بسرعة االنتشار س   الفيعربتتميز إعالانت الوكاالت السياحية    .32
      العمالء بشكل أكرب وأسرع ة بني ممكن الفيس بوك من نقل املعلو   .33
      إرسال ونشر إعالانت الوكاالت السياحية لآلخرين أقوم إبعادة   .34
االت السياحية املعلن عنها  أقوم بنقل وجهة نظري يف خدمات الوك  .35

 لآلخرين 
     

الوكاالت   يف عمل تقييم أفضل لعروضن  اآلخري ب يساعدين مساع جتار   .36
 السياحية 

     

�����
����

��

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


 المالحق
 

182 

 

      س بوك ي لإلعجاب بصفحات الوكاالت السياحية عرب الفيأصدقائ  أدعو  .37
أقوم مبشاركة اآلراء اإلجيابية لآلخرين حول خمتلف خدمات الوكاالت    .38

 عرب صفحيت يف الفيسبوك السياحية 
     

 
 احملور الثاين: السلوك الشرائي 

 
 الدراكي  ا املكون

      هي  انتبا ك الوكاالت السياحية عرب الفيسبو  جتذب اتصاالت  .1
 الفيسبوك اخلاصة ابلوكاالت  أفهم مباشرة حمتوايت االتصاالت عرب  .2

 السياحية 
     

      سبوك ابملعلومات تزودين اتصاالت الوكاالت السياحية عرب الفي  .3
 العاطفي املكون 

      اجات جديدة لدي ح فيسبوك ال تثري االتصاالت عرب   .4
ملعلن عنها عرب فيسبوك  دمات اشعر أنين أحتاج إىل شراء بعض اخلأ  .5

 الوكاالت السياحية 
     

      تقنعين اتصاالت الوكاالت السياحية عرب الفيسبوك   .6
 املكون السلوكي 

تصال خاص ابلوكاالت السياحية عرب الفيسبوك أضغط  كلما شاهدت ا  .7
 عليه 

     

      االت السياحية عرب الفيسبوك ر أنقر على اتصاالت الوكخحني آل من  .8
على الفيسبوك أقرأه   ما أستقبل اتصال الوكاالت السياحية عرب صفحيت عند  .9

 مباشرة 
     

الفيسبوك أقرأه  عندما أستقبل اتصال الوكاالت السياحية عرب صفحيت على   .10
 من حني آلخر 

     

      ك متاما ة عرب صفحيت على الفيسبو حيالسيا ت ال أجتاهل اتصاالت الوكاال  .11
ل املذكورة يف اتصال الوكاالت السياحية عرب  لتفاصيا أقوم بقراءة كل   .12

 لفيسبوك ا
     

أتفاعل مع اتصاالت الوكاالت السياحية عرب الفيسبوك من خالل خاصية    .13
 اإلعجاب 

     

ية  اصخالل خن أتفاعل مع اتصاالت الوكاالت السياحية عرب الفيسبوك م  .14
 املشاركة
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      دة يف الفيسبوك املوجو  على اتصاالت الوكاالت السياحية أعلق  .15
املعلن عنها من طرف الوكاالت السياحية عرب   أعتقد أن شراء اخلدمات   .16

 الفيسبوك يشبع حاجيت 
     

      يسبوك يف عملية الشراء أفضل استخدام الف  .17
      مة دون تردد دقة ابخلعل أقوم بدفع القيمة النقدية املت   .18
( يف صفحة الوكالة يف  لربامجام اطالعي على العروض السياحية )يساه  .19

 ها والقيام ابلشراء حتفيزي لتجربة السفر مع
     

 
    اجلزء الثاين: املعلومات الشخصية 

 أنثى       ذكر                                      نس:   اجل .1

 سنة  40منأكثر                          40-31من               30-21من               فأقل  سنة20 السن:  .2

 ط                   اثنوي              جامعي                  : إبتدائي              متوساملستوى التعليمي  .3

 أعمال حرة            بدون عمل      موظف           متقاعد                        : طالباملهنيةاحلالة  .4

 الشهري)دج(:   لدخلا .5

           45000 كثر منأ              45000-30001 من                  30000   -18000من               18000أقل من 

 : ماهو عدد سنوات مشاركتك يف الفيسبوك .6

 سنوات 8من  ر  أكث                 8-6من              سنوات      6إىل   2من           أقل من سنتني          

 وك؟ للفيسب ماهو معدل تصفحك  .7

           سا/اليو 5سا/اليوم                أكثر من 5-4من  سا/اليوم                3-1أقل من ساعة يف اليوم             من 

 : وكن خالل إعالن الوكالة عرب الفيسباخلدمة اليت إشرتيتها م ماهي .8

 رحلة داخلية               عمرة                                     أتشرية  كرة سفر                    تذ         حجز فندق             

 ج                       خميم صيفي ح 
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 : املخرجات اإلحصائية3امللحق  

ت الشخصية البيانا  

 

 

 الجنس 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 29,9 29,9 29,9 151 ذكر 

 100,0 70,1 70,1 354 أنثى 

Total 505 100,0 100,0  

 

 السن 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide  سنة  20أقل من  9 1,8 1,8 1,8 

سنة  30إلى  21من   267 52,9 52,9 54,7 

نة س 40ى إل  31من   171 33,9 33,9 88,5 

سنة 40أكثر من   58 11,5 11,5 100,0 

Total 505 100,0 100,0  

 

 المستوى التعليمي 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 4, 4, 4, 2 متوسط 

 6,7 6,3 6,3 32 ثانوي

 100,0 93,3 93,3 471 جامعي

Total 505 100,0 100,0  

 

 

 

 الحالة المهنية

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide  25,3 25,3 25,3 128 طالب 

 79,8 54,5 54,5 275 موظف

 81,6 1,8 1,8 9 متقاعد

 94,7 13,1 13,1 66 بدون عمل 
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 100,0 5,3 5,3 27 أعمال حرة

Total 505 100,0 100,0  

 
 

شهريالدخل ال  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide  دج  18000أقل من  191 37,8 37,8 37,8 

دج  30000  -دج  18000من   56 11,1 11,1 48,9 

دج  45000  -دج  30001من   87 17,2 17,2 66,1 

دج  45000أكثر من   171 33,9 33,9 100,0 

Total 505 100,0 100,0  

 

 

يسبوك؟ في الف ماهو عدد سنوات مشاركتك   

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 3,4 3,4 3,4 17 أقل من سنتين 

سنوات  6إلى  2من   103 20,4 20,4 23,8 

سنوات  8إلى  6من   116 23,0 23,0 46,7 

سنوات 8ر منأكث  269 53,3 53,3 100,0 

Total 505 100,0 100,0  

 

 

ل تصفحك للفيسبوك؟ هو معدام    

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide  10,9 10,9 10,9 55 أقل من ساعة في اليوم 

ي اليوم ساعة ف  3 -1من   225 44,6 44,6 55,4 

في اليوم ساعة  5 - 4من   108 21,4 21,4 76,8 

ساعة في اليوم  5ر من أكث  117 23,2 23,2 100,0 

Total 505 100,0 100,0  

ن خالل إعالن الوكالة عبر الفيسبوك؟ ماهي الخدمة التي إشتريتها م   

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide  41,2 41,2 41,2 40 حجز فندق 

 56,7 15,5 15,5 15 تذكرة سفر

 59,8 3,1 3,1 3 تأشيرة
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ة داخلي ةرحل  13 13,4 13,4 73,2 

 81,4 8,2 8,2 8 عمرة

 83,5 2,1 2,1 2 حج

 100,0 16,5 16,5 16 مخيم صيفي 

Total 97 100,0 100,0  

 

 

تها من خالل إعالن الوكالة عبر الفيسبوك؟ ماهي الخدمة التي إشتري    

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide ريت خدمة أشت  97 19,2 19,2 19,2 

 100,0 80,8 80,8 408 لم أشتري أي خدمة 

Total 505 100,0 100,0  

 
 الصدق والثبات 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,949 38 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,895 19 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,958 57 

 

 

 

 

Statistiques d'éléments 

 Moyenne Ecart type N 

Q1 3,51 ,947 505 

Q2 3,12 ,989 505 

Q3 3,44 ,946 505 
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Q4 3,06 ,929 505 

Q5 2,93 ,913 505 

Q6 3,54 ,961 505 

Q7 3,24 ,984 505 

Q8 3,31 ,976 505 

Q9 3,29 1,030 505 

Q10 3,38 1,036 505 

Q11 3,41 ,970 505 

Q12 3,22 1,029 505 

Q13 3,39 1,016 505 

Q14 3,32 1,052 505 

Q15 3,27 1,066 505 

Q16 3,38 1,059 505 

 

 

Statistiques récapitulatives d'éléments 

 Moyenne Variance 

Nombre 

d'éléments 

Moyenne des éléments 3,301 ,026 16 

 
 

 

 

Statistiques d'éléments 

 Moyenne Ecart type N 

Q17 2,95 ,904 505 

Q18 3,61 ,929 505 

Q19 2,92 ,896 505 

 

 

Statistiques récapitulatives d'éléments 

 Moyenne Variance 

Nombre 

d'éléments 

Moyenne des éléments 3,156 ,152 3 

 

 

 

Statistiques d'éléments 

 Moyenne Ecart type N 

Q20 3,48 ,868 505 
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Q21 3,19 ,973 505 

Q22 3,62 ,903 505 

Q23 2,94 ,995 505 

Q24 3,16 ,878 505 

Q25 3,34 ,945 505 

 

 

Statistiques récapitulatives d'éléments 

 Moyenne Variance 

Nombre 

d'éléments 

Moyenne des éléments 3,290 ,059 6 

 

 

Statistiques d'éléments 

 Moyenne Ecart type N 

Q26 3,44 ,896 505 

Q27 3,18 ,941 505 

Q28 3,31 ,913 505 

Q29 3,14 1,004 505 

 

 

Statistiques récapitulatives d'éléments 

 Moyenne Variance 

Nombre 

d'éléments 

Moyenne des éléments 3,269 ,018 4 

 

Statistiques d'éléments 

 Moyenne Ecart type N 

Q30 3,30 1,009 505 

Q31 3,72 ,817 505 

Q32 3,78 ,870 505 

Q33 3,84 ,909 505 

Q34 2,81 1,034 505 

Q35 3,04 ,990 505 

Q36 3,63 ,984 505 

Q37 2,95 ,976 505 

Q38 2,99 1,017 505 

 

 

Statistiques récapitulatives d'éléments 
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 Moyenne Variance 

Nombre 

d'éléments 

Moyenne des éléments 3,339 ,165 9 

 

Statistiques récapitulatives d'éléments 

 Moyenne Variance 

Nombre 

d'éléments 

Moyenne des éléments 3,293 ,066 38 

 

ع ير التابتغالم  
 

 

 

 

Statistiques d'éléments 

 Moyenne Ecart type N 

K1 3,54 ,925 505 

K2 3,41 ,949 505 

K3 3,48 ,941 505 
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 الصفحة 

 I اإلهداء 

 II  الشكر 

 III امللخص 

 IV ة احملتوايت قائم

 V قائمة اجلداول 

 VI كالقائمة األش

 VI قائمة املالحق 

 خ-أ  املقدمة 

 ائي واالتصاالت التسويقية عرب شبكات التواصل االجتماعير سلوك الش لا الفصل األول: 
 02 متهيد 

 03 املبحث االول: الشبكات االجتماعية الرقمية 

 03 : مفهوم الشبكات االجتماعية الرقمية املطلب األول 

 05-04 ية الرقمية االجتماعين: خصائص الشبكات لب الثا املط

 05 لرقمية ة ايه الشبكات االجتماعما تقدم املطلب الثالث: 

 06 : أنواع الشبكات االجتماعية)الرقمية( املطلب الرابع 

 13 العامل املطلب اخلامس: أشهر شبكات التواصل االجتماعي املستخدمة يف 

 13 تماعي لتوصل االجقية عرب شبكات ا التسويالثاين: االتصاالت املبحث  

 14 عياالجتما اصلو يقية عرب شبكات التاملطلب األول: تعريف االتصاالت التسو 

 15 يعة االتصال عرب شبكات التواصل االجتماعياملطلب الثاين: طب

 16 تماعيعرب شبكات التواصل االج اإلعالن املطلب الثالث: 

 23 ياعرب شبكات التواصل االجتماملطلب الرابع: التسويق الفريوسي ع

 34 يت التواصل االجتماع قات العامة عرب شبكاطلب اخلامس: العالامل

 37 ات التواصل االجتماعيادس: التسويق املباشر عرب شبكاملطلب الس

 39 ياملطلب السابع: تنشيط املبيعات عرب شبكات التواصل االجتماع

 40 ك السلوك الشرائي للمستهل:  الثالث املبحث  

 41 الشرائي للمستهلك السلوك   ريفاملطلب األول: تع

 43 مستهلك لل ي بعاد السلوك الشرائاملطلب الثاين: أ 

 43 ستهلك لماملطلب الثالث: أنواع السلوك الشرائي ل 
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 44 املطلب الرابع: املتدخلون يف عملية الشراء 

 45 راحل عملية الشراء املطلب اخلامس: م

 47 اصل االجتماعيشبكات التو عرب  انت لإلعالة العمالء السلوكية املطلب السادس: استجاب 

 48 يف السلوك الشرائي تجابة وأثرهاالساعملية  جسابع: مناذ الاملطلب 

 55 ائي ابالتصاالت التسويقية عرب شبكات التواصل االجتماعيوك الشر عالقة السل املبحث الرابع: 

 57 خالصة الفصل األول 

  ة ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالسابق  تاساالفصل الثاين: الدر 
 59 متهيد 

 60 بحث االول: الدراسات السابقة ابللغة العربية امل

 60 جتماعيقية عرب شبكات التواصل االاملتعلقة ابالتصاالت التسوي املطلب األول: الدراسات

 67 سلوك الشرائيابلالطلب الثاين: الدراسات املتعلقة  

الاملطل املتعلقة  ثالث ب  الدراسات  التسوي :  التابالتصاالت  شبكات  عرب   االجتماعيصل  او قية 
 70 والسلوك الشرائي 

 73 الثاين: الدراسات السابقة ابللغة األجنبية املبحث  

 73 االت التسويقية عرب شبكات التواصل االجتماعيت املتعلقة ابالتصاملطلب األول: الدراسا

 76 سلوك الشرائيابلقة  ت املتعل الطلب الثاين: الدراسا

ال املتعلقة  ثالث:املطلب  االجتماعيتصابال  الدراسات  التواصل  شبكات  عرب  التسويقية   االت 
 79 والسلوك الشرائي 

 81 سات السابقة احلالية من الدراموقع الدراسة :  الثالث املبحث  

 81 ابقة املطلب األول: التعقيب على الدراسات الس

 83 دراسات السابقة بني الدراسة احلالية وال واالختالفابه وجه التشاملطلب الثاين: أ

 84 ما مييز الدراسة احلالية عن البحوث والدراسات السابقة  طلب الثالث: امل

 86 خالصة الفصل الثاين 

   ة: الدراسة امليداني الثالث الفصل  
 86 متهيد 

 83 الدراسة(  وأدوات )طريقة املنهجية    تاإلجراءا: األولاملبحث  

 89 لب األول: طريقة مجع البياانتاملط

 92 ألساليب املستخدمة يف الدراسة ات و االثاين: األدو  املطلب 

 73   اختبار الفرضيات :  اين الثبحث  امل

 106 األول: اختبار الفرضية الرئيسية األوىل  املطلب 
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 111 الثانية  اختبار الفرضية الرئيسية املطلب الثاين: 

  عزى ت فروقات يف إجاابت أفراد عينة الدراسة حول متغريات الدراسة املطلب الثالث: اختبار ال 
 فية للعوامل الدميغرا

114 

 131 الثة الفرضية الرئيسية الثتبار  املطلب الرابع: اخ

 144 سة نتائج الدرا  تفسري  املبحث الثالث:

 144 املطلب األول: تفسري نتيجة الفرضية الرئيسية األوىل 

 144 الثانية   الرئيسيةتفسري نتيجة الفرضية املطلب الثاين: 

 145 الفرضيات الفرعية   يجةتاملطلب الثالث: تفسري ن

 149 لثالثة ا  سيةنتيجة الفرضية الرئي تفسرياملطلب الرابع:  

 152 خالصة الفصل الثالث

 154 اخلامتة 

 159  قائمة املراجع 

 178 قائمة املالحق 

 191 الفهرس 
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