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إهلي ال يطيب الليل إال بشكرك و ال يطيب النهار إال بطاعتك...وال تطيب اللحظات إال بذكرك...وال تطيب 
 األخرة إال بعفوك..وال تطيب اجلنة إال برؤيتك.

يف مثل هذه اللحظات يتوقف القلم ليفكر قبل أن خيط احلروف ليجمعها يف كلمات..تتبعثر األحرف و عبثا أن 
 حياول جتميعها يف سطور لكنه واجب و حق علينا فمن مل يشكر الناس مل يشكر هللا. 

فقبل أن منضي البد لنا من تذكر أساتذتنا الكرام الذين قاموا لنا الكثري..فنخصهم أبمسى آايت الشكر و االمتنان 
طريق العلم و املعرفة و قد قيل "    و التقدير و احملبة كيف ال و هم الذين محلوا أقدس رسالة يف احلياة و مهدوا لنا 

 كن عاملا..فإن مل تستطيع فكن متعلما..فإن مل تستطيع فأحب العلماء..فإن مل تستطيع فال تبغضهم" 

الذي تفضل ابإلشراف على هذا البحث فجزاكم هللا هواري معراج  و أخص ابلشكر و التقدير األستاذ املشرف  
ام. عنا كل خري و لك مين كل التقدير و االحت   

و كذلك نشكر كل من ساعدان يف إمتام هذا البحث و قدم لنا العون و مد لنا يد املساعدة و زودان ابملعلومات 
درمان   و األستاذجماهدي فاتح  و األستاذ  هباز لويزة  الالزمة المتام هذا البحث و خنص منهم ابلذكر: األستاذة  

 صادق سليمان.

وكل الشكر إىل كل الذين كانوا عوان لنا يف حبثنا كل إبمسه م مقامه و كانوا نورا يضيء الظلمة اليت كانت تقف 
 أحياان يف طريقا 
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ان كان اإلهداء يعرب و لو جبزء من الوفاء فاإلهداء إىل معلم البشرية و منبع العلم نبينا حممد ) صلى  
 هللا عليه و سلم(

ك بكل فخر إىل النور الذي يضيء يل ظلمات احلياة اي من علمين الصمود مهما  إىل من أمحل امس 
.......أيب  تبدلت الظروف إىل رمز الرجولة و التضحية إىل من دفعين إىل العلم و به أزداد افتخارا

على قليب أرجو من هللا تعاىل أن ميد يف عمرك لتى مثارا قد حان قطافها   كمال احلنون الغايل العزيز 
عد طول انتظار و ستبقى كلماتك جنوم أهتدي هبا اليوم و يف الغد و إىل األبد. ب  

إىل والديت الغالية اليت مل أتل جهدا يف تربييت و توجيهي إىل كل من يف الوجود بعد هللا و رسوله إىل 
الوجود إىل  من يسعد قليب بلقياها إىل روضة احلب اليت تنبت أزكى األزهار...إىل بسمة احلياة و سر 

شهيناز   ةأمي الغالية احلنونمن كان دعائها سر جناحي و حناهنا بلسم جراحي إىل أغلى احلب....
 أقدم لك هذا اجلهد املتواضع.

 

 



 
احملتوايت  قائـمة  

 
 



 فهرس المحتويات                                                                                                

 

IV 
 

 قائمة احملتوايت 

 الصفحة  احملتوى
 II عرفانشكر و  
 III اإلهداء 

 IV قائمة احملتوايت
 IX قائمة اجلداول 

 XII قائمة األشكال 
 XIV قائمة املالحق 

 XVI ابللغة العربية  امللخص
 XVIII اإلجنليزيةامللخص ابللغة  

 خلفية الدراسة   :لتمهيدي الفصل ا
 أ متهيــــد 

I-1   ت  إشكالية الدراسة 
I-2  ج  فرضيات الدراسة 
I-3  ح أمهية الدراسة 
I-4  خ  أهداف الدراسة 
I-5    خ  املوضوع   اختياردوافع 
I-6   د صعوابت الدراسة 
I-7  د  حدود الدراسة 
I-8   د متغريات الدراسة 
I-9   ذ مصادر البياانت 
I-10    ر الدراسةمنوذج 
I-11  ر الدراسة   هيكل 

 21 الدراسة ات  ي ملتغي : اإلطار النظر األولالفصل  

 2 متهيــــد 
II-1  3  مفاهيم حول التسويق الفيوسي 

 3  متهيــــد 



 فهرس المحتويات                                                                                                

 

V 
 

      II-1-1  3  نشأة وتطور التسويق الفريوسي 
II     -1-2  7  مفهوم التسويق الفريوسي 
II     -1-3    12 التسويق الفريوسي أمهية 
II     -1-4   14 أهداف التسويق الفريوسي 
II     -1-5   17 أسس التسويق الفريوسي 
II     -1-6   19 أنواع التسويق الفريوسي 
II     -1-7   21 عناصر التسويق الفريوسي 
II     -1-8   26 اسرتاتيجيات التسويق الفريوسي 
II     -1-9    31  التسويق الفريوسيمنافع ومشاكل 
II     -1-10   34 أتثريات التسويق الفريوسي 
II     -1-11   35 االتصال يف التسويق الفريوسي 
II     -1-12   36 الرسالة يف التسويق الفريوسي 
II     -1-13   38 احملتوى يف التسويق الفريوسي 
II     -1-14   40 االنتشار يف التسويق الفريوسي 
II     -1-15   41 املزيج التسويق الفريوسي 
II     -1-16    44 له   مشاهبة اإلختالف بني التسويق الفريوسي و مصطلحات 

II-2   46 مدخل لسلوك املستهلك 
 46 متهيــــد 

II-2-1  46 مفهوم سلوك املستهلك 
II-2-2    53  املستهلك   سلوكأمهية وفوائد دراسة 
II-2-3  55 املستهلك  مداخل سلوك 
II-2-4    55 سلوك املستهلكمنوذج 
II-2-5    56 سلوك املستهلكاإلجتاهات 
II-2-6  61 سلوك املستهلكلعوامل املؤثرة يف ا 
II-2-7   84 عملية اختاذ القرار الشرائي 
II-2-8  96 دوافع الشراء 
II-2-9  99 النماذج املفسرة لسلوك املستهلك 



 فهرس المحتويات                                                                                                

 

VI 
 

II-3  105 التسويق الفيوسي على قرارات الشراءثي أدوات  أت 
 105 متهيــــد 

II-3-1  105 الشراءعلى قرار   الفريوسية  أتثري الرسالة اإلعالنية 

II-3-2  106  أتثري اجلماعات املرجعية على قرار الشراء 

II-3-3  107 أتثري الكلمة املنطوقة على قرار الشراء 

II-3-4    109 أتثري التحفيزات على قرار الشراء 

II-3-5  109  أتثري نشر اإلعالانت على مواقع التواصل اإلجتماعي على قرار الشراء 

 112 خالصة الفصل 

 157 : الدراسات السابقةينالفصل الثا

 114 متهيــــد 

III-  1  114  الفريوسي   قالتسوي  :املستقل  املتعلقة ابملتغري    العربيةابللغة    الدراسات 

III-2  124 سلوك املستهلك  : التابع  ابملتغري    تعلقة امل  العربيةابللغة    دراساتال 

III-3  131 الفريوسي   قالتسوي  :املستقل ابملتغري  األجنبية املتعلقة    ابللغة  الدراسات 

III-4  137 سلوك املستهلك :التابع  ابملتغري    األجنبية املتعلقة  ابللغة  الدراسات 

III-5   140  التعقيب على الدراسات السابقة 

III-6   152 أهم ما مييز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة 

 153 خالصة الفصل 

دراسة ميدانية آلراء عينة من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي -  اإلطار التطبيقي للدراسة   الثالث:الفصل  
  -رونو سامبول اجلزائرية-حول سيارة  

 

 155 متهيــــد 

IV-1   156 أساليب )مصادر( مجع البياانت و املعلومات 

IV-2    157  أداة الدراســـــــــــة 



 فهرس المحتويات                                                                                                

 

VII 
 

IV-3  159 جمتمع و عينة الدراسة وحدودها 

IV-4    161  املعاجلة اإلحصائيةفحص )استكشاف( البياانت املشاهدة للمتغريات واختيار أدوات 

IV-5     167 مرتية ألداة الدراسة )صدق وثبات االستبيان( اخلصائص السيكو 

IV-6   175 وأراء أفراد عينة الدراسة حنو املتغريات الدراسة   عرض وحتليل الوصفي إلجاابت 

IV-7   187 االستبيان عبارات وأبعاد وحماور وأراء أفراد عينة الدراسة حنو  الوصفي إلجاابتعرض وحتليل 

IV-8  200 اختبار الفرضيات الدراسة 

IV-9  236 مناقشة نتائج الدراسة 

 247 خالصة الفصل 

 249 خامتة 

 260 قائمة املراجع 

 272 املالحق 

 



 
داول قائمة اجل  
 
 



 قائمة اجلداول
 

IX 
 

 الصفحة  العنوان 

 16   العوامل املؤثرة يف حتقيق أهداف التسويق الفريوسي: (01اجلدول رقم )
 24   األكثر شيوعا للتسويق الفريوسي النشرميثل وسائل : (02دول رقم )اجل

 32 ملخص منافع التسويق الفريوسي : (03اجلدول رقم )
 45 والتسويق القائم على احلماس )ابلطنني( والكلمة املنطوقة االختالف بني التسويق الفريوسي  (: 04اجلدول ) 

 84    ميثل مراحل عملية اختاذ القرار الشرائي  (: 05)  دول رقماجل
 140   يوضح التعقيب على الدراسات السابقة : (06دول رقم )اجل

 159 كل مقياس   ودرجاتمقاييس أداة الدراسة (: 07)رقم  اجلدول 
 160 املسرتجعة والقابلة للتحليل  االستبياانت: (08اجلدول رقم )

  االلتواء كشف عن نوع توزيع البياانت املشاهدة للمتغريات ابستخدام معامل يبني نتائج   (: 09)دول رقم  اجل
 163 والتفلطح 

يوضح مدى االتساق الداخلي لعبارات احملور األول: املتعلق بقياس أبعاد التسويق  (: 10)دول رقم  اجل
 168 الفريوسي )أدواته( 

: املتعلق واقع تبين أدوات التسويق  احملور الثاينيوضح مدى االتساق الداخلي لعبارات (: 11اجلدول رقم )
منتج سيارة رونو سامبول    حول A I D Aوفق منوذج  ابالجتاهاتاملكوانت اخلاصة  ابستخدام الفريوسي 

 اجلزائرية 
170 

يوضح مدى االتساق الداخلي لعبارات احملور الثالث: مدى فعالية محلة املقاطعة الفريوسية  (  12اجلدول رقم )
 171 "خليها تصدي" ضد منتج سيارة رونو سامبول اجلزائرية 

 172 يوضح صدق االتساق البنائي عبارات حماور وأبعاد االستبيان (: 13دول رقم )اجل
 174    لالستبيان  Cronbach's Alphaيبني قيمة معامل  : (14دول رقم )اجل
 175 يبني توزيع افراد العينة حسب متغري املعلومات الشخصية (: 15دول رقم )اجل
 183 يبني توزيع افراد العينة حسب مدى امتالكهم للسيارة سياحية (: 16)  دول رقماجل
 185 استخدام األنرتنت يوميا يبني توزيع افراد العينة حسب معدل  : (17دول رقم )اجل
 186 يبني توزيع افراد العينة حسب املواقع األكثر استخدما للبحث عن معلومات حول املنتج(: 18دول رقم )اجل
 189 يبني اراء واجتاهات املستجوبني حول عبارات احملول األول : (19دول رقم )اجل
 194 املستجوبني حول عبارات احملور الثاين يبني اراء واجتاهات (: 20دول رقم )اجل



 قائمة اجلداول
 

X 
 

 198 يبني اراء واجتاهات املستجوبني حول عبارات احملور الثالث (: 21دول رقم )اجل
 203 يبني نتائج حتليل اختبار الفرضية الرئيسية األول (: 22دول رقم )اجل
 204 للفرضية الرئيسية األول -01الفرعيةيبني نتائج حتليل اختبار  : (23دول رقم )اجل
 207 للفرضية الرئيسية األول 02يبني نتائج حتليل اختبار الفرضية الفرعية (: 24دول رقم )اجل
 208 للفرضية الرئيسية األول 03يبني نتائج حتليل اختبار الفرضية الفرعية (: 25دول رقم )اجل
 209 للفرضية الرئيسية األول 04اختبار الفرضية الفرعية يبني نتائج حتليل (: 26دول رقم )اجل
 210 للفرضية الرئيسية األول 05يبني نتائج حتليل اختبار الفرضية الفرعية (: 27دول رقم )اجل
 212 يبني ملخص خمرجات حتليل االحندار البسيط الختبار الفرضية الرئيسية الثانية (: 28دول رقم )اجل
 213    يبني ملخص اختبار معنوية معامالت االحندار )املعنوية اجلزئية للنموذج( (: 29دول رقم )اجل
 216 يبني ملخص خمرجات حتليل االحندار البسيط الختبار الفرضية الرئيسية الثانية ( :  30دول رقم )اجل
 217    )املعنوية اجلزئية للنموذج( يبني ملخص اختبار معنوية معامالت االحندار  (  31دول رقم )اجل
للفرضية  02يبني ملخص خمرجات حتليل االحندار البسيط الختبار الفرضية الفرعية (: 32دول رقم )اجل

 220 الرئيسية الثانية 

 221    يبني ملخص اختبار معنوية معامالت االحندار )املعنوية اجلزئية للنموذج( (  33دول رقم )اجل
للفرضية   03يبني ملخص خمرجات حتليل االحندار البسيط الختبار الفرضية الفرعية (: 34دول رقم )اجل

 224 الرئيسية الثانية 

 225 يبني ملخص اختبار معنوية معامالت االحندار )املعنوية اجلزئية للنموذج(  : (35دول رقم )اجل
 227 ية الثانية يبني نتائج حتليل اختبار الفرضية الرئيس (: 36دول رقم )اجل
يبني نتائج حتليل ينب نتائج اختبار الفرق بني املتوسطات أراء املستجوبني حنو ادراكهم (: 37دول رقم )اجل

 230 ألدوات التسويق الفريوسي حسب املتغريات الدميغرافية 

يبني نتائج حتليل ينب نتائج اختبار الفرق بني متوسطات أراء املستجوبني حنو سلوك  (: 38دول رقم )اجل
 232 املستهلك اجلزائري يف اختاذ القرار الشرائي حول منتج سيارة رونو سامبول اجلزائرية حسب املتغريات الدميغرافية 

 235 يبني ملخص لنتائج اختبار الفرضيات  : (39اجلدول رقم )
 



 
 قائمة األشكال

 
 



 قائمة األشكال
 

XII 
 

 الصفحة  العنوان
 09 منوذج التسويق الفريوسي :(01)  شكل رقمال

 12 يوضح العالقة بني العناصر املكونة للتسويق الفريوسي :(02) الشكل رقم 
 19 ميثل أنواع التسويق الفريوسي :(03الشكل رقم ) 
 21 يوضح عناصر التسويق الفريوسي :(04) الشكل رقم 
 36 الرسالة يف التسويق الفريوسي ميثل  :(05) الشكل رقم 
 40 ميثل انتشار املعلومة يف التسويق الفريوسي: (06) الشكل رقم 
 50 ميثل مسار سلوك املستهلك  :(07) الشكل رقم 

 54 ميثل أمهية دراسة سلوك املستهلك :(08)  رقمالشكل 
 56 ميثل منوذج سلوك املستهلك  :(09)  رقمالشكل 

 59 الثالثية  االجتاهميثل مكوانت : (10الشكل رقم ) 
 69   ميثل سلم تسلسل احلاجات ملاسلو (:11الشكل رقم ) 
 74 ميثل منوذج عملية الدوافع  (:12الشكل رقم ) 
 77 ميثل منوذج عملية اإلدراك (:13الشكل رقم ) 

 80 للمثريات االستجابةميثل نظرية  (: 14لشكل رقم )ا 
 83 مكوانت شخصية الفردميثل  (:15لشكل رقم ) ا

 86 ميثل مراحل عملية اختاذ املستهلك لقرار الشراء  (:16الشكل رقم ) 
 93 العوامل املتدخلة بني تقييم البدائل واختاذ قرار الشراءميثل  (:17الشكل رقم ) 

 100  ميثل مراحل اإلستجابة بنموذج هرم التأثريات :(18)  رقمالشكل 
 101 ميثل مراحل اإلستجابة بنموذج اختيار املنتج اجلديد  (:19الشكل رقم ) 
 A I D A 104ميثل مراحل اإلستجابة بنموذج   (:20الشكل رقم ) 
 111  ميثل مواقع التواصل اإلجتماعي وقرار الشراء (: 21الشكل رقم ) 

يبني قيم الشاذة  يرمز هلاب)*( والقيم    (Boxplot)   رسم بياين لـ(: 22الشكل رقم: )
 162 ( Oاملتطرفة يرمز هلا ب)

 178 بني رسم بياين لتوزيع العينة حسب متغري اجلنسي(: 23الشكل رقم: )



 قائمة األشكال
 

XIII 
 

 179 بني رسم بياين لتوزيع العينة حسب متغري السني(: 24الشكل رقم: )
 179 املستوى التعليمي بني رسم بياين لتوزيع العينة حسب متغري ي(: 25الشكل رقم: )
 180 بني رسم بياين لتوزيع العينة حسب متغري احلالة االجتماعية ي(: 26الشكل رقم: )
 181 بني رسم بياين لتوزيع العينة حسب متغري املهنةي(: 27الشكل رقم: )
 182 العينة حسب متغري الدخل بني رسم بياين لتوزيع ي(: 28الشكل رقم: )
 182 بني رسم بياين لتوزيع العينة حسب متغري اجلهة اليت ينتمي إليها املستجيب ي(: 29الشكل رقم: )
 184 رسم بياين لتوزيع العينة حسب امتالك أفراد العينة لسيارة سياحية يبني (: 30الشكل رقم: )
العينة حسب نية يف تغيري السيارة احلالية يف الفرتة  (: يبني رسم بياين لتوزيع 31الشكل رقم: )

 184 املقبلة 

 186 يبني رسم بياين لتوزيع العينة حسب معدل استخدام األنرتنت يوميا(: 32الشكل رقم: )

يبني رسم بياين لتوزيع العينة حسب املواقع األكثر استخدما للبحث عن  : (33الشكل رقم: )
 187 معلومات حول املنتج 

 246 ميثل النموذج امليداين للدراسة (: 34الشكل رقم ) 
 

 



 
الحق قائمة امل  
 
 



 الحق ملقائمة ا
 

XIV 
 

 

 الصفحة  العنوان
 272 ( : قائمة أبمساء احملكمي   01امللحق رقم )  

 273 ( : االستبانة  02امللحق رقم )  



 
 امللخص ابللغة العربية

 
 



XVI 
 

 ملخص الدراسة: 

لدى لين  من موةعددم  مقاع  العقالة     اجلزائفي  لى  سةىق  اسوةعكى   هدفت هذه الدراسة  ىل  العرف  لى  ثري  العوةق ا الو يسة 
دى  يم  اإللكرتيني   اسقاع    تطبيا تقني  أي موكقم العوةةةةةةةق ا الو يسةةةةةةة  ل اسنتما  أي لى  موةةةةةةةعقى  ثري   ابفاز  من خالل  ،االجعمال 

  ،نيا  احلد ث  الورال  ل الرتي ج العق أحد  ابلعبار هذا اسوكقمدرا  لين  الدراسةةةةةةةةةةة  سدعىث أديات  يأريفه لى  اااش القفار ال ةةةةةةةةةةةفائ   ا،  ا
  جلم  البياان  الالزم لىبحث    كرتيني  كأداةىلل  حيث مت تصةةميا اسةةعبان   ،كج القلةةو  العحىيى اسن  نااسةةعددم  أهدا  الدراسةة يلعحقيا  
لرب خمعىث مقاع  العقالةةةةةةةةةةةةة     لى  لين  الدارسةةةةةةةةةةةةة الكرتينيا  ، يمت تقز ركا    تضةةةةةةةةةةةةةمنت كىعا مع  ا  الدراسةةةةةةةةةةةةة حماير  فيكا لى  يالعمدان  

 موفدة. (531اليت بىغ لددها )ي االجعمال  

العبا ن    اسةعددام ممقل  من اسسةاليا اإلحصةائي  أ:كال حتىي ي   SPSS اإلحصةائ     العحىي   إبسةعددام بفانمج  بياان البرد حتىي   ي 
 One Sample T، االحنفا  اسرياري، يىلخعبارا  اسحادي  القسةةةةةةةةة  احلوةةةةةةةةةاي،  ANOVA One-Way  اسحادي
Test   لإلخعبار ففضيا  الدراس.  

لين     عب شي دالل  ىلحصائي  ألديا  العوق ا الو يس  من    ىلدرا    اأي أن هن  ،ففضيا  الدراس لح     الدارس نعائج  أظكف   حيث  
ابالجتاها  يفا  لى  سةةةةةةىق  اسوةةةةةةعكى  اجلزائفي ابسةةةةةةعددام اسكقان  ا الةةةةةة   هذه األديا   لقاع  تنيب  أريف    أ ضةةةةةةا هنا ي ،  الدراسةةةةةة 

شي دالل   ييجقد موةةةةةةةعقى ثري  لا     ،لين  الدراسةةةةةةة     يجك  نتفنعج سةةةةةةةيارة رينق سةةةةةةةامبقل اجلزائف   من  حقل م A I D A منقشج
  اسقاطر  الو يسي  ضد سيارة رينق سامبقل اجلزائف   "خىيكا تصدي" لى  اااش الوىق  ال فائ   ا من عب  اسوعكى   مىىلحصائي  حل

 .االجعمال موعددم  مقاع  العقال   يجك  نتفمن  اجلزائفي

اسةةةةعثمار العوةةةةق ا الو يسةةةة  من عب  اسنتما  ي    خىصةةةةت هذه الدراسةةةة  ن مقل  من العقلةةةةيا  كان أبفزها  جالنعائيبناءا لى  هذه  
اليت تعبناه  جيا لى  اسنتما     كذل ي    ي اسةع الل  كأداة معميزة ل الرتي ج  اأي خدماه  ااسةعددام أديات  ل الرتي ج سدعىث منع اه

احلفص لى  معابر  ك  العرىيقا  اسطفيح  من عب  اسوةةعكىكو ي أخذها نحم  اجلد ي خالةة  لرب خمعىث مقاع  العقالةة  االجعمال   
 ترادل البحقث العوق قي  اليت جتف كا اسنتم  سرفف  ما  عطى  ل  اسوعكى . ألهنا

 زابئن.مقاع  ىللكرتيني ، ، االجعمال مقاع  العقال  ، رسال  ىللالني ، اجلزائفي توق ا ف يس ، سىق  اسوعكى  الكلمات املفتاحية:
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Abstract: 

 This study aims to identify the impact of viral marketing on the Algerian consumer behavior using 

a sample of social media users, by highlighting the importance of using this technique or concept in the 

Algerian companies via their electronic websites, And the extent of the study sample's awareness of its 

various tools and its effect on making its purchasing decision , considering it as one of the most important 

and effective promotional tool, and identifying its impact on the Algerian consumer behavior. 

 To achieve the objectives of the study, we used the descriptive and analytical approach, whereby 

an electronic questionnaire was designed as a research tool to collect the necessary data, We relied on 

axes that included both variables of the study, and they were distributed electronically on the sample of 

the study through various social media sites, whose number reached (531) individuals. 

And after analyzing the data using the SPSS statistical analysis program and using a set of statistical 

methods, the most important of which are: ANOVA One-Way, the arithmetic mean, standard deviation, 

and the One Sample T Test to test the hypotheses of the study. 

Where the results of the study showed the validity of the study hypotheses, that is, there is a statistically 

significant perception of the viral marketing tools by the study sample, and also there is an effect of the 

fact that these tools are alerted to the behavior of the Algerian consumer using the components of trends 

according to the AIDA model about the Algerian Renault SYMBOL car product from the point of view. The 

study sample, and the presence of a statistically significant high level of influence of the viral boycott 

campaign against the Algerian Renault SYMBOL car "Let it stand" against the taking of its buying behavior 

by the Algerian consumer from the point of view of social media users. 

 Accordingly, the study concluded a set of recommendations; the most notable one was that the 

Algerian companies should invest effectively in viral marketing by suing its tools in order to promote their 

goods and services, and employing it as an excellent promotional tool, so they should adopt this technique 

through their social media pages, and following up carefully all the consumers' comments and handling it 

seriously as an equivalent of consumer marketing research study. 

Key words: Viral marketing, Algerian consumer Behavior, advertising message, social media, electronic 

websites, customers. 
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 د: ـــ متهي

تغطي على حنو كامل مساحة  فهي  امرباطورية كاملة  اليوم  االنرتنت  متتد خيوطها عرب و   األرض،   تعترب شبكة 
املتصلة ببعضها و   الشبكات املنتشرة حول العاملو   عشرات األقمار الصناعية فهي ببساطة عبارة عن ماليني احلساابت

كقناة تسويق بديلة يتيح للشركات   نرتنتلألمما ال شك فيه أن االستخدام السليم  ، و   TCP/IPالبعض وفقا لربوتكول  
بشكل الفت   ا تنامى استخدامهو   السوق اإللكرتونية  سبب يف ظهور   التواصل مع الزابئن فقد أصبحت األنرتنت اليوم 
 للنظر من قبل الشركات على اختالف أنواعها.

انتقال منظمات األعمال املختلفة يف ظله مرحلة جديدة من و   انتشار التسويق اإللكرتوين عرب األنرتنت  حيث 
رتاضي  املنافع ملا تقدمه من منتجات إبداعية يف سوق أو موقع افو   حياهتا، عمادها املعرفة اإللكرتونية قصد حتقيق الفوائد 

يساعد يف زايرة أكرب عدد من الزابئن للحصول على ما يرغبون من تلك املنتجات، كل ذلك جعل و  يضم العديد منها 
بطرق و   املبتكر التسويقي يسعى إىل ابتكار اسرتاتيجية جديدة متكن الشركات من إيصال رسالتها إىل أكرب شرحية ممكنة

رغبتهم يف التحول اىل اسرتاتيجيات أخرى و   من الطرق التقليدية للتسويق نقل حمتواها إىل الزابئن بعد أن سئمواو  سهلة
 تواكب ما هو رائج حاليا. 

فاعل و   اليزال من األنشطة االقتصادية الفاعلة اليت هلا دور مهمو   يعد علم التسويق من العلوم القدمية، حيث كانو 
التطور  و   نتيجة للتطور احلاصل يف البيئة اخلارجيةو   التسويقية يف السوق،و   اخلدميةو   استمرار املنظمات اإلنتاجيةو   يف منو

التأثر و  التكنولوجي الذي أثر بشكل كبري على تطور األمناط االستهالكية، من خالل االنفتاح على حضارات اآلخرين
ديث الذي تتبناه املنظمات هبا، فإن عملية تطور املفهوم التسويقي مرت مبراحل عديدة وصوال إىل املفهوم التسويقي احل 

لكن و   رغبات املستهلكني من خالل تقدمي املنتجات اليت توفرها، و   يف الوقت احلايل، لكي تتمكن من تلبية حاجات 
إمنا ظهرت مفاهيم ضمن هذه املرحلة مثل التسويق األخضر، و   هذا املفهوم مل يقف عند املفهوم التسويقي احلديث، 

العاملني يف جمال التسويق بتطوير   اهتمام لغوريلي، والتسويق الفريوسي، وهذا يشري إىل  التسويق او   االجتماعيالتسويق  
يتناسب مبا  التسويقية  التسويقية،و   األنشطة  البيئة  يف  احلاصل  االستهالكي و   التطور  السلوك  دراسة  جانب  أيضا يف 

حتقيق أهداف املنظمة و   اليت تُعرض،رغباته، من خالل تشجيعهم على التعامل مع املنتجات  و   معرفة حاجاتهو   للمستهلك
البيئة احملافظة على  تطور و   اجملتمع. و   مع األخذ ابالعتبار  تطوير    لقد رافق  املفهوم وسائل االتصاالت واملعلومات يف 

 ال إىل اعتمادها هبدف الوصول إىل األسواق املستهدفة.  هذا اجملكبري يف مما شجع العاملني يف    االتسويقي تطور 
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ومن املواضيع   اثرة للجدل خالل السنوات املاضية،إق الفريوسي من املوضوعات األكثر  التسوي  أنوكما يرى  
التسويق يف  االنرتنت،و   احلديثة  شبكة  استخدام  على  يعتمد  الرسائل و   الذي  لنشر  االجتماعي  التواصل  شبكات 

املقربني منهم بشكل و   األصدقاءو   األهل على تشجيع مستلمي الرسائل اإللكرتونية على إعادة إرساهلا إىل  و   اإللكرتونية،
 سريع للرسائل اإللكرتونية املرَسلة من املنظمات. و   واسع   انتشارابلتايل توليد  و   طوعي، 

الباحثنيوفيما   العديد من  الفريوسي،  تناول  للشركة وسيلة سريعة   التسويق  لزايدة و   فهو ابلنسبة  التكلفة  قليلة 
التجاريةأما ابلنسبة للزبون فهو وسيل  ،املبيعات  األقاربو   مناقشة حمتواها مع األصدقاءو   ة ممتعة ملشاهدة اإلعالانت 

أيضا الرتويج هلا من خالل نقرة ماوس، حيث أن أهم نقطة يف جناح مفهوم التسويق الفريوسي تتوقف على الثقة بني و 
الفريوسية للرسائل  ال  ،الناقلني  االجتماعية  العالقات  نسيج  على  قائم  املفهوم  هذا  األهلألن  بني   األصدقاءو   واسعة 

لفة فض من كُ رسال املادة الرتوجيية يُ إ املتمثل يف  و   الزابئن  املعارف واألقارب. حيث أن هذا النوع من االتصال بنيو 
الزابئن على   املتوسطاحلصول على  االنرتنت يف  و   البعيد و   املدى  الفريوسي من خالل  التسويق  استخدام  رتويج ال يتم 

قد تبدأ هذه و  سوق إىل موقع معني،لعمليات قابلة للتطبيق مثل احلمالت التسويقية الفريوسية مبا يص منتج معني سيُ 
قية انقل جراء حتسينات صارمة على استخدام املنتج، حيث تكمن قوة التسويق الفريوسي يف مصداإجل  أ األخرية من  

 األصدقاء. و   األقارب   بني  الرغبة يف مشاركتهو   الفريوس

 كثرة اخليارات املطروحة يف األسواق أصبح املستهلك أكثر تطلعا إىل احلصول على كل جديد و   بتعدد املنتجات و 
جاهدا جلمع تغيري منط حياته حنو األفضل، لذلك فهو يسعى  و   رغباته املتجددة و   مبتكر رغبة منه يف إشباع حاجاتهو 

حالة عدم التأكد، و   أصدقائه أو من سبقه يف جتربة املنتج هبدف تقليل درجة اخلطرو   املعلومات وطلب النصيحة من أهله
من جهة أخرى تلجأ منظمات األعمال إىل حماولة فهم أهم املراحل األساسية اليت مير هبا املستهلك أو أهم ما مييز 

توظيف ذلك من خالل مواقع التواصل  و   إلضافة إىل االستعانة بقادة الرأي للتأثري عليهمسلوكه قبل اختاذه لقرار الشراء، اب
 االجتماعي املختلفة كوسيلة نشر حديثة تضمن الوصول ألكرب شرحية ممكنه من املستهلكني.

 كإسرتاتيجية هوم  واالهتمام هبذا املف  ةالدراسو   ري بذل املزيد من البحث تنامي هذا املفهوم أصبح من الضرو و ظهور  إن      
فعالة ذات قدرة على تغيري عادات املستهلك الشرائية من خالل استخدامه لرتويج خمتلف املنتجات وفق الوجهة اليت 

 تستهدفها املؤسسة.
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I-1    الدراسةإشكالية   : 

لرتويج ملنتجات ليعد التسووووووووووويق الفريوسووووووووووي من املفاهيم احلديثة يف اجملاالت التسووووووووووويقية حيث يتم اسووووووووووتخدامه 
خاصووة االجتماعية منها اليت تعرف تداول كبري من و  عرب شووبكة االنرتنت من خالل خمتلف املواقع اإللكرتونية املؤسووسووة

  اسوووووتمالة الزابئن و   األسووووواليب احلديثة اليت تعتمد عليها املؤسوووووسوووووات جلذبعد التسوووووويق الفريوسوووووي من األفراد، إذ يُ   قبل
يقتصوووور   اجتاهات األفراد لتحديد خياراهتم الشوووورائية حنو منتجات املؤسووووسووووات الو   عترب تشووووكيل مواقفاملرتقبني حيث يُ 

 املسوووتهلكني احلاليني  كإمنا هي حباجة إىل دراسوووة سووولو و  تسوووتطيع التحكم فيها  و  يت تدرجهاعلى براجمها الرتوجيية فقط ال
محالت تروجيية تتناسوب مع هؤالء    معلومات تسوتطيع من خالهلا تصوميمو   املرتقبني وذلك من أجل بناء قاعدة بياانتو 

ترسوي  صوورة ذهنية جيدة عن منتجات املؤسوسوة و   صواحلهالديهم ابلعالمة التجارية لكسوبهم ل ذلك خللق وعيو األفراد،  
 ي.الشرائ استمالة سلوكهمو  لديهم

  األخرية يف الدول املتقدمة إذ اعتربته أسوووولواب جديدا  أللفيةويق الفريوسووووي ابالنتشووووار بشووووكل واسووووع يف ابدأ التسوووو
ال يزال من املفاهيم اليت قابل جند أن هذا املوضوووووووع ملابو   .االعتماد عليه لتسووووووويق خمتلف منتوجاهتا  للمؤسووووووسووووووات  ميكن

مما  منها،الدول العربية  ابألخص  و  يف الدول النامية الدراسووووات اليت تناولت املوضوووووع خاصووووةحملدودية يكتنفها الغموض  
املؤسوسوات خاصوة التجارية منها لرتويج ملختلف منتجاهتا رغم األ ية الكبرية هلذا  اسوتخدامه متحفظا نوعا ما يف  جيعل

 .من مت الربح السريع للمؤسساتو  مزايدهتو   كسب الزابئن  يف(  الفريوسي  التسويق)املوضوع 

  التطرق و  (التسويق الفريوسي)االهتمام هبذا النوع من التسويق  و هذه الدراسة    الشروع يفاستوجب منا    هذا األمر
 خاصووووووووووةو   اجملاالت التسووووووووووويقيةسووووووووووتفاد منها لتطبيقه يف اجراء دراسووووووووووة ميدانية فيه علها يُ و   احملاور النظرية فيه  همألو إليه 

إىل جانب التغيري يف العادات الشووورائية   يج عرب األنرتنت ملختلف منتجاهتااليت تعتمد على التسوووويق أو الرتو املؤسوووسوووات 
 فق الوجهة اليت تستهدفها املؤسسة.و 

 عليه مت صياغة مشكلة الدراسة ابلسؤال الرئيسي التايل:و  

الشــــــرا ت    ســــــ ف  املفاقع ع ىعرب خم      ال ســــــفريو المبختســــــت       أ تا   إىل أي مدى أيثر اســــــ  دا  -
 حفل من ج سيارة رتنف سامبفل اجلزا ررية؟  اجلزا ري  ل مس ه ك
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 بثق عن اإلشكالية الرئيسية جمموعة من األسئلة الفرعية اآلتية:نوي

 السؤال األتل: -

 المبختست؟أل تات ال سفريو  را  عينة الدراسة لما مدى إ - 1

 وتنبثق منه جمموعة األسئلة التالية:

 الدراسة؟العقالين، العاطفي، األخالقي( من قبل عينة   )احملتوىدراك للمحتوى الفريوسي إ هل هناك -
 ؟الدراسةاإلعالنية( من قبل عينة  )الرسالةاستجابة للمحتوى الفريوسي  هل هناك  -
    ؟الدراسةالفريوسية من قبل عينة  ك لوسائل النشر  دراإ هل هناك -
 ؟الدراسةلكرتونيا من قبل عينة  إللكلمة املنطوقة  دراك  إ هل هناك -
 ؟ ( من قبل عينة الدراسة)املؤثرون دراك لقادة الرأي إ هل هناك -

 السؤال الثاين: -

أ تات ال سفريو المبختست يف ال أثخ ع ى س ف  املس ه ك اجلزا ري ابس  دا    س  دا لالأثر    هل هنا    -   2
 ؟حفل ن ج سيارة رتنف سامبفل اجلزا ررية   A I D A املكفانت اخلاصة ابالجتاهات تفو منفذج

 وتنبثق منه جمموعة األسئلة التالية:

( حنو منتج سويارة رونو Iخلق االهتمام )و   (Aهل هناك أثر السوتخدام أدوات التسوويق الفريوسوي يف لفت االنتباه ) -
 ؟  ()اإلدراكيسامبول اجلزائرية وفقا للمكون املعريف 

( حنو منتج سيارة رونو سامبول اجلزائرية وفقا  Dهل هناك أثر الستخدام أدوات التسويق الفريوسي يف ااثرة الرغبة ) -
 للمكون العاطفي؟

( حنو منتج سووويارة رونو سوووامبول  Aالفريوسوووي يف اختاذ القرارل التصووورف )هل هناك أثر السوووتخدام أدوات التسوووويق   -
 اجلزائرية وفقا للمكون السلوكي؟

 السؤال الثالث: -

اجلزا ررية "خ يها  صدي" ع ى اختاذ الس ف    هل هنا  أتثخ حلم ة املقاطعة المبختسية ضد سيارة رتنف سامبفل   - 3
 الشرا ت هلا من قبل املس ه ك اجلزا ري؟ 
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II-2    الدراسة  فرضيـــات : 

 على التساؤالت السابقة متت صياغة الفرضيات على النحو التايل:   ولإلجابة 

 المبرضية الر يسية األتىل: 

 ذت  اللة إحصا ية أل تات ال سفريو المبختست من قبل عينة الدراسة. هنا  ا را  -

 منها الفرضيات الفرعية التالية:  وتنبثق

 يوجد ادراك ذو داللة معنوية للمحتوى الفريوسي ) احملتوى العقالين، العاطفي، األخالقي( من قبل عينة الدراسة. -
 توجد استجابة ذات داللة معنوية للمحتوى الفريوسي ) الرسالة اإلعالنية( من قبل عينة الدراسة. -
 يوجد ادراك ذو داللة معنوية لوسائل النشر  الفريوسية من قبل عينة الدراسة.    -
 يوجد ادراك ذو داللة معنوية للكلمة املنطوقة الكرتونيا من قبل عينة الدراسة -
 معنوية لقادة الرأي ) املؤثرون( من قبل عينة الدراسة. يوجد ادراك ذو داللة -

 المبرضية الر يسة الثانية: 

إحصا ية   - ذت  اللة  أثر  اخلاصة لريفجد  املكفانت  ابس  دا   المبختست  ال سفريو  أ تات  الس  دا  
 ن ج سيارة رتنف سامبفل حفل م  ع ى س ف  املس ه ك اجلزا ري  A I D A   ابالجتاهات تفو منفذج 

 االج ماعت. مس  دمت مفاقع ال فاصل    تجهة نظرمن    اجلزا ررية

 منها الفرضيات الفرعية التالية:  وتنبثق

( حنو Iخلق االهتمام )و  (Aالسووووووتخدام أدوات التسووووووويق الفريوسووووووي يف لفت االنتباه )ليوجد أثر ذو داللة معنوية  -
 (.)اإلدراكيمنتج سيارة رونو سامبول اجلزائرية وفقا للمكون املعريف 

( حنو منتج سيارة رونو سامبول  Dالستخدام أدوات التسويق الفريوسي يف ااثرة الرغبة )ليوجد أثر ذو داللة معنوية  -
 اجلزائرية وفقا للمكون العاطفي.

( حنو منتج سوووويارة Aالسووووتخدام أدوات التسووووويق الفريوسووووي يف اختاذ القرارل التصوووورف )ليوجد أثر ذو داللة معنوية  -
 ائرية وفقا للمكون السلوكي.رونو سامبول اجلز 
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 المبرضية الر يسة الثالثة: 

ــامبفل اجلزا ررية "خ يها  صـــدي"   - ــيارة رتنف سـ ــية ضـــد سـ ــا ية حلم ة املقاطعة المبختسـ ريفجد أتثخ ذت  اللة إحصـ
 ع ى اختاذ الس ف  الشرا ت هلا من قبل املس ه ك اجلزا ري.

 المبرضية الر يسية الرابعة: 
يف اجتاهات أفراد عينة الدراسووووووووووووة حنو    (α≤0.05عند مسووووووووووووتوى داللة )  احصووووووووووووائيةتوجد فروق ذات داللة  -

عينة من مسوووتخدمي مواقع  ي من وجهة نظر  التسوووويق الفريوسوووي على سووولوك املسوووتهلك اجلزائر ادراكهم لتأثري 
، العمر،  اجلنستعزى اىل املتغريات الشووووووووخصووووووووية )  التواصوووووووول االجتماعي حول سوووووووويارة رونو سووووووووامبول اجلزائرية

 اجلهة، معدل استخدام االنرتنت(.،  الدخل،  املهنة، احلالة االجتماعية، توى التعليمياملس

 منها الفرضيات الفرعية التالية:  وتنبثق

حنف  يف اجتاهات أفراد عينة الدراسوووووووووووة (  α≤0.05توجد فروق ذات داللة احصوووووووووووائية عند مسوووووووووووتوى داللة ) -
تعزى اىل املتغريات الشوووخصوووية )اجلنس، العمر، املسوووتوى التعليمي، احلالة  ا راكهم ل أثخ ال ســفريو المبختســت

 اجلهة، معدل استخدام االنرتنت(.االجتماعية، املهنة، الدخل، 
حنف سـ ف   يف اجتاهات أفراد عينة الدراسوة (  α≤0.05توجد فروق ذات داللة احصوائية عند مسوتوى داللة ) -

تعزى اىل املتغريات  ا ت حفل من ج ســـيارة رتنف ســـامبفل اجلزا ررية املســـ ه ك اجلزا ري يف اختاذ القرار الشـــر 
اجلهة، معدل اسووووووتخدام الشووووووخصووووووية )اجلنس، العمر، املسووووووتوى التعليمي، احلالة االجتماعية، املهنة، الدخل،  

 االنرتنت(.

I-3    الدراسة  أمهية:  

 القليلة حمليا )على حد علم الباحثة(و   حدى احملاوالت البسيطةهذه الدراسة أ ية خاصة بوصفها إ   تكتسب   
، اليت تقوم على تسليط الضوء على التسويق الفريوسي كمفهوم حديث نوعا ما واليت قمنا بربطه مبتغري سلوك املستهلكو 
ثراء املكتبة لدراسات التسويقية مما يساهم يف إمهمة يف احد املواضيع اجلد  قل ما يقال عن موضوع الدراسة أنه أ أو 

 تكمن أ ية الدراسة يف التايل: و  اجلامعية هبذا العمل

 معرفة مفهوم التسويق الفريوسي من خالل األطر النظرية املتطرق إليها. -
 إليها.التطرق  و  حد التقنيات احلديثة الفعالة يف الرتويجأمفهوم التسويق الفريوسي   عتبارا -
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 براز أ ية تطبيق تقنية أو مفهوم التسويق الفريوسي يف املنظمات أو على مستوى املواقع اإللكرتونية اخلاصة هبا.إ -
 جعل هذا املفهوم مركزا لذلك.و  يف البحث الدقيق للمعلومات اليت يريدوهنا بكل سهولة االستهالكيالسلوك اثرة إ -
سووي أ ية كبرية  هذا مينح التسووويق الفريو و  فرتاضووية يف التواصوول بني الناس،التوجه الكبري لالعتماد على اجملتمعات اال -

 لالهتمام بدراسته.

I-4   : أهداف الدراسة 

التعرف على أتثري التسويق الفريوسي على سلوك "على ما سبق فإن اهلدف األساسي هلذه الدراسة هو     بناء
 التالية:ذلك من خالل حتقيق األهداف  و   املستهلك اجلزائري"

 استخدام تقنية التسويق الفريوسي يف جمال الرتويج.  مدى أ يةالتعرف على  -
 حتديد أهم أدوات التسويق الفريوسي اليت ميكن استخدامها من قبل املنظمات. -
يف اسووووووووتمالة  مها يف الرتويج ملنتجات املنظماتن مت اسووووووووتخداإي تلعبه تقنية التسووووووووويق الفريوسووووووووي معرفة الدور الذ  -

 السلوك الشرائي للمستهلك.
 اجلزائري.   التسويق الفريوسي على سلوك املستهلكريثأتمعرفة  -
 .جاهتاتلتقدمي خمتلف من  (الفريوسي  )التسويق  تطبيق املؤسسات ملثل هذه التقنيةمعرفة مدى   -
 .دراك التسويق الفريوسي من طرف عينة البحثإمعرفة مدى    -
 املعلومات اليت تقدم عرب خمتلف املواقع اإللكرتونية بتقنية التسووووووووويق الفريوسووووووووي من خالل عينة معرفة مدى صووووووووحة  -

 .الدراسة
 تزويد املكتبة اجلامعية ببحث جديد.و  املسا ة يف زايدة الرصيد العلمي -

I-5  املفضفع   اخ يار   تافع:  

 من الدوافع اليت شدتنا ودفعت بنا الختيار موضوع الدراسة هي: 

 اجلزائرية خاصة.و   عامة  أخص ابلذكر العربيةو   قلة الدراسات اليت تناولت موضوع التسويق الفريوسي نظرا حلداثته -
 ة.شبكة العنكبوتيالالرغبة الشخصية للباحثة يف تناول املوضوع، وميوهلا للموضوع املتعلق ابلتسويق عرب   -
اإلبداعي( الذي يهتم بكل املواضوويع احلديثة يف عامل    )التسووويق  الدراسووي  مباشوور بتخصووصوونا  املوضوووع بشووكلارتباط   -

 التسويق.
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أصوووووبحت احملرك  االنرتنتابعتبار شوووووبكة    االنرتنت،التسوووووويقي عرب  املوضووووووع ابعتباره توجه جديد يف اجملال  حداثة  -
 الرئيسي ملختلف األنشطة التسويقية.

I-6    الدراسة  صعفابت : 

 : يما يلاعرتضتنا خالل اجناز البحث  ومن الصعوابت اليت  

 املراجع اليت تناولت موضوع التسويق الفريوسي ابللغة العربية.حمدودية   -
 الفريوسي.أخذ وقت يف ترمجة بعض املواضيع ابللغات األجنبية حول التسويق  -
 وجود الكثري من املراجع تناولت موضوع التسويق الفريوسي بشكل مكرر حوله. -
  االسووووووووتباانت وأخذ وقت طويل يف مجع عدد  عدم تفاعل عينة الدراسووووووووة بشووووووووكل الكبري مع االسووووووووتبانة اإللكرتونية  -

 على نطاق واسع.  مع أننا قمنا بنشرهاالالزمة للدراسة  

I-7     الدراسة  حدت : 

معرفة أتثريه و   هي التسويق الفريوسي و   تتمثل احلدود املوضوعية للدراسة يف قياس متغريات الدراسة  املفضفعية: احلدت   
ذلك و   ،كان اختيار سيارة رونو سامبول اجلزائرية كمنتج إلجراء دراسة احلالة بهو  على سلوك املستهلك اجلزائري حتديدا 

  .الدراسةجل الوصول إىل معرفة العالقة بني متغريات  من أ 
 ، مجع املراجع واملصادريف    بدأانم،    2015العلمية سنة  بعد اختيار املوضوع وحتديده من طرف اللجنة  احلدت  الزمانية:  

على توزيعه    وبعدالختبار فرضيات الدراسة به  مت تصميم استبيان    املوضوع، حول  السابقة  على الدراسات    االطالعوبعد  
التواصل   ائل عرب وسم    2019  أوتبداية من شهر  توزيعه ، متحتكيمهخارج الوطن من أجل و   خمتلف األساتذة داخل

 . م  2019  ديسمرب هناية بداية شهر  إىل غاية    االجتماعي 
موقع الفايسبوك   وكان أ ها  االجتماعي مواقع التواصل  خمتلف  يف    هعن طريق نشر   مت توزيع االستبيان   احلدت  املكانية:

 . ابجلزائرالحتوائه على أكرب شرحية يف وسائل التواصل االجتماعي  
 . إانث(ل   )ذكور   عينة من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعيمشلت الدراسة بشكل عشوائي   احلدت  البشررية:

8-I    الدراسة م غخات : 

 " التسويق الفريوسي " ابستخدام بعض أدواته إلجراء الدراسة.  امل غخ املس قل: -



خلفية الدراسة                                                                        الفصل التمهيدي:      
 

 ذ
 

  االجتاهات مكوانت  ابسوووووووتخدام ( A I D Aعلى منوذج  )االعتمادسووووووولوك املسوووووووتهلك اجلزائري  امل غخ ال ابع:   -
 .اإلدراكي، العاطفي، السلوكي(  االجتاه)
ــاب ـة: - ، العمر، املسووووووووووووووتوى التعليمي، احلوالوة االجتمواعيوة، املهنوة ، الودخول، اجلهوة، معودل  )اجلنس  امل غخات الضـــــــــ

 مواقع التواصل األكثر استخداما(. االنرتنت،استخدام 

I-9    البياانت  مصا ر : 

اىل املصادر الثانوية   استندان  لغرض إمتام إجناز هذا البحث على أكمل وجه بعدة مصادر ومراجع بغية مجع البياانت 
 يف:   املتمثلة ابملصادر األولية  مت االستعانة  وبعد مراجعتها، 

 أتال: مصا ر البياانت الثانفرية  

املقاالت والتقارير واألحباث و ومتثلت يف الكتب    ،هلا عالقة مبوضوع البحث   مبراجع عربية وأجنبية  مت االستعانة
 اليت تناولت موضوع الدراسة هبدف اإلحاطة جبوانب املوضوع.   األنرتنت،مواقع  و   والدراسات السابقة، 

 اثنيا: مصا ر البياانت األتلية 

البياانت املطلوبة من جمتمع الدراسة   مت تصميمه وتصحيحه وتطويره   الكرتوين  ابالعتماد على استبيان مت مجع 
من أجل اختبار أداة الدراسة   Excelو  ، SPSS  برانمج احلزم اإلحصائية   استخدمنا وحتكيمه عن طريق خمتصني، كما  

 . نتائج الدراسة واختبار الفرضيات  ومتغريات الدراسة عن طريق عرض البياانت وحتليل



خلفية الدراسة                                                                        الفصل التمهيدي:      
 

 ر
 

I-10    الدراسة  منفذج : 

 من إعداد الطالبة   املصدر: 

I-11  الدراسة  هيكل  : 

 فصول كما يلي: ال  مت تقسيم الدراسة إىل 

العام  :ال مهيدي المبصل   - وسياقها  الدراسة  ملعاجلتها   ،خلفية  املقرتحة  والفرضيات  الدراسة  إشكالية  تناول 
 الدراسة.ابإلضافة إىل أ ية وأهداف الدراسة وصعوابهتا وحدودها وكذا منوذج  

 

سلوك و   الفريوسي  توضيح املفاهيم النظرية لكل من التسويق  مت  ، الدراسة  ملتغرياتاإلطار النظري    :األتلالمبصل   -
 معرفة أتثريات أدوات التسويق على قرارات الشراء.ويف األخري    املستهلك.

 التعقيب عليها.و   حول متغريي الدراسةتناول أهم الدراسات السابقة    :الثاينالمبصل   -
حيث مت من خالله  ،واإلجراءات  الطريقة   الدراسة  نهجيةاملو   متثل يف اإلطار التطبيقي للدراسة  :الثالثالمبصل   -

طرق   اإلحصائية وأساليب  عرض  واألساليب  املناسبة  الدراسة  وأداة  املستعملة  اإلحصائية  البياانت  مجع 



خلفية الدراسة                                                                        الفصل التمهيدي:      
 

 ز
 

مت من خالله وصف خصائص العينة عن طريق جداول وأشكال وحتليل ومناقشة نتائج الدراسة ،  املستخدمة
 إىل اختبار الفرضيات.ابإلضافة 

 
 

 



 
 

 الفصل األول 
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 متهيد: 

 يعد التسويق الفريوسي من املوضوعات األكثر ااثرة للجدل خالل السنوات املاضية، تناوله عدد كبري من الباحثني
قليلة التكلفة لزايدة املبيعات اما ابلنسبة للزابئن و   سامهوا يف تشكيل اطاره النظري فهو ابلنسبة للشركة وسيلة سريعةو 

تعد معرفة التسويق الفريوسي بشكل و   األقارب، و   مناقشة حمتواها مع األصدقاء و   ممتعة ملشاهدة إعالانت جتارية فهو وسيلة  
اجلماعات وصوال إىل و  أفضل يكون من خالل سياق التطور التارخيي للمفهوم التسويقي منذ عملية التبادل بني األفراد

البيع يتم من خالل كلمة و   تنوعه، حيث كان التبادلو  مية اإلنتاجالثورة الصناعية اليت لعبت الدور األساسي يف زايدة ك 
 التأكيد على دراسات سلوك املستهلكنيو   االنتقال من داخل املصنع إىل خارجه،و   الفم إىل أن حتول إىل التسويق الواسع،

لواقع احلقيقي إال أنه من على الرغم من أن األنشطة التسويقية التقليدية ميكن توظيفها يف او  رغباهتم، و  معرفة حاجاهتم و 
األرجح أن يكون هلا أتثري مهم على سلوكهم ان كان ذلك على شبكة و   غرب  الشرائي لديهم خصوصا  القرار  صنع 

ذلك نظرا للطبيعة املتغرية للمستهلكني فإهنا تسعى جلعل هذا السلوك  إجيابيا جلعله يؤدي إىل اختاذ قرار و   األنرتنت،
 الشراء. 

أهم اجلوانب اليت نراها مناسبة املستهلك و   وسلوك الفريوسي  التسويق  ل سنوضح مفاهيم كل من  من خالل هذا الفصو 
 للبحث. 
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II-1  مفاهيم حول التسويق الفريوسي   : 

 متهيد: 

جنإ يف  األوىل  الرئيسية  اخلطوة  الفريوسي  التسويق  و ن  التجارية  األعمال  من  العديد  األعمال اح  جمال  يف  خاصة 
يتم استخدام التسويق الفريوسي من خالل األنرتنت يف لكرتونية مثال وابقي األعمال األخرى، و اإللكرتونية كالتجارة اإل

الفريوسية مبا خيص منتج معني سيسوق إىل موقع معني.  للتطبيق مثل احلمالت  تكمن قوة و   الرتويج لعمليات قابلة 
 األقارب. و   غبة يف مشاركته مع األصدقاء الر و   التسويق الفريوسي يف مصداقية انقل الفريوس 

II-1-1  الفريوسي  تطور التسويق  و   نشأة : 

اإلعالمي   الفريوسي عام    ل أو   (Douglas rushoff)الناقد  يعترب  التسويق  يف كتاب   1994من كتب عن 
(Media viral) الرتوجيية اليت تصل إىل مستخدمي االنرتنت يكون أثرها أسرع بل   ، حيث أشار إىل أن الرسالة
، مكافأةقناعهم مقابل احلصول على حمفز أو  األصدقاء إلو   األهلارساهلا إىل غريه من املستخدمني كا  وتدفع املستخدم إىل 

  1ابلتايل تنتقل الرسالة إىل أكرب عدد من املستخدمني بطرقة تشبه انتقال الفريوس. و 

الفريوسي وقد   التسويق  اخرى  طرح مصطلح  قدمت من    مرة  مقالة  يف شهر   (Jeffrey Rayport)قبل  يف 
.  مؤكدا فيه على إمكانية اعتماد هذا املفهوم يف جبامعة هارفوردهو أستاذ يف كلية األعمال  و ،  1996عام  ديسمرب من  

ترويج   الزبون يف عملية  يعتمد على  املفهوم  هذا  العملي، كون  البيع مبعىنالواقع  من رجل  بدال  االنرتنت   املنتج عرب 
شخاص حسب رأيه سوف خيرب يف احلد املتوسط ثالثة أ) الزبون حيل حمل رجل التسويق(، فالزبون الراضي عن املنتج  

أن كل و   من حميطه ألن اخللية الواحدة ضمن مفهوم التسويق الفريوسي سوف تنقسم بنفسها إىل عدة خالاي اخرى،
هذا ما يشري إىل سرعة انتشار الفريوس و   من عملية االنقسام هذه تنقسم هي األخرى إىل عدة خالاي متعددة. خلية انجتة  

 2متكرر. و   التسويقي السريع جدا نتيجة لالنقسامات املتزايدة بشكل مستمر

الرأمسالية    إن الشركات  احدى  الفريوسي كان صاحب  التسويق  من طبق  عام    (Time draper)   (DFJ)أول 

اقرتح و    (jack smith)قد اندمج معه ابلفكرة و   ، حيث قام بتمويل خدمة الربيد اإللكرتوين اجملانية )هومتيل(1996

 

  .333ص،  2012، عمان، الطبعةاألوىل،والطباعة  والتوزيع، دار امليسرة للنشر  ردينة عثمان يوسف، التسويق االلكرتوينحممود جاسم الصميدعي،  1
،  لشررررحية الطلبة يف اجلامعة اإلسرررالمية بقطاع غزةعلى اختاذ قرار الشوووراد لدمل اهسوووتهلكس مد مسوووتعدمي مواق  التواعووو  اال تماعي    وأثره، التسوووويق الفريوسوووي  هدى حممد اثبت   2

 .12، ص2017رسالة مقدمة الستكمال متطلبات احلصول على رسالة املاجستري بكلية التجارة جامعة غزة،  
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 رسالة حيصل على جمهز الربيد االلكرتوين اجملاين كان كل من يستلم تلك الو   إضافة رسالة إعالنية يف أسفل كل )هومتيل(،
حوايل عشر   1997ن يف اهلومتيل سنة  وصل املشرتكو و   قارباألو   قام املستلمون إبرسال الرسالة اإلعالنية إىل األصدقاءو 

استعملت و   ، 1997( مليون دوالر يف سنة  400مليون مستخدم. بعدما قامت شركة مايكروسوفت بشراء اهلومتيل ب )
ارتبط املستخدمون و  أسفل كل إرسال بريد الكرتوين  اهلومتيل( يف الرسالة ذاهتا )احصل على بريدك االلكرتوين اجملاين يف 

 نتشار اهلومتيل يف بداية األمر شيئا بسيطاكان او   دينتهم أو بلدهم األصلي.مبستعملي الويب اآلخرين خارج نطاق م
اهلند كانت ختصص فيها و   فالسويد،  العامل  للربيد اإللكرتوين املستخدم كثريا حو عرضيا مث بدا ذلك أكثر من جمرد او 

مليون مستخدم أصبحوا مشرتكني يف  12و  شهر  18( دوالر خالل  50.000ميزانية اإلعالن للهومتيل تقدر حبوايل )
املرسل بصدق من و   د اجملاينقد يعود ذلك إىل اعالن الربيو   ،النجاحو   هكذا بدا اهلومتيل ابالنتشار السريع و   اهلومتيل.

 3شخص آلخر. 

حد األخرية طفرة تسويقية مل حيلم هبا    فشهدت الشبكة العنكبوتية يف اآلونة  ، أما خبصوص انتشار التسويق الفريوسي
ملتقى املدوانت الشخصية و   زوار الشبكة العنكبوتية  هاقبل اليوم، فالظاهرة تدعى "التسويق الفريوسي"، حيث يستعمل

(Blog)  .للتحدث عن منتج جتاري معني 

النشاطات "سوين" هذه  الطليعية يف  الشركات  االسرتاتيجيات و  وجند من مجلة  من  اجلديد  النوع  فهذا  "انيك"، 
املستقبل، اليومية يف  الذكية سيتوغل يف حياتنا  الفريوسي" يف و   الدعائية  "التسويق  احلقيقة روج  ا  يف  ملتحدة الوالايت 

 مبا فيها إيطاليا.   أورواب الشمالية منذ سنوات، لكن ظاهرته بدأت تتفشى يف بلدان االحتاد األورويب،و   األمريكية

املشرتين  اشرتاك  اجلديد  الدعائي  النوع  يتطلب  املتحركة،  أو  اجلامدة  التقليدية  التلفزيونية  الدعاية  على عكس  و 
مشاطرة و   التفاعل فيما بينهمو   شبكة العنكبوتية( للتحدث عن املنتج املعروض، وجودهم يف ملتقى "افرتاضي" )الو   احملتملني

تتكاثر كما الفريوس و   فريوسية، حيث كلمات الدردشة هذه تتعاظمو   آرائهم حوله، فاهلدف هو إجياد دردشة عفوية
ة العنكبوتية، علما احلقيقي لتنتقل من فم إىل آخر، حول منتج ما كي جتذب تدرجييا اكرب عدد ممكن من زوار الشبك

أن الشركة الواقفة وراء موقع املنتج ال تنظر إىل هؤالء الزوار ك "مشرتكني" بل كشراء يف "لعبة انرتنت" قد تدفع البعض 

 
 .474، ص  2015، عمان، الطبعة األوىل،  والنشردار عيداء للتوزيع   ،-مدخ  معاعر -التسويق  عباس،  سعدون محود جثري الربيعاوي، حسني وليد حسني    3
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حذيتها الرايضية  أل نتج املعروض للبيع، هذا ما جلأت إليه بدورها شركة "انيك" عندما بدأت ترويج  املمنهم إىل شراء  
 4املسماة "انيكي فري".اجلديدة  

تعترب ملفات الفيديو على االنرتنت احدى أسلحة "التسويق الفريوسي" األقوى، كوهنا األداة األكثر وصوال إىل و   
ر، كلما متر األشه  و   يشكل موقع "اليوتيوب" احملرك الرئيسي لنشر ملفات الفيديو هذه. و   عقول الزوار حول العامل،و   قلوب

األحباث و   نت ريتينغ( للتحليل  - كلما تزداد شعبية هذا املوقع األمريكي األصل، حيث تشري احصائيات وكالة )نيلسن
ابملئة مقارنة   49.5بزايدة بنسبة  و   ، 2009مليون يف شهر جويلية عام    47.2إىل أن عدد زوار موقع يوتيوب وصل اىل  

 2007.5بشهر جانفي من عام  

  " شركة  الشبكة   liberoواعتمدت  على  الوسائط  املتعددة  الدعائية  اخلدمة  على  األصل  اإليطالية  )ليبريو(   "
نشر ملفات الفيديو املتعلقة و   تعتمد هذه اخلدمة على مفهوم التسويق الفريوسي،و   العنكبوتية املسماة "بالي فيديو"

التحول اىل و   كال التقليدية للتسويقخاصة بعد تزايد مقاومة الزابئن لألشو   ابملنتجات على نطاق واسع على االنرتنت
   6منها التسويق الفريوسي. و   اسرتاتيجيات بديلة

ألف يورو، اذ جيب األخذ  200و 70إىل ان كل محلة دعائية، تعتمد على التسويق الفريوسي تكلف بني   ويشار
اإللكرتونية التفاعلية اليت ستحتضن املنتج املعروض يف االعتبار مستحقات الشركة أو الشركات املتخصصة إلنشاء البوابة  

الفيديو(و   للبيع  )ملفات  الدردشةو   حمتوايته  للغاية و   . الين(  )أونملتقياهتا  و   غرف  ذكي  تصميم جتاري  أمام  ها حنن 
الدردشة   إيطاليا، أضحت ملتقيات و   اسبانياو   أملانيا و   فرنساو   يف بريطانياو  الستقطاب العامة مث املشرتين احملتملني. حيث

ابملئة من سكان هذه البلدان   52على الشبكة العنكبوتية ذات أتثري على عقول العامة يضاهي التأثري السياسي. إذ ان  
 7مييلون إىل شراء املنتج بعد قراءهتم تعليقات "إجيابية" عنه من خالل غرف الدردشة. 

 
 . 62، 61، ص 2012دار الوليد للنشر، دمشق، الطبعة األوىل،   ،-التجارة عرب االنرتنت - التسويق االلكرتوينيوسف أبو احلجاج،    4
 .475ص  ذكره،، حسني وليد حسني عباس، مرجع سبق سعدون محود جثري الربيعاوي  5

 .462، ص  2014، عمان، الطبعة األوىل،  والتوزيع، دار األايم للنشر  -منظور فكري معصر -إدارة التسويق  عالء فرحان طالب،    6   

 . 63، صاملرجع السابق  يوسف أبو احلجاج،    7 
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ارهبم األصدقاء فإذا كانت جت شخصا من األهل و   12ن الكلمة إىل  أثبتت الدراسات أيضا أن األفراد بطبيعتهم ينقلو و 
لكن املشكلة عندما تكون جتارهبم غري جيدة فإن ذلك سوف جيدة فإهنم سوف ينقلوهنا ويكون أتثريها جيدا وفعاال و 

 8يؤثر سلبا على الرسائل اليت ينقلوهنا حول املنتجات. 

ة لنقل املعلومات خدام االنرتنت ابعتبارها وسيلة شائعاستريوسي استند على مفهوم الكلمة و يشار إىل أن التسويق الفو 
على اإلعالانت ما بني املواقع وذلك هبدف اجراء املفاضلة واختيار أفضل   مكنت األفراد من االطالع بسرعة فائقة، و 

اهني ما ابجت  أن استخدام الكلمة املنطوقة يلعب دورا مهما يف نقل الرسائل اإلعالنية ألهنا متثل حديثاالعروض. حيث و 
 اعتمادها يف التسويق الفريوسي.ا شجع املسوقني على استخدامها و متلقيها ممبني انقل الرسالة و 

شهورا أو أكثر للوصول إىل أشخاص آخرين لكن من خالل يستغرق أايما و كان انتقال الكلمة املنطوقة سابقا    حيث
الفريوسي أصبح االنتشار سريعا للكلمة ا املعلومات لآلخرين.ملنطوقة يف  التسويق  املعلومات ما بني   نشر  انتقال  ان 

لكن ة املنطوقة يرتبط هبذا الوجود، و استخدام الكلمو   األفراد موجود منذ وجود االنسان ونشأة العالقات االجتماعية
لقاء   تداوهلا بني االفرادو   استخدام االنرتنت عمل على توظيف الكلمة املنطوقةو التطور احلاصل يف جمال االتصاالت  

انتقال استخدام الكلمة املنطوقة من و   شراء املنتجات و   جذب األفراد لنشر الرسائل اإلعالنية،و   مكافأة معينة هبدف إاثرة 
البعد اجلغرايف فأصبح إبمكان األفراد و   السريع من خالل كسر االنرتنت للحواجزو   البطيء اىل اجملال الواسع و   اجملال الضيق

على استخدام الكلمة املنطوقة وتوظيف بعد نقطة ابلعامل. مما شجع العاملني يف جمال التسويق  تداول املعلومات إىل أو   نقل
احلصول على مشرتيني على مستوى السوق نية ولرتويج املنتجات وبيعها و املواقع اجملانية لنشر الرسائل اإلعالو   االنرتنت
   9العاملية. 

ويق التسويق الفريوسي، اإلعالن الفريوسي، التسات منها )ريوسي العديد من املسميعلى التسويق الف   أطلق لقد  و 
شبكات التواصل  إىل تقنيات التسويق اليت تستخدم خدمات املواقع اإللكرتونية و هي إشارة  الطنان، العبارات الطنانة( و 

زايدة أخرى )  أو لتحقيق أهداف تسويقية   زايدة الوعي ابلعالمة التجارية انتاج و االجتماعية اليت هتدف من خالهلا إىل 
 10كمية املبيعات، إدارة العالقة مع الزابئن(. 

 
8  Rohrbacher blake, the power of viral marketing, published 8 Novembe 2000, clickz.com, p1.                  

 .335-334حممود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف، التسويق االلكرتوين، مرجع سبق ذكره، ص   9
، رسرالة مقدمة السرتكمال متطلبات احلصرول على رسرالة  التسوويق الفريوسوي ت تشوجي  العمعد على التعام  م  خدمامل اهصوارت التجارية  أثرمصرطفى عبد الرمحان سرامل العكايله،   10

 .31، ص2015األردن،    -املاجستري ختصص تسويق، جامعة الزرقاء

http://www.clickz.com/
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من خالل ما سبق ميكن القول أن التسويق الفريوسي يصف أي خطة أو اسرتاتيجية تضعها املؤسسة لتشجيع و 
هذه أصدقائهم، حبيث يكون اتباع مثل و  معارفهم من  األفراد على نقل خمتلف رسائلها اإلعالنية أو التسويقية لآلخرين

جعلها و   الوصول اعتمادا على خمتلف التطبيقات اإللكرتونية يف ذلك عن طريق األنرتنت،و   االسرتاتيجيات سريع االنتشار 
 انتشار الفريوسات متاما. و   تنتقل من شخص إىل آخر متاما مثل انتقال

II-1-2  الفريوسيمفهوم التسويق : 

دخول االنرتنت إىل عاملنا من أوسع أبوابه حيث تنامى دوره وتعاظمت كان من أبرز نتائج ثورة املعلوماتية اهلائلة  
إمنا أيضا ابلنسبة للشركات واملؤسسات على اختالف تكرة ليس فقط ابلنسبة لألفراد، و أمهيته كوسيلة اتصال تفاعلية مب

املعلومات إىل الناس فكار و ن اإلعالن كوسيلة لنقل األ كا   وإذا غريها من اجلهات املعنية ابالتصال.أنواعها واحلكومات و 
ابملستغرب إطالقا أن جند شبكة االنرتنت تعج ابإلعالانت ه ليس  قدم اإلنسان، فإن  دف تغيري آرائهم أو تعزيزها قدي هب

من أكثر وسائل الرتويج   على اختالف أنواعها فاإلمكانيات الكبرية اليت يوفرها هذا اجلهاز للمعنيني بشكل خاص جتعله
 11آلياته.إذا ما أحسن استخدامه وعرفت أسراره و خصوصا   حضوراجاذبية و 

أشكال التسويق احلديث املباشر   لقد عملت ادارة التسويق على اعتمادها على شبكة االنرتنت ابعتبارها متثل أحد و 
ولوجية على تكناليت تستطيع من خالهلا مواكبة التطورات الالعاملية يف الوقت احلاضر و الذي يعرب عن الفلسفة التسويقية  و 

حتاول الدخول إىل و الشركات رسائلها اإلعالنية على موقعها  و   املنظمات   تبث   حيث    12االتصال. مستوى املعلومات و 
زابئنها،  خالل  من  االنرتنت  عرب  املختلفة  ارساو   األسواق  إعادة  على  مجاعتهم تشجعهم  على  ونشرها  رسائلها  ل 

ط الرتويج عرب الوس صل مع الزابئن، حيث ان اإلعالن و االجتماعية للتواضافة إىل النشر على الشبكات  االجتماعية إ
يتعلموا كيفياالجتماعي ميثل جهودا مبتكرة و  ة املشاركة يف الوسط تطورا حقيقيا هلم، لذلك جيب على املسوقني ان 

التفاعل ذي األمهية و كذلك املشاركة يف األداء  و   هتمتقدي ما يريد من معلومات حول منتجارسائلهم و عرض  االجتماعي و 
   13ذلك ابستخدام خمتلف أنواع الشبكات االجتماعية. و   يف إيصال ما يريد هؤالء املسوقون

 
 .231، ص2009األردن، الطبعة األوىل،  -، عمانوالطباعة  والتوزيعيسرة للنشر  ، دار املالتسويق اإللكرتوينحممد مسري أمحد،  11

 .177، ص2016األردن، الطبعة األوىل،  -، عمانوالتوزيعدار املناهج للنشر    تكنولو يا التسويق،حممود جاسم الصميدعي، ردينة يوسف عثمان،  12
13Neifield robin, the Evolution of social media advertising, Myads advertising ,2010; p4.  
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ارتقاء االنرتنت و  ارتقاء أشكال أسرع و املواقع اإللكرتونية  وقد أفسح  ابعتماد ، و 14أرخص من الرتويج اجملال أمام 
عل للحصول  االنرتنت  شبكة  على  متزايد  بشكل  أساليب جديدة املستهلكني  البتكار  املسوقون  اجته  املعلومات،  ى 

 ةذلك لزايدو غريها،  ة عرب مواقع التواصل االجتماعي والربيد اإللكرتوين و للوصول إىل املستهلك أتخذ الطبيعة التفاعلي
ليقوم بنشر الرسالة التسويقية ومتريرها لألصدقاء واألقارب   الوعي ابلعالمة التجارية من خالل حتفيز املستهلك نفسه 

  15منهم إىل آخرون. و 

الزابئن عليه، ظهرت احلاجة إىل وجود التسويق الفريوسي الذي و   اعتماد الشركاتو   ومع تنامي استخدام االنرتنت
تدمر احلواسيب امنا إىل اإلشارة   فال يقصد به الربامج الفريوسية اليت "  الفريوسييعتمد على االنرتنت، مع ذكر مصطلح "

حيث يعترب التسويق الفريوسي من اساسيات التسويق ،  16إىل الفكرة اليت تنتشر بسرعة بطريقة تشبه انتشار الفريوس 
املاضي القريبة  الفرتة  التجارية خالل  للسلع و   ة،اإللكرتوين حبيث شكل طفرة هائلة للعديد من األعمال  هذا ابلرتويج 

خصوصا ليت تتم فقط ابستخدام االنرتنت و او   الل نقرة فأرة الكمبيوتر اليت تعد مبثابة الكلمة املنطوقةاخلدمات من خو 
 17الشبكات االجتماعية.

 أطلقتعتمد على جعل العميل هو من يقوم بعملية التسويق لذلك  على فكرة أساسية، و   يقوم التسويق الفريوسي   
على هذا النوع من التسويق )التسويق االنشطاري( ألن اخللية الواحدة فيه تنشطر مكونة العديد من اخلالاي مث تقوم كل 

ئل الفريوسية تعتمد هذه اخلدمة على تقنيات حديثة ومعاصرة يف نشر الرساابالنشطار إىل عدة خالاي أخرى، و خلية  
 18األلعاب الفالشية. الفيديو، واالمييالت و بني شبكات املستخدمني لتقنية االنرتنت أمهها  

لرتوجيية املرسلة بني املسوقني يعد التسويق الفريوسي احدى وسائل الرتويج االلكرتوين، حيث يعتمد على املادة او   
ملنتجاهتم، كمو  للرتويج  نقرة  خالل  من  احملتملني  االجتماعيالعمالء  الشبكات  تستغل  تسويقية  تقنية  أنه  للرتويج ا  ة 

 
14 Leonard Lodish, Howard morgan, Shellye Archanbeau, marketing that works-How entrepreneurial marketing 
cana dd sustainable value to any sized company, by pearson education inc, 1end edition ,2007, p239. 

 .14اثبت، مرجع سبق ذكره، ص  هدى حممد     15
 .16، ص 2016عمان، الطبعة األوىل،    والتوزيع، دار كنوز املعرفة للنشر  -مدخ  اسرتاتيجي ت التسويق اهعاعر  -التسويق الفريوسيدرمان سليمان صادق، داليا روئيل داود،     16
، مقالة علمية منشرررورة يف جملة دراسرررات، جامعة  ويق الفريوسوووي اأداة لتنشووويا السوووياحة ت ائرا روعي اهسوووتهلجل ائرا ري خسوووتعدام تانيامل التسووو سرررليمة خملوف، فاتح جماهدي،   17

 .252، ص2017، مارس  29االغواط، العدد 

العدد   للعلوم،العراقية  ، مقال منشور يف اجمللة  دور التسويق الفريوسي ت الععمة التجارية هنتجامل األ هرة اخللوية دراسة استطععية لعينة مد طلبة اربعدعبد الفتاح جاسم زعالن،     18
 . 172، ص 2012، 34
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أهم عامل يف جناح هذه التقنية هو الثقة بني الناقلني للرسائل الفريوسية العتماده على نسيج للعالمات االجتماعية و 
 19األصدقاء يف ارسال املادة الرتوجيية. الجتماعية الواسعة بني الزمالء واألقارب و العالقات ا

تعد على أن تكون قابلة للتذكر  التسويق الفريوسي بتقدي منوذج مبسط له، ابتداء ابلرسالة اليت  درمان حيث وصف 
العديد من اخليارات هبذا الصدد االنرتنت يوفر  وسيلة نشر مالئمة و   مثرية لالهتمام مستخدمي االنرتنت، مع اختيار و 
 التوقيت املناسبني. إطار استهداف األشخاص و كل هذا يتم يف اخلطوة الالحقة تكون االنتشار، و ابلتايل  و 

 منوذج التسويق الفريوسي (: 01)رقم  الشك   

 
مرجع سابق،  مدخ  اسرتاتيجي ت التسويق اهعاعر،   -التسويق الفريوسي: درمان سليمان صادق، داليا روئيل داود، اهصدر

 ، بتصرف. 17ص

وقة للتغلب على مقاومة اسرتاتيجية تستعني ابلكلمة املنطىل التسويق الفريوسي على أنه  إ  فنظر  (Trusov)  أما 
املعلومات مثل شبكة االنرتنت،   ذلك ألهنا تعتمد على تكنولوجياالزابئن وتعتمد على اخنفاض الكلفة والتسليم السريع و 

لعالمة حضور اقوى لأكرب و ماته لغرض الوصول اىل شهرة  ااستخد أحاديث، وتبادل وجهات النظر عن املنتج و توفري  و 
 20التجارية. 

 
 . 11، صresearchgate.net ،2018موقع ، مقالة حمملة من أثر التسويق الفريوسي ت إدراك اهستهلجل اهصري ألبعاد قيمة الععمة التجاريةآمنة أبو النجا حممد،    19

20Trusov, Michael, Anand Bodapati, & Randolph E. Bucklin, determining influential users in internet social 
Net-works; working paper, Robert H. smith school of business; university of Maryland,2008, p 90. 
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االنتشار مما جعلته ضمن اهتمامات الكثري ثل ظاهرة فريوسية اخذت ابلتوسع و مفهوم التسويق الفريوسي مي  حيث أن
العاملني يف جمال التسويق مما دفعهم إىل دراسة هذا املفهوم يف حماولة منهم لوضع مفهوم حمدد له. لباحثني و من ا

 21التعاريف حاولت حتديد اإلطار املفاهيمي للتسويق الفريوسي منها: لذلك العديد من  

عرف التسويق الفريوسي أبنه مصطلح يصف اسرتاتيجية تسويقية تقوم على أساس تشجيع األفراد على نقل الرسالة  
 22بشكل ال حمدود. لتعرض يف التأثري هلذه الرسالة و التسويقية إىل اآلخرين مما يساهم يف ارتفاع معدل ا

لتواصل االجتماعي لزايدة أبنه تقنية تسويقية تستخدم شبكة االنرتنت من ضمنها مواقع ا  kiss&bichlerعرفه  و  
 23االدراك ابلعالمات التجارية من خالل االنتشار املتزايد للرسائل التسويقية بني خمتلف الزابئن. الوعي و 

ابلنسبة للمؤسسة تستخدمها للرتويج لعالمتها   على أنه وسيلة تروجيية غري مكلفة  Stephansenعرفه أيضا  و   
الشركة، خر لصادق عرفه على أنه أسلوب يستخدم يف بناء الوعي العام جتاه أحد منتجات  آ يف تعريف  و 24التجارية. 

يشجع على استخدامه يف أشكال إىل اجلمهور املستهدف بدون ملل و أنه يستخدم أشكال من وسائل اإلعالم للوصول  و 
 25املنتج أو شركة اإلعالن معها. خمتلفة مع  

 مبنية  الفريوسي التسويق فكرة إن   ،أسرهتم أفراد أو العمل  يف زمالئهم  أو الزابئن إىل واملنتجات للمعلومات ترويج ميثل
 خالل من وهكذا شخص ألف إىل واملائة شخص مئة  إىل تنتقل أشخاص عشرة إىل ارساهلا  يتم رسالة كل أن  على

   26.ومسعة شهرة وبناء الشركة أو  التجارية للعالمة وعي وخلق للشركة زابئن لكسب اجملانية املواقع 

 
 سعدون محود جثري الربيعاوي، حسني وليد حسني عباس،  التسويق - مدخ  معاعر-، مرجع سبق ذكره،  ص475.  21

جملة أداء املؤسسات اجلزائرية  ،  -دراسة حالة شراة اوريدو- أثر أبعاد التسويق الفريوسي على الارار الشرا ي للمستهلجل ائرا ري مبدينة الشلففاتح جماهدي، سليمة خملوف،  22
 .207، ص 2018، 13العدد 

 

23 Christine kiss; Martine bichler, Idendification of influencers-Measurnig influence in costomer networks, 
Elsevier decision support systems,2008, p233. 
24 Stephansen kari, Diffusion of viral marketing into the world of public relations, master thesis, faculty of graduate 
school, university of Missouri,2008, p7. 

 . 5ص، 2008، جامعة دهوك العراق، واالقتصاد ، كلية اإلدارة تانية التسويق الفريوسي ت سوق منظمامل األعماليمان، صادق درمان سل    25
 .17 ص ، 2009 اآلردن اخلاصة، الزرقاء  جامعة ،اإلدارية والعلوم االقتصاد الية ،"ميدانية دراسة "الشراد قرار على ي الفريوس التسويق أثر قياسيوسف،   عثمان ردينة   26
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 خلية كل تقوم مث  اخلالاي من العديد  مكونة تنشطر  فيه الواحدة  اخللية ألن " االنشطاري التسويق " ابسم أيضا يعرف
  بني  الفريوسية الرسائل نشر يف ومعاصرة حديثة تقنيات على  اخلدمة هذه وتعتمد  أخرى خالاي عدة إىل ابالنشطار

 27.الفالشية واأللعاب اإلمييالتو   اخللوية اهلواتف ورسائل كليب الفيديو أمهها االنرتنت لتقنية املستخدمني شبكات

الكلمة أما حممد عبد العظيم فعرفه على أبنه عبارة عن النسخة التسويقية اإللكرتونية لتحقيق االتصاالت من خالل   
معينة تسويقية  اخلاصة أبحداث  الرسائل  على  ينطوي  حيث  الفم،  طريق  عن  خمتلف و   املنطوقة  بني  تداوهلا  يتم  اليت 

هذا النوع يكون أداة تروجيية غري مكلفة على و   ما غري ذلك من وسائل اتصال، و   املستهلكني عرب الربيد اإللكرتوين 
تكون   قد  فيه  اآلتية  املعلومات  أن  األصدقاءاإلطالق كما  عند  أكثر محاساو   األقاربو   من  مستقبلها  يكون   ابلتايل 

 28هذا يعين زايدة درجة مصداقية الرسائل اليت تنقل بتلك الصورة. و   قراءهتاو   استعدادا لفحصهاو 

أبن التسويق الفريوسي هو عملية اعداد رسالة تسويقية سواء على شكل صور  Bagga&Singh نص تعريفو 
االستفادة من الكلمة املنطوقة معلومات حول منتج جديد أو قائم و أو نصوص أو فيديوهات هدفها الرئيسي تقدي  

 29اإلجيابية. 

من خالل التعاريف أعاله نستخلص أن التسويق الفريوسي:" شكل من أشكال الرتويج اإللكرتوين الذي تستخدمه 
منتجاهتا من خالل شبكات التواصل االجتماعي املتاحة، من خالل استخدام الكلمة الشركات لرتويج خمتلف عالماهتا و 

ي األنرتنت حيث  عرب  التسويقية  النشاطات  تنفيذ  يف  من خالل املنطوقة  الرتوجيية  التسويقية  الرسائل  خمتلف  نقل  تم 
واألقارب واألصدقاء  مشاركتها األهل  و   ، مع  نشرها.  الفريوسي يف ودفعهم إلعادة  للتسويق  األساسي  اهلدف  يكمن 

ت يقوم هبذا النشاطا  تكاليف حيث الزبون هو مناحلالني أو املرتقبني أبقل جهد و الوصول إىل أكرب عدد من الزابئن سواء  
 معنوية أو بدوهنا. و  ةقد يكون هذا مقابل حوافز ماديالتسويقية و 

 والشكل التايل يوضح العالقة بني العناصر املذكورة يف التعريف أعاله: 

 
جملة    ، انتعاخمل رائسوووة ائمهورية ت مصووور "  الععقة بس االتصوووال عرب مواق  الشوووبكامل اال تماعية واهشووواراة السوووياسوووية للشوووبال "دراسوووة تطبياية على  حسرررن،عبد العزيز على  27

 .213، ، ص 2016، العدد  43دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،اجمللد  
 .362-361ص  ،2012،  اإلسكندرية، مصراجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع، كلية التجارة، جامعة   ر، الدااهتادمالتسويق  حممد عبد العظيم،   28

29 Bagga teena, Singh abhishek, astudy of viral marketing phenomenon: Special reference to video An E-
mail, amity Business school, india,2012, p 38. 
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 : يوضح الععقة بس العناعر اهكونة للتسويق الفريوسي (02)رقمك   الش

 اعتمادا على التعاريف السابقة  الطالبة من إعداد  اهصدر: 

II-1-3    الفريوسيأمهية التسويق : 

فيه   حنن  الذي  العصر  مع  يتناسب  أنه  الفريوسي  التسويق  متيز  اليت  األساسية  األمهية  عصر لعل  األنرتنت   وهو 
 يتناسب مع عصر األنرتنت.  والرتويج الذيميكن اعتباره احدى وسائل الدعاية    والتكنولوجيا حيث

الفريوسي أمهية كبرية لدى الزابئن عند ظهور حاجاهتم للتحول من األشكال التسويقية إىل تقنيات   واحتل التسويق
 30. وبني الشركات  ومتاح بينهمحديثة يف التسويق متكنه من جعل االتصال سهل  

 31حيث ميكن جتسيد أمهية التسويق الفريوسي يف النقاط التالية: 

وا هذا يعين أن املسوقني ميكن أن يتفاعلغباهتم مباشرة للمؤسسة، و ح للعمالء ابلتعبري عن حاجاهتم ور السما  -
 هذا من خالل ما يسمى بقابلية التفاعل. مع العمالء يف الوقت الفعلي و 

ار مواقع الشركة لتحديد أنفسهم وتقدي املعلومات بشأن رغباهتم قابلية التحديد حيث أاتحت التكنولوجيا للزو  -
قدرة أي مسوق على حتديد العمالء قبل أن يقدموا على قدام على شرائها، و نتجات قبل اإلحاجاهتم من املو 

 عملية شراء معينة تدعى قابلية التحديد. 
 مرونة. املنتجات عرب األنرتنت بسهولة و   نشر املعلومات عنزايدة القدرة على االنتشار والوصول إىل الزابئن و  -
 تعليقاهتم حول املنتج. املستمرة لردود أفعال الزابئن و   املتابعة -

 
 . 464إدارة التسويق منظور فكري معاصر، مرجع سابق، ص  طالب، عالء فرحان   30
 . 33هدى حممد اثبت، مرجع سابق ذكره، ص  31
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   32بناء والء العالمة التجارية.  -
 تقليل التكلفة التسويقية.    -
سائل إعالنية ذوي اخلربة إىل تصميم ر تخدمي شبكات التواصل االجتماعي و سعي الشركات جلذب اهتمام مس -

تخدمي مواقع التواصل االجتماعي وذوي اخلربة تطلب من مسبشكل شريط فيديو، وتقوم إبطالق رسالة و 
 الرسالة. عليق على املنتج و الت إبداء الرأي وطرح أفكارهم و 

 33كما خلص سعدون محود جثري وآخرون أمهية التسويق الفريوسي يف النقاط التالية: 

املدوان - جملانية،  العروض  احملادثة  البحث،  )حمركات  الفريوسي  التسويق  أدوات  استعمال  الرسائل سهولة  ت، 
 سهولة تطورها. ، يوتيوب( و اإلخبارية، القوائم الربيدية، خدمات الفيديو، فيس بوك، تويرت 

غية اإلفادة القدمية( ب  ع بني أساليب التسويق املختلفة )احلديثةيعمل التسويق الفريوسي على توفري إمكانية اجلم -
 جتنب سلبياهتما. من مزااي كل منهما و 

ال عن تعريفهم على كل ما هو جديد ومتطور، فضليني عرب التواصل املستمر معهم و الزابئن احلا احلفاظ على   -
 غريها. و   اشراكهم بعمليات التصميم والتصنيع والتسويق

 مستمر. لى جذب زابئن جدد أبعداد كبرية وبشكل سريع و زايدة قدرة الشركة ع -
 ابية وعلى املدى البعيد. احلفاظ على العالمة التجارية للشركة، مع ضمان نتائج إجي  -
تفوقها على منافسيها ة مبيعات الشركة أوال وأرحبها اثنيا وحصتها السوقية و تعزيز والء الزابئن، مبا يضمن زايد -

 اثلثا.

 34اليت تتمثل يف التايل: لتسويق الفريوسي من وجهة نظرها و إىل أهم فوائد ا  (Maria et Al)يف حني أشارت  

ان التسويق الفريوسي يعتمد على االنرتنت األمر الذي يتيح اجملال أمام مستعمليه زايدة مستومل اهوثوقية:   .1
اليت تعترب من احملفزات املهمة يهم وأصدقائهم مبوثوقية عالية، و إبرسال الرسائل اإلعالنية اليت استلموها إىل ذو 

 جهة اثنية.  غالبا ارسال الرسائل اليت استلمها من ون إلمتام صفقات الشراء من جهة و لدى الزب

 
32 Craing Berman, the importance of viral marketing in launching a new product, hearst newspapers, 
LLC,2014, p1. 

 . 477ص ذكره، ، مرجع سابق -مدخل معاصر  - سعدون محود جثري الربيعاوي، حسني وليد حسني عباس، التسويق    33
  .478-477، صالسابقرجع امل، حسني وليد حسني عباس، سعدون محود جثري الربيعاوي 34
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مبدى واسع قياسا أبساليب و   وسية ميكن أن تنتشر بسرعة كبريةان احلمالت الفري لتأثري اهباشر ت الربون: ا .2
 التسويق التقليدية.

 على عدد الهنائي من  ةيضمن التسويق الفريوسي نشر الرسالة الفريوسيضمان نشر الرسالة الفريوسية:   .3
ذلك كونه يعتمد على التكنولوجيا نة أبساليب التسويق التقليدية، و ر كلفة مقااملستعملني وأبقل جهد ووقت و 

 املتقدمة اليت متثل لغة العصر. 
للوصول إىل زابئن يعد التسويق الفريوسي أسلوب تسويقي مفيد جدا كونه يساعد  الوعول إىل الرخ د:   .4

القدرة على جذهبم و مستهدفني جدد و  دائمزايدة  النظر عن أماكن نيإمكانية حتويلهم إىل زابئن  ، بغض 
 بدون قيود. ه يتمكن من عبور البحار بسهولة و املنتشرين عرب الكرة األرضية( كونتواجدهم )

II-1-4    الفريوسيأهدات التسويق : 

حيقق التسويق الفريوسي جمموعة من األهداف األساسية تتمثل يف الوصول إىل أكرب عدد من الزابئن احملتملني 
امنا من ريف للتسويق الفريوسي و لكن هذا اهلدف ال ميكن الوصول إليه ابملعىن احلو  وأبقل تكلفةأبسرع وقت ممكن 

 35ل الفريوسية.خالل استخدام الكلمة املنطوقة أو ابالنتشار األسي للرسائ

 36أهداف التسويق الفريوسي يف أربع العناصر التالية:  أهم ) (Fritzوحدد

 احلصول على العمالء.  ✓

 حتقيق رضا العمالء.  ✓
 بناء والء العمالء.  ✓
 بناء السمعة. كسب الشهرة و  ✓

 منخفضة تكلفة وذو سريع  كونه يف النشر  عملية تكرار خالل من املؤسسة أو للمنتج التجارية للعالمة الوالء يولد  ما
 االعالن  أبنواع مقارنة وهو ،الذايت التكرار مبدأ على يعتمد  كما ،االجتماعي التواصل ومواقع  تالنرتنا على يعتمد 

 . وأتثريا فعلية أكثر االخرى والتسويق

 
 . 67يوسف أبو حجاج، مرجع سبق ذكره، ص 35

 . 38حممد عبد الرمحان سامل العكايله، مرجع سابق ذكره، ص  36
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الفريوسي يف جذب العمالء اجلدد واحلاليني أن أهم األهداف اليت يلعبها التسويق    Ralf et Gerrit)كما رأى )
 قليلة التكاليف كالتايل: خالل مدة زمنية قصرية و 

 ابلتايل حتقيق مكاسب اقتصادية. شهرة العالمة التجارية و  •
آلخر، إذ أن تكلفة تنفيذ محلة الكرتونية أبقل التكاليف من خالل مترير الرسالة الفريوسية من شخص   •

نية ابلطرق التقليدية عن تكاليف احلمالت اإلعال  %   20إىل    % 40أكرب محلة تروجيية عرب األنرتنت تقل من  
 اهلاتف.كالراديو والتلفاز و 

أ • الفوري مع اإلعالن، حيث ميكن للمشاهد  التفاعل  ن يرى معلومات أكثر عن حتقيق درجة من 
و  االتاملنتج،  ليتم  بياانته  يرسل  فورا أن  السلعة  يشرتي  أن  إمكانية  حىت  أو  اإللكرتوين،  بريده  عرب  به   صال 

  "Online  ". 

التواصل االجتماعي و   االستفادة  • خاص، يف الويب بشكل  من شبكة األنرتنت بشكل عام ومواقع 
 أدق.  الشرحية املستهدفة بطرق أسرع و الوصول إىل 

وقة ذلك بتوظيف الكلمة املنطسواءا احلاليني أو اجلدد، و زابئن  حماولة الوصول ألكرب شرحية ممكنة من ال •
عتبار أهنا أتيت من حميط معروف اليت تعترب األكثر مصداقية بني األصدقاء على ايف احملاداثت بني األشخاص، و 

 37خربات.وتتضمن خالصة جتارب و 

اجلدول التايل يربزها مع أهم اجلوانب ة جمموعة من العوامل و لغرض حتقيق أهداف التسويق الفريوسي يبغي دراسو 
 املؤثرة يف ذلك: 

 

 

 

 
37 Ralaf.V. D & Gerrit.V. D; Viral Branching Model for predicting the spread of electronic word of 
Mouth; journal of marketing science. Pennsylvania, USA :29 (2) ; 2010 ; p 111. 
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 (: العوام  اهؤثرة ت حتايق أهدات التسويق الفريوسي 01ائدول رقم )

 األسئلة الشا عة  ائوانب اهؤثرة العوام  

 النتشارا

 االنتشار األسي   -
هل تنتشر الرسالة بشكل أسي بني اجلمهور 

 املستهدف؟

 تنتشر الرسالة بسرعة أم ببطء؟هل   السرعة   -

 هل تصل الرسالة إىل اجلمهور املستهدف أم ال؟  الوصول إىل اجلمهور املستهدف-

مترير الرسالة مد 
 شعص إىل اخر

 وسائل النشر املتوفرة  -
 انتشارها؟و   هل هذه القنوات تسمح بتمرير الرسالة

 التكنولوجيا املتوفرة   -
 املتوفرة لدى اجلمهور املستهدف؟ ماهي التكنولوجيا  

 مصداقية مصدر الرسالة  -
من  تروجيية  رسائل  تصلهم  أن  الزابئن  يفضل  هل 

 أفراد عائلتهم أم من قبل الشركة؟و   اصدقائهم

 حمتومل الرسالة

 اخليال   -
ام  يشاهدها  من  لدى  اخليال  ااثرة  على  تعتمد  هل 

 تتسم ابلنمطية؟

 الفهم و   سهلة للمشاهدة  -
ميكن مشاهدهتا بسهولة ام حتتاج إىل برامج خاصة هل  

 حتمل على احلاسوب أوال؟ 
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 هل هي حزينة أم مرحة؟  املرح   -

 هل املنتج مالئم ليكون موضوعا حلملة تسويقية أم ال؟  املالئمة   - خصا ص اهنتج 

تاييم محلة 
 التسويق الفريوسي 

 الفعاليات الفريوسية أم ال؟ هل تشجع على   مدى كون احلملة فريوسية  -

 هل تلتزم الشركة ابألمور األخالقية أم ال؟  املشاكل األخالقية   -

 . 31درمان سليمان صادق، داليا روئيل داود، مرجع سبق ذكره ص  اهصدر: 

II-1-5    الفريوسي  أسس التسويق :  

 38أساسيات هي:   بستة (Ralph,  2005يستند التسويق الفريوسي على عدد من األساسيات حددها )

تلعب ي قوة لربامج التسويق الفريوسي و اجملانية اليت تعطاعتماد املواقع احلرة و   اخلدمامل: إعطاد قيمة للمنتجامل و  .1
 اخلدمات من خالل: نتباه مستخدمي الشبكة للمنتجات و دورا كبريا يف جذب ا

 جذب الربيد اإللكرتوين اجملاين.  -
 معلومات جمانية. -
 حرة تؤذي الوظائف. جمانية و ترويج برامج   -
 ء سريعة من االهتمام جتاه الشيو غدا لكنهم يولدون موجة كبرية و املسوق الفريوسيون قد ال يرحبون اليوم أ -

 االستمرار. لبقية حياهتم من خالل الصرب و توقعون أبهنم سوف يرحبون قريبا و يالذي حيرروه و 
الذي يريد متاثل انتقال فريوس األنفلونزا و ان انتقال اخلرب يف اسرتاتيجية التسويق الفريوسي    سه  النا  لآلخريد:  .2

العاملون يف جمال ه يغسل يديه الن انتشارها سريع و عند مصافحتلوقاية جيب أن يبتعد عن املصاب وال يقرتب منه و ا
تلك الرسالة التسويقية بشكل سهل وسريع على التسويق الفريوسي ينشرون املعلومات من خالل الوسيلة اليت حتمل  

ية الفريوسية تستخدم بشكل واسع لقد أصبحت األعمال التسويقيد اإللكرتوين، حتميل الربامج و موقع الويب، الرب 
 رخيصا جدا.ألن االتصال الفوري أصبح سهال و  مشهور على األنرتنتو 

 
 . 336-335حممود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف، مرجع سابق ذكره، ص   38
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التسويقية بسرعة جيب أن تكون قابلة للتسلق بسرعة لنشر املعلومات    االنتشار بسهولة مد عغري إىل ابري  دا: .3
اإللكرتوين اجملانية اليت من صغري إىل كبري جدا. ان منوذج اهلومتيل ضاعف انتقال الرسالة من خالل خدمة الربيد  

" تكون من خالل   mail serves" اسرتاتيجيةن  اخلاص إلرسال الرسالة وإ  "mail servesتتطلب امتالك "  
 ينتهي.و   بني الن عكس ذلك سوف يضعف يإعادة إرسال الرسالة من قبل املستج

خطط التسويق الفريوسية الذكية تستغل حوافز إنسانية قد ال توجد رغبة قوية سلوك اهشرتك:  و   التأثري على حوافر  .4
هذا التحفيز يرتبط و  (.... اخلياز ماامتو  لدى األفراد اما الطمع فقد يقود األفراد للحصول على خصم، سلعة جماان 

بطبيعة املعلومات اليت حيصلون عليها من موقع الشركة أو موقع اآلخرين يف تصميم اسرتاتيجية التسويق الفريوسي 
 بثها. و   سلوك املشرتك عند تصميم الرسالة و   على ااثرة الدوافع 

شخصا   12إىل    8كل شخص عنده صلة ب  ريون إىل أن  علماء االجتماع يش  استعدام شبكامل االتصال احلالية: .5
كذلك هنالك شبكة أوسع التصال الشخص قد تشمل من األصدقاء، األسرة، الشركاء، و ميثلون الشبكة القريبة  

يتصلون مبئات الزابئن   اندلة قد ادا إىل موقع الفرد يف اجملتمع وعلى سبيل املثال أي اندل و مئات أو آالف الناس، استن
 39قني يف شبكة اتصاهلم كذلك على شبكة األنرتنت. ميثلون مسو أسبوعيا و 

لكرتوين، عالقاهتم من خالل حصوهلم على عناوين الربيد اإلويتصل األفراد ويطورون ابستمرار شبكة اتصاهلم و 
لفريوسي يستغلون هذه االتصاالت العاملون يف التسويق امواقع الويب املفضلة ويشكلون عنصر اتصال مهما، و 

 نشر منتجاهتم. ات و زايدة كمية املبيعسائلهم اإلعالنية و ويقومون بنشر ر 

املعلومات من   فا دة تادير مصادر اآلخريد: .6 املبدعة تستعمل مصادر اآلخرين لنشر  الفريوسية  التسويق  خطط 
خالل برجمة رسائلها على مواقع ويب اآلخرين، على سبيل املثال املؤلفون الذين يقدمون مقاالت جمانية، يرغبون 

هذه و   بوضع مقاالهتم على صفحات ويب اآلخرين، بيان صحفي ميكن أن ينشر يف مئات من النشرات الدورية
 متثل موقعا يستخدمه اآلالف من األفراد، كذلك الرسائل التسويقية ميكن أن تبثو   النشرات تشكل قاعدة مقاالت

.... ابئن، الوسطاء اإللكرتونيون، الشركاءتنقل إىل اآلخرين من قبل شخص آخر غري عائد للمؤسسة التسويقية، الز و 
 .اخل

 

 
 336ص  السابق،، ردينة عثمان يوسف، املرجع حممود جاسم الصميدعي  39 
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II-1-6    الفريوسي  أنواع التسويق : 

 يصنف التسويق الفريوسي من حيث الشائع إىل صنفني أساسيني كما هو موضح يف الشكل االيت: 

 (: ميث  أنواع التسويق الفريوسي 03الشك  رقم )
 

 

 

 

 32درمان سليمان صادق، داليا وئيل داود، مرجع سبق ذكره، صمرجع ، اعتمادا على  الطالبةمن إعداد  اهصدر:  

 التسويق الفريوسي النشيا)الفعال(:  .1

يف هذا النوع يكون بذر الرسائل الفريوسية على مسؤولية الزبون، والوصول ألكرب شرحية ممكنة من الزابئن املتواجدين   
إذ يعمل هذا النوع من التسويق الفريوسي على تشجيع  40على األنرتنت وابألخص على مواقع التواصل االجتماعي. 

إىل زايرة موقع  كذا تشجيعهم على التوجه على استخدام املنتج، و بشكل نشيط األفراد واألصدقاء واألقارب واملعارف و 
 41منتجاهتا. على صلة بكل ما يتعلق ابملؤسسة و ابلتايل ضمان بقاء الزبون  الويب للمؤسسة و 

   التسويق الفريوسي غري النشيا )عدمي الفعالية(: .2
بشكل مباشر من موقعها إىل الزابئن، سواء عرب الربيد و   تتوىل هنا الشركة مسؤولية ارسال الرسائل اإلعالنية الفريوسية
عند مقارنته ابلتسويق الفريوسي النشيط فإن و   حيث ، 42اإللكرتوين أو مواقع التواصل االجتماعي دون تدخل الزبون

 43دور الزبون فيه اثنوي عند نقل الرسالة التسويقية. 

 
 . 32درمان سليمان صادق، داليا وئيل داود، مرجع سبق ذكره، ص  40

علوم  ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف الطور الثالث يف -دراسة حالة السياحة ت ائرا ر -إمكانية استعدام التسويق الفريوسي اآلية لكسب السا ح شوشاوي نسيمة،    41
 . 76، ص 2018-2017، 2التسيري، جامعة البليدة 

42, school of , The Dynamics of Viral MarketingLada A. Adamic ,Jurij Leskovec Bernardo A. Huberman, 
information Michiga,2007, p4. 

 . 32داود، مرجع املرجع السابق، ص درمان سليمان صادق، داليا وئيل 43
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و أن التسويق الفريوسي النشيط يعتمد على الزبون يف مما ذكر أعاله نستنتج أن الفرق اجلوهري بني النوعني ه  - 
ال و توصيل  الفريوسية وكسب مستخدمني  الشركةحرسائل  مواقع  التوجه على  يتعلق ابلعروض   ثهم على  ما  ملعرفة كل 

الغري نشيط ففيه  الفريوسي  التسويق  املواقع، أما  املنطوقة عرب خمتلف  الكلمة  استخدام  املقدمة من طرفها من خالل 
تقوم هي إبيصال الرسائل الفريوسية اخلاصة هبا للزبون عرب و   أو يكون فيه ذو دور اثنوي فقط   غين الشركة عن الزبون تست

 مواقعهم الربيدية اإللكرتونية الشخصية. 

 يف حني صنف الصفدي أمناط التسويق الفريوسي إىل ثالث أنواع:

 يف التنبيه واضح دور للمستهلك ليس  االتصال من املرحلة او  احلالة هذه يف واضح هو ومما  العرضية: العدومل .1
 بريد اهلومتيل. خدمة ذلك امثلة ومن نشرها او للرسالة

 اىل هنا املستهدفة الفئة او املستهلك حاجة ان  حيث  أخرمل: خدمة او عملية المتام احلا ة بسبب العدومل .2
 ومثال للخدمة التسجيل يتم  ان  وتوفره االستخدام هذا إلاتحة يشرتط ICQ  ،لكن متوفر جماين منتج استخدام

 . PayPalذلك   على

 :العدومل نا  حمرتفو .3

 او الرسالة ومترير  ابآلخرين  األويل لالتصال  للتشجيع  يستجيبون  الذين املستهلكون  هم هؤالء من االول والنوع -
  املنتج  تفاصيل جبوار يعرض الذي الرابط ذلك على ومثال  حوافز أي وبدون   املنتج هبذا واخبارهم لغريهم اخلدمة

 . "صديقك أخرب" عنوان  حتت

 او  الرابط هلذا اكثر زوارا حيضرون  الذين الزوار او الزابئن ملكافأة حمفز وضع  على االعتماد هوأما النوع الثاين   -
الرسالة التسويقية   لقراءة توجيههم  االقل على او  املنتج بشراء اصدقائهم  يقنعون  زوار ألي مكافاة وضع  او  املنتج هذا

 44املطلوبة.

 

 

 
الدراسي بعنوان واقع و مستقبل صناعة اإلعالن يف   عملية مقدمة ضمن فعاليات اليوم ، ورقة - التطبيق ومعمحاهفهوم  ت معمح قرادة -، التسويق الفريوسيفالح أسالمةالصفدي  44

 . 9، ص 2010فلسطني، الكلية اجلامعية للعلوم ، التطبيقية، غزة، 
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II-1-7    الفريوسي  عناعر التسويق : 

 (: يوضح عناعر التسويق الفريوسي 04)رقم  الشك   

 

 

 

 

 

 
من إعداد الباحثة اعتمادا على دراسة أمنة أبو النجا حممد، أثر التسويق الفريوسي يف ادراك املستهلك اهصدر:  

 املصري ألبعاد قيمة العالمة التجارية 

رغبات العمالء تعكس مستوى و   كلما كانت الرسالة اإلعالنية مالئمة حلاجات الرسالة اإلععنية اإللكرتونية:   -1
 بلغة سهلة و   ، حيث جيب أن تتسم الرسالة اإلعالنية ببساطة45مع مصداقية املصدر جودة املنتج جباذبية عالية  

مشوق اذ أن و   مفهومة بعيدة عن التعقيد، إال أن أسلوب التعقيد يف الرسالة الفريوسية يعترب أسلوب إجيايبو 
أن على املسوق دمج رسالته   Burrowيرى  و ، 46مستخدمو األنرتنت يشدهم كل ما هو خارج عن املألوف 

ألعاب الفالش اخل.. ويعترب هذا احملتوى و   الفيديو  التسويقية اإللكرتونية ضمن حمتوى غين ابلوسائط املتعددة مثل
هلذا فإنه إذا كان لديك فكرة مبتكرة هلذا النمط من احملتوى ستنتشر  رغواب بشكل كبري على االنرتنت، و محمبواب و 

شيم جناح فكرة التسويق الفريوسي يعتمد ابلدرجة األوىل على حمتوى الرسالة اإلعالنية فإن الرسالة كالنار يف اهل
  47العكس صحيح. إنه سيتم نشرها بقوة بني الناس و كان حمتواها جيدا ف

 

 .14آمنة أبو النجا حممد، مرجع سابق ذكره، ص  45
 ، بتصرف. 36درمان سليمان صادق، داليا وئيل داود، مرجع سبق ذكره، ص  46

47 chakravarthy, bhavani, the impact of opinion leader on consumer decision making process, international 
journal of management and business department of commerce and business management kakatiya university warangal, 
india,2011, p63. 
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تسمح التسهيالت اليت توفرها شبكة االنرتنت للزبون يف أن يستعرض أكثر من   :الكلمة اهنطوقة الكرتونيا -2
 عائالتهو   حيصل على إجاابت تفصيلية على استفساراته، اذ أن الزبن يهتم آلراء أصدقائهو   يقارن بينهاو   وجهة نظر

الثقة أكثر من تلك و   ، فاملعلومات اليت يتم احلصول عليها من هذه املصادر عادة ما متيل إىل الصدق48زمالئه و 
الكلمة املنطوقة الكرتونيا عرب األنرتنت ، حيث تكون  49املعلومات اليت يتم احلصول عليها من اجلهات الرمسية

على أهنا أي تعليق يبديه الزبون احلايل أو الزبون احملتمل أو السابق للشركة سواءا كان سلبيا أو إجيابيا من خالل 
 50ميكن رؤيته من قبل مستخدمي شبكة االنرتنت األخرين كما أن عناصرها هي كالتايل: و   املواقع االلكرتونية 

 خربته الشخصية عنه. ع عن انطباع الزبون حول املنتج و هذا راجيكون سلبيا أو إجيابيا و   قد التعليق:   -
 الزبون أبنواعه الثالثة حمتمل، حايل، سابق للشركة.   يكونالربون:   -
 موضوع النقاش فقد يكون حول منتوج بنوعيه سلعة/خدمة أو حول الشركة يف حد ذاهتا.  : خيتلفاهوضوع -
 الناس أو الشركات أو املنافسني.   هم   اهتلاي:  -
 تكون األنرتنت الوسيط الذي ينقل املعلومات إىل األخرين.   واليت  البيئة:  -

الوسطاء لبدء و   العمالءو   لتشجيع رجال البيع هامة  و   يعترب التحفيز أداة رئيسيةحوافر انقلي الرسالة الفريوسية:   -3
مبا أان نتحدث عن التسويق الفريوسي و   ،51احلمالت الفريوسية، لذا جيب االختيار الدقيق لنوع احلافز املناسب 

،و يتم هذا التحفيز من خالل برامج 52العمالء من جهة و   فإن التحفيز يكون للجانبني رجال البيع من جهة 
ابعتباره و   استقراره الوظيفيو   ة الن  رجل البيع مثال البد له أن يشعر أبنه حيقق أحالمهمعدة سلفا هلذه الغاي
التقليل من و   اخلرباتو   استغالل املهارات، و يكون هذا التحفيز عن طريق زايدة الدخلو   األداة املنتجة للشركة، 

 
 . 31، ص2017، 1عمان، ط والتوزيعدار كنوز املعرفة للنشر  خلكلمة اهنطوقة،التسويق درمان سليمان صادق، داليا وئيل داود،   48
، جملة أداء املؤسسات  أثر الكلمة اهنطوقة على قرار تبين اهستهلجل للمنتجامل ائديدة دراسة ميدانية خلدمامل ائي  الثالث هؤسسة موبيليس بوالية األغواطمينة طريف،  آ  49

 . 46ص ،2015، 7العدد  اجلزائرية،

50 Hennig, thurau, thorsten, gwinner, kevin, walsh, Gianfranco&Gremler, Dwayned, Electronic Word of Mouth, 
via consumer opinion platforms: what Motivates consumers to Articulate themselves on the internet? 
journal of interactive Marketing, vol 18, p39. 

 بتصرف.  14آمنة أبو النجا حممد، مرجع سبق ذكره، ص  51
 . 42حممد عبد الرمحان سامل العكايله، مرجع سبق ذكره، ص  52
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 حتسني معدل اإلنتاج و   املعنويةو   يةحتقيق مصاحل العاملني املادو   العمالءو   زايدة والء رجال البيع و   دوران العمل،
 53األرابح. و 

 أنه مت حتديد نوعني من احلوافز مها: David & Rogerيشري كل من  و 

تشجيعهم على و   يقوم هذا النوع من التحفيز بدفع األفراد إلجناز أعماهلمو  اهعنوية(: )  احلوافر غري مادية -أ
العمل،  )بيئة  من خالل  اجليد  ابألمان، اشعار  و   األداء   الشكر و   ابلقرارات  واشراكهم  االحرتامو   العاملني 

منحهم الرتقيات..(، حيث ان التحفيز و   تقسيم العمل،و  أتهيل العاملني،و  توفري الضماانت هلم،و   التقديرو 
حثهم و   املعنوي من قبل الشركات اليت تتبىن التسويق الفريوسي يكون من خالل تقدي الشكر لزائري مواقعها

  54أبهنا ستقدم هلم أفضل العروض. و  االستمرار ابلتواصل معها،على  

أو عموالت مع مكافأة، عالوات...،   قد تكون من خالل تقدي مبلغ مايل أو البونصو مادية:  احلوافر   - ب
حيث أن العاملني يف جمال التسويق الفريوسي   ،55ميكن أن حيصل عليه البائع نتيجة جلهد خاص قام به

فقا لزايدة عدد الزابئن الذين و   تزداد هذه اخلصوماتو   حيفزون العمالء من خالل منح اخلصومات هلم، 
 56يكسبهم العمالء للشركة. 

 لكرتونية: وسا   االتصال اإل -4

املرسل  بني  اتصال شخصي  بدون  املعلومات  نقل  ميكن من خالهلا  غري شخصية  اتصال  قنوات  املستلم و   هناك 
تتعد وسائل النشر ألن شبكة االنرتنت تسمح ابلعديد من اخليارات أمام الشركات و   ،57تستخدم يف التسويق الفريوسي

فالوسائل اليت تعد اليوم شائعة قد تكون غدا قدمية، حيث مت توصل حبسب كما أن هناك تطور مستمر يف التكنولوجيا  
 أكثرها شيوعا هي كالتايل: و   دراسات أجريت مت التوصل إىل أن أفضل وسائل النشر

 

 
 .317، ص2007،  2، دار املناهج للنشر و التحليل عمان، ط-التحليل، التخطيط، الرقابة - ، رشاد حممد يوسف الساعد، إدارة التسويقحممود جاسم الصميدعي  53

54 David & Roger, Different type of motivation, theories Motivation in the works ,place pagscale,2009, p61. 

 . 317مد يوسف الساعد، مرجع سبق ذكره، صحممود جاسم الصميدعي، رشاد حم  55

 . 42حممد عبد الرمحان سامل العكايله، مرجع سبق ذكره، ص  56
 .15آمنة أبو النجا حممد، مرجع سبق ذكره، ص  57
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 للتسويق الفريوسي   (: ميث  وسا   النشر األاثر شيوعا02ائدول رقم )

 الوسيلة  تعريفها

األنرتنت من شبكة إىل أخرى، ويصل إىل املكان رب  هو الربيد الذي جيري نقله ع
و  تلجأ املطلوب،  سهولة،  بكل  ملفات  أو  صور  أو  نصوص  ينقل  أن  ميكن 

احلمالت الفريوسية إىل االستعانة ابلربيد اإللكرتوين حيث يتم ارساهلا إىل ماليني 
 األشخاص بشكل شامل. 

 الربيد اإللكرتوين 

على يد احد   2004هو موقع مشهور جدا للتواصل االجتماعي أتسس عام  
تصنف و   يتكون املوقع من عدة شبكاتو   طلبة جامعة هارفرد )مارك زوكربرج(،

إبمكان املتصفح أن خيتار و  اجملموعات على أساس اإلقليم أو العمل أو اجلامعة 
التصنيفات جمموعات و   أحد  انه  و   اختيار  حيث  هبا،  هذه االشرتاك  داخل 

للتحاور فرص  هناك  تعليقات،و   اجملموعات  متلك و   إضافة  الشركات  ابتت كل 
زابئنها مع  للتواصل  بوك  الفيس  على  منتجاهتا و   صفحة  حول  أخبار   نشر 

 السلبية حول املنتج.و   إلجيابيةجتارهبم ا و   االستماع إىل آرائهمو 

 الفيس بوك 

السماح ملستخدميه إبرسال رسائ على  تويرت  فكرة  تسمى تقوم  نصية قصرية  ل 
صل مع اآلخرين كما ميكن قراءة التواحرفا، و   140ت( أي تغريده ال يتجاوز  )توي

  تبادل اآلراء.و   يد من املعلومات شر العد نو 

 تويرت

 كتابة التعليقات عليها و   من خالله ميكن نشر الفيديوهاتو   2005أتسس عام  
واسع، و  بشكل  مشاهدة و   نشرها  املستخدمون  الفيديوهات حتميل  و   يستطيع 

منتجاهتا و   املعروضة،  عن  تتحدث  اليت  الفيديوهات  بوضع  الشركات   تقوم 
وم يقابئن علو وضع الفيديوهات أيضا. و تشجع الز و   خصائصها و   استخداماهتا و 

 ذع لنفسجل". بث لنفسجل و هي "املوقع على فكرة رئيسية  

 يوتيوب

ع الكرتونية حتتوي  معني  مواقع  ترتيب  وفق  منشورة  مواد  نصوص لى  وتتضمن 
هي متثل بوابة و  ميكن ألي زائر أن يبدي تعليقا عليها،و  مسموعة، و  أفالم مرئيةو 

 الشركات و   عالمات التجاريةكال تستحوذ مواضيع  و   الثقافاتو   كارتنبعث منها األف

 املدوانت 

نقاش أو دردشة تتم بني شخصني أو جمموعة من األشخاص يقصد هبا كل حوار و 
إبنشاء غرف حمادثة خاصة   تقوم الشركات ابلصوت أو ابلصورة، و ا ابلنص أو  إم

 من خالهلا تتحاور مع الزابئن الذين يزورون هذه املواقع. بيها، و 

 Chatمواقع الدردشة  
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املوقع   التسويق يعترب  أدوات  أداة من  ماركة  أو  مؤسسة  أو  بكل شركة  اخلاص 
امل فيها  مبا  إلكرتونية  تعمل كمطوايت  ألهنا  معلومات إلكرتونيا،  أو  احلايل  نتج 
إخب نشرات  عادة  املواقع  هذه  تتضمن  على املؤسسة، كما  املاركات  عن  ارية 

 تقوم إبرساهلا الكرتونيا عرب الربيد ملتابعها. مواقعها، و 

 املواقع اإللكرتونية للشركات 

اجتماعي  موقع  عن  عبارة  عام  و   هو  اطالقه  مت  جماين  بغرض 2010تطبيق   ،
السماح للمستخدمني ابلتقاط تلك الصور على شكل و   تشجيع تبادل الصور،

احملمول، اهلاتف  بواسطة كامريا  التواصل  و   مربع  مواقع  يف  الناشطون  يستخدم 
مشاركة الصور اليت حيصلون عليها و   االجتماعي تطبيق االنستغرام من أجل نشر

 عرب كامريات هواتفهم النقالة. 
 

 االنستغرام

 

 داليا روئيل داوودو   لدرمان سليمان صادقاتال التسويق الفريوسي    الباحثة ابالعتماد على: من اعداد  اهصدر
أثره على اختاذ قرار الشراد لدمل اهستهلكس مد مستعدمي مواق  و   التسويق الفريوسيماجستري بعنوان    ة مذكر و 

 .هلدى حممد اثبت  التواع  اال تماعي

 :58التسويق الفريوسي فيما يلي أدوات  فإنه يرى أن    Skrob   حسبو 

 الربيد اإللكرتوين و   حمركات البحث  -
 غرف احملادثة  -
 العروض اجملانية -
 الربامج العدة هلذا الغرض  -
 توصيات الزبون -
 رسائل إخبارية  -
 اختبارات املنتج -
 قائمة املشرتين احملتملني  -
 رهاانت -
 االسرتاتيجيات املرتبطة -

 
 .179عبد الفتاح جاسم زعالن، مرجع سابق ذكره، ص   58
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 اجملتمعات -

املعلومات التسويقية على ن خالهلا انتقال خمتلف الرسائل و أو وسيلة ميكن م  ترى الباحثة أن كل أداة أي يث  ح
 االنرتنت ميكن ان نعتربها أداة من أدوات التسويق الفريوسي. 

II-1-8    الفريوسياسرتاتيجيامل التسويق  : 

وحدة تغطي مجيع أنشطة املنظمة، متثل خطة م املستخدمة للوصول إىل الغاايت واألهداف و   تعترب االسرتاتيجية الوسيلة
غريها من سائل املستخدمة لتنفيذ األنشطة و ختتلف هذه االسرتاتيجيات ابختالف املنتجات، األسواق املستهدفة، الو و 

 59العوامل.

من صناعة إىل و   من منظمة إىل منظمةو   تجختتلف درجة ممارسة أنشطة التسويق الفريوسي من منتج إىل منو   حيث
إشراك الزابئن )مستخدمي األنرتنت( يف عملية تسويق املنتج ابلشكل الفريوسي و   صناعة فيما يتعلق بدرجة مشاركة

ة وفقا لالعتبارات املوردين من جهة أخرى، تتفاوت من حالة إىل حال و   األسي أي أن درجة التكامل بني الزابئن، من جهة 
 60كل حالة بصورة منفصلة. يها  اليت تقتض

التسويق و    عمليات  يف  العمالء/الزابئن  توظيف  على  تستند  الفريوسي  التسويق  اسرتاتيجية  فإن  هذا  على  عالوة 
 و ، أاالجتماعيمات عرب شبكات التواصل  اخلدسائل لآلخرين لرتويج املنتجات، و الفريوسي وبشكل طوعي لنشر الر 

 61األنرتنت، أو الكلمة املنطوقة بواسطة اجلماعات املرجعية، أو الرسائل اإللكرتونية. 

كذا حسن استخدام االسرتاتيجيات و   لذا فإن أي محلة تسويقية فريوسية تتطلب رؤية واسعة من قبل مستخدميها،
تيجيات التسويق الفريوسي اليت الدراسات توصلنا إىل أن اسرتاو   من خالل اطالعنا على خمتلف املراجع و   املخطط هلا، 

يف العمليات   تدخل الزبوناعتمادا على درجة مشاركة أو  ،  نييتعتمد عليها الشركات عموما تنقسم إىل نوعني رئيس
 مها كالتايل: و   التسويقية

 
 .339حممود جاسم الصميدعي، مرجع سابق ذكره، ص  59
 . 320، ص 2012، 4دار وائل للطباعة والنشر و التوزيع عمان األردن، ط ،-عناعر اهريج التسوياي عرب األنرتنت -التسويق اإللكرتوين، يوسف أمحد أبو فأرة  60
 . 39حممد عبد الرمحان سامل العكايله، مرجع سبق ذكره، ص  61
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اهنعفض: -1 التكام   للتسويقو  اسرتاتيجية  التقليدي  األسلوب  أو  املبسطة  االسرتاتيجية  أيضا  عليها   يطلق 
و يف 62تعتمد هذه االسرتاتيجية على املدى الذي يعاد فيه نشر الرسالة اليت يستلمها املستقبل على موقعه االلكرتوين و 

الدعاية، فيتم نقل الرسائل من الفم إىل الفم أو و   ظل هذه االسرتاتيجية يكون دور الزبون منخفض يف عملية اإلعالن 
ماوس  نقرة  خالل  مو و   ،63بشكل شخصي و   من  اهلومتيل جناحا كبريا  قد حقق  هذه و   قع  من خالل  واسعا  انتشارا 

تقدم و   ، حيث 64احلصول على الربيد اجملاين على اهلومتيلو   االسرتاتيجية، حيث يقوم إبيصال تلك الدعاية أو الرسالة 
صول على جمانية، أو احلالشركة هنا جملوعة من العمالء بعد حتديدهم جمموعة من العروض التحفيزية كتقدي منتج بصفة  

حتفيز غريهم لشراء املنتج بعد حصوهلم عليه و   ء السلعة، فمن خالل هذا يقوم هؤالء العمالء بتشجيع راخصم عند ش
 .65بعروض خمفضة أو جمانية 

خدمات الفنادق عرب الشبكات و   اخلدمات الفندقية لالستضافةونذكر مثال عن مثل هذا النوع من االسرتاتيجيات،  
 ما يقدم من خدمات إلكرتونية جمانية،و   تداول الرسائل من شخص إىل آخر،و   مواقع التواصل االجتماعيو   اإللكرتونية،

اإللكرتونيةو  التهنئة  بطاقات  موقع    خدمات  الفريوسي، كما يف حالة  التسويق  ، Blue Mountain Artيف 
املتلقي تصله رسالة إلكرتونية تنص على )بطاقة   فعندما يرسل العميل/الزبون بطاقة هتنئة إىل طرف آخر، فإن الطرف

يقوم املتلقي للرسالة بزايرة موقعه من خالل الضغط على الرابط املرفق حىت يصل إىل تلك و   هتنئة إلكرتونية ابنتظارك(،
 .  66البطاقة

جماين أو كلمة جماان ابألخص يف عملية الرتويج أن رؤية أو مساع عرض  ما هو معروف يف التسويق عموما و   ومثلما    
م أو احلديث على منتجات أو ختفيض تعمل بشكل تلقائي على حتفيز الزبون بشكل مباشر أو غري مباشر لالهتما

 عروضها. الشركة و 

اهرتف :  -2 التكام   استهداف   اسرتاتيجية  يف  للزبون)العميل(  املباشر  التدخل  على  االسرتاتيجية  هذه  تعتمد 
درجة عالية و   حبجم أكرب و   يسمى أيضا هذا النوع من االسرتاتيجية ابلفعال كونه يتطلب مشاركة و   ،67املستخدمني اجلدد 

 
 .481سعدون محود جثري الربيعاوي، حسني وليد حسني عباس، مرجع سبق ذكره، ص  62
  .467صذكره،  عالء فرحان طالب، مرجع سبق   63

64 Wilson R, the six simple principles of viral marketing, Retrieved from, wgu.edu, 2005, p3. 
 . 22هدى حممد اثبت، مرجع سبق ذكره، ص  65
 .322، صذكرهيوسف أمحد أبو فأرة، مرجع سبق  66

 .70، صذكرهيوسف أبو احلجاج، مرجع سبق   67
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الزابئن قبل  اعال68من  أو  بتوجيه مستعمليها  االسرتاتيجية  هذه  مبوجب  الشركات  تقوم  زمالئهم  ، حيث  بوجود  مهم 
العمل و   ذلك هبدف االتصال بيهمو   -الرابط اإللكرتوين الذي جيمعهم سواي-املسجلني على قوائم املراسالت اخلاصة هبم  

، فكلما ازداد 69على زايدة رغباهتم أو تشجيعهم على زايرة موقع الشركة بغية االطالع على عروضها احلالية أو املستقبلية
قد حققت و   ،70ين يشجعهم املستخدم الستخدام املوقع االلكرتوين سيحصلون على مزااي أكثر عدد املستخدمني الذ 

جناحا كبريا بسبب هذه االسرتاتيجية حيث كسيت الكثري من الزابئن احملتملني من خالل جتنيد   Amazonشركة  
تشجيع األفراد و   طوقة ( من خالل اعتمادها على الكلمة املنSkype Brandاستخدمت لرتويج )و   زابئنها القدامى

اخبار اآلخرين  بينهم،و   على  فيما  الروابط اإلعالنية  برانمج و   تناقل  املشرتكني يف  من خالل هذه االسرتاتيجية وصل 
Skype    د توصيات من قبل  ذلك من خالل تشجيع مستخدمي االنرتنت على حتميل الربانمج بع مليون و   45إىل

  71م.ملستخدمني غريه

هو موقع يوفر للزابئن و   Winamp.comومن األمثلة على استخدام اسرتاتيجيات التسويق الفريوسي هي حالة موقع  
مساعها و   هذا املوقع ال يتيح اجملال الستخدام هذه األغاينو   مع األصدقاء.  وتبادهلا    Digital songsخدمة األغاين الرقمية

 . Internet Music Player  72يوفره هذا املوقع وهو  إال إذا قام األصدقاء ابستخدام الربانمج الذي  

زبون/ العميل يف بني كال االسرتاتيجيتني يكمن يف درجة مشاركة ال  ق اجلوهريمن خالل ماذكر أعاله يظهر أن الفر و 
الرتويج لشركات اليت تعتمد على تقنية التسويق الفريوسي من خالل التكامل به من خالل مشاركته عملية اإلعالن و 

 املنخفضة أو املرتفعة. 

 73( فاستعرض جمموعة من االسرتاتيجيات للتسويق الفريوسي ميكن حصرها ابآليت: wilsonأما ) 

 

 

 
 . 22هدى حممد اثبت، مرجع سبق ذكره، ص  68
 .481سعدون محود جثري الربيعاوي، حسني وليد حسني عباس، مرجع سبق ذكره، ص  69
 . 79شوشاوي نسيمة، مرجع سبق ذكره، ص  70
 . 38داود، مرجع سبق ذكره، ص درمان سليمان صادق، داليا وئيل  71
 .323، صذكرهيوسف أمحد أبو فأرة، مرجع سبق   72

73 Ralph, Wilson; The six simple principles of viral marketing; Ibid, p2-3.   
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  التعلي عد احرتاز الربح:  -

اعالانهتا حول املنتج فتقدي بري على االهتمام بعروض الشركة و حتفز الزابئن بشكل كان رؤية أو مساع كلمة "جماان"  
كسب منها وسيلة فعالة ل  نالشركة خلدمات جمانية للمواقع اإللكرتونية اخلاصة ابلزابئن أو منحهم برامج جمانية يستفيدو 

 تعزيز عالقاهتم ابلشركة. ئن و ا لتطوير قاعدة بياانت الزابوسيلة فعالة أيض زابئن كثر خالل فرتة حمددة و 

 سهولة نا  الرسالة التسوياية لآلخريد:    -

مثرية كة األنرتنت جيب أن يكون هادفا وذي كلمات قصرية جذابة و ان ما تريد الشركة ان يتناقله زابئنها على شب
 لالهتمام كي يسهل تذكره من قبل الزابئن.

 :االستعانة مبواق  التواع  اال تماعي على االنرتنت -

زابئنها الذين يكونون أعضاء هلذه الواقع، تكمن أمهية جتماعي حلقة الوصل بني الشركات و متثل مواقع التواصل اال
قد تكون سلبية أو ار املعلومات وعن املنتجات و تؤدي إىل انتشا تعمل على تشكيل رأي الزابئن و هذه املواقع أبهن 

حثهم تجات ليتم تناقلها بني الزابئن و مواقع يف نشر معلوماهتا عن املنإجيابية. البد للشركات أن تستفيد من هكذا  
 على كتابة التعليقات أو خرباهتم بعد الشراء، حيث تؤثر هذه املواقع على متصفحيها من خالل مرحلتني: 

 التعرف على الرسائل التسويقية اليت مت تداوهلا بني أعضاء هذه املواقع.   التلاي:  -1
 تبنيها الحقا يف قرارات الشراء.ى هذه الرسائل و أي قبول حمتو الابول:  -2

الن الزابئن ال يتقبلون احملتوى إذا    حث الشراة لرخ نها على ارسال احملتومل ألعدقا هم أو أفراد عا لتهم اهاربس:   -
 جاء من افراد ال يتمتعون بصالت اجتماعية قوية معهم. 

حثهم على نشر املعلومات ريوسي هتدف إىل كسب املستخدمني و ( ان اسرتاتيجيات التسويق الفRalphحيث أشار )
 74عن املنتج هبدف كسب زابئن جدد من خالل: 

 سهولة إعادة ارسال الرسالة اإللكرتونية.  •
 ااثرة االهتمام للمنتج املعلن عليه. •
 خلق ازيج حول املنتج.  •

 
74 Ralph F wilson; The six simple principles of viral marketing, ibid,p 4 . 
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التعرف على املعلومات اليت و   دايت االنرتنت من خالل زايرهتااالستفادة من املعلومات اليت تنشرها منت •
 ينشرها مستخدمو هذا املوقع. 

طرح من خالل فتح احلوار )الدردشة( وطرح األسئلة والسماح للمستخدمني ابملشاركة و   إاثرة اجلدل •
 األفكار.

 ضمان عودة مستخدمي املوقع. •

II-1-8-  1  الفريوسي  العناعر الر يسية السرتاتيجية التسويق : 

 75هناك عدة عناصر أساسية تعد اخلصائص الرئيسية السرتاتيجية التسويق الفريوسي هي: 

 بشكل منهجي.سويق الفريوسي ال حيدث تلقائيا وامنا جيب التخطيط له بدقة و اإلميان أبن الت -
 الثقة.الرسالة الفريوسية ابملصداقية و   اتسام -
 انتشار الرسالة الفريوسية إىل خمتلف الفئات املستخدمة.  -
 إجياد اآلليات اليت جتعل من السهولة انتقال الرسائل من شخص إىل آخر.  -

 هي:صنف تلك العناصر إىل ستة عناصر و ي Jenson&Hansenأما  

 نتباه.مشول الرسالة الفريوسية بعدد من القيم جلذب اال .1
 حماكاهتا. و   سهلة النقلو   تكون الرسالة مبسطة .2
 قابلية الرسالة للتحول من حجم صغري إىل كبري جدا.  .3
 يتطلب أن تتوفر فيها بعض املزااي اإلنسانية املشرتكة.  .4
 وضع الرسالة الفريوسية يف شبكات االتصال املوجودة بني الزابئن. .5
 وضع الرسالة الفريوسية يف مواقع أخرى.  .6

 

 

 

 
 .468-467عالء فرحان طالب، مرجع سابق ذكره، ص   75
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II-1-9   الفريوسيمشاا  التسويق  و   مناف : 

 مناف  تطبيق التسويق الفريوسي:   أوال:

النتيجة األكيدة اليت ميكن الوصول إليها من وراء اعتماد هذه التقنية كأحد تقنيات التسويق هي انتشار أكرب على 
 للموقع. شبكة األنرتنت مبعىن آخر تعترب هذه التقنية احدى وسائل الدعاية والرتويج  

إشادة ابلقيمة املعرفية،  قبل املواقع األخرى إما كتزكية و حصول املوقع على بعض الروابط اخلارجية اليت تشري إليه من  و 
 أو كروابط خارجية. 

 76،يف مجيع هذه األحوال فإن هذه الروابط تعترب إضافة كبرية للموقع للحصول على ترتيب جيد يف حمركات البحثو 
فيما خيص موضوع التسويق الفريوسي له عدة منافع و  الزوار الراغبني يف االطالع على مزيد من املعلومات،زايدة عدد  و 

 77رئيسية تتضمن: 

 املبيعات املتزايدة.  -
 توليد إشارات مستهدفة.  -
 بناء قوائم بريدية إلكرتونية.  -

 78ومن منافع التسويق الفريوسي على األنرتنت اآليت: 

 معلومات. يعمل يف وسط  -
 مستوى منخفض من توزيع الكلفة أو ال توجد أصال.  -
 ابستمرار. أرشيف دائم و  -
 تلف. مجهور واسع وخم -
 احلصول على نسبة مشاهدة عالية لإلعالن.  -
 االستفادة القصوى من مزااي شبكة األنرتنت. -

 

 .66يوسف أبو احلجاج، مرجع سابق ذكره، ص  76
 .  7صادق درمان سليمان، تقنية التسويق الفريوسي يف سوق منظمات األعمال، مرجع سابق ذكره، ص   77
 . 32درمان سليمان صادق، داليا وئيل داود، مرجع سبق ذكره، ص  78
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طبيعة الزابئن اليت تستخدم تتناسب مع  و   جاذبية  أكثروسائل  و وابملقارنة مع التسويق التقليدي فهو يستخدم طرقا  
 تكنولوجية املعلومات بشكل شبه يومي. 

 اجلدول التايل يقدم تلخيص حول منافع التسويق الفريوسي:و 

 (: ملعص مناف  التسويق الفريوسي 03ائدول رقم )

 اهناف  الفئامل 

 تكلفة منخفضة  ماليا

التبين السريع الوصول إىل اجلمهور املستهدف/ تعزيز   سرعة انتشار الرسالة 
 للرسالة لدى الزابئن/ االنتشار األسي

انتشار  الوعول إىل ائمهور اهستهدت الفعال/  االستهداف  التطوعي/  االنتقال 
 عدوى الفريوس بني أكرب عدد من مستخدمي األنرتنت. 

 

Source : woerndl ;M,papagiannidis, s,Bourlakis,M,& Li,F, Internet-induced marketing 
techniques :Critical factors in viral marketing campaigns,journal of  Business Science And 

Applied Management.vol 3, 2008,p 36 . 

 مشاا  التسويق الفريوسي ومعائتها: اثنيا: 

االجي هبا رغم  تتمتع  اليت  واملميزات  ال    ابيات  ذلك  ان  اال  الفريوسي  التسويق   ينفرياسرتاتيجية 
ب الناجتة  وجود  املشاكل  او  السلبيات  بغرضأعض  هنا  ونستعرضها  التقنية  هذه  طبيعة  من   ساسا 

 80، ومن بني أهم املشاكل اليت تواجه التسويق الفريوسي حسب مايلي: 79االنتباه هلا والعمل على عالجها
 وذلك ل: سيطرة على الصنف: عدم ال •

 عدم معرفة من الذي سوف يتصل مسبقا.   -

 
 .16فالح سالمة، ص   79
 .28،27ص مرجع سابق،  ، "ميدانية دراسة "الشراء  قرار على ي  الفريوس التسويق أثر  قياس   يوسف،  رديثة عثمان  80
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 ان العديد من الرسائل قد تنتهي خارج اطار اجلمهور املستهدف.   -
 إمكانية تعديل األفراد للرسالة أو يضيفون إليها مما يؤدي إىل تغيري الصنف ابلشكل الذي يرغب به املرسل.  -

 النمو اجملهول:  •
متوقعة واليت تؤثر على االجتاه االسرتاتيجي. فقد يتم ارسال التسويق الفريوسي قد يؤدي إىل مسارات منو غري    

رسالة تستهدف هبا قطاع معني أو منطقة معينة وقد ال حتقق النمو املطلوب ضمن اطار هذه املنطقة أو القطاع 
 وامنا النمو سوف يكون يف قطاع اخر أو ال يكون. 

 ضعف اهاياس:  •
ما هي ردود أفعاهلم على ين استلموا الرسائل الربيدية االلكرتونية و ال يستطيع املسوق القيام ابلتعقيب دائما للذ 

 هل اطلعوا عليها، هل ارسلوها لألخرين، هل أتثروا هبا أو أمهلوها. الرسائل،  
 هتديدامل الرسالة: •

إذا قام األفراد إبرسال رسالة الشركة ابلربيد اإللكرتوين ألصدقائهم إلقناعهم لشراء املنتج واختذ الصديق قرار شراء 
وظهر أبن مواصفات املنتج مل حتقق له الرضا املطلوب فإن هذا سوف جيعله يفقد صديقه ويصبح غري راضي عن 

مما يولد ضرر بسمعة املسوق واملعلن، كذلك بعض األفراد املسوق وقد ال يرغب ابستقبال رسائله أو الرتويج هلا  
الذين يرغبون بكسب اجلوائز أو املكافئة املالية فإهنم سوف يسعون إىل اقناع األفراد بشكل غري مقبول وقد 
يضيفون معلومات إىل الرسالة تولد رد فعل ضد املسوق، لذلك على املسوق أن يطبق برامج التسويق الفريوسي 

 طط األزمة للتغلب على هذه املشاكل. أن يضع خ

 81نذكر منا: مشاكل التسويق الفريوسي و  هناك العديد من القواعد اليت تساعد يف تقليل أثرو 

جيب تذكر املسلمة األساسية للتسويق الفريوسي واليت تنص على حتفيز مستعملك ملناصرتك من خالل تقدي احلافز   - 
 اإلجيايب وعدم استخدام التضليل.

القاعدة األساسية للعمل هي بناء قاعدة من الزابئن من خالل اخلدمة اجليدة، منتجات جديدة حتظى بثقة األفراد،    ان  - 
 وال تستخدم الرسائل اليت تضعف ثقة األفراد.

 ال تكون اجلائزة املمنوحة مبالغا فيها حبيث حتفز على السلوك اخلاطئ.  -

 
 .342، 343ردينة الصميدعي، التسويق اإللكرتوين، ص      81
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 عي وعدوانية هبدف إشاعة الرسالة. عدم الدخول إىل مواقع اآلخرين بشكل غري شر   -

 عدم السعي لكسب زابئن جدد ابلشكل الذي يقود إىل فقدان الزابئن السابقني.   -

 جيب أن تكو إحالة الرسالة طوعا وأال حتذف فورا بعد اإلحالة إىل الربيد اإللكرتوين.  -

يعترب استالما من مصدر سهل   إضفاء طابع شخصي على رسالة الربيد اإللكرتوين ألن استالم رسالة من صديق   -
 التمييز، معروف وموثوق. 

التعقب والتحليل سوف ميكن    - نتائجها كما هو احلال ألية محلة تسويقية وإن هذا  الرسائل وحتليل  جيب تعقب 
 العاملني يف التسويق الفريوسي من تقييم األداء. 

خيلق أثرا سلبيا جتاه منتج تصعب معاجلته لسرعة   التسويق الفريوسي أكثر جدال من التسويق التقليدي ألنه ميكن أن  -
 انتشاره ما بني األفراد.

لذلك على املنظمات اليت تتبىن تطبيق برامج التسويق الفريوسي أن هتتم مبعاجلة هذه املشاكل وبدال من أن تطلب من 
أصدقائهم إىل موقع املنظمة واملنظمة تقوم إبرسال زوار املواقع حتويل الرسالة أو نقلها، وامنا تطلب منهم ان يرسلوا مواقع  

 رسائلها هلم لكي تتجنب التحوير، التغيري والتأثري السليب. 

II-1-10    الفريوسي  أتثريامل التسويق:  

أن الرسالة يف التسويق الفريوسي حترص على احداث أتثريات إجيابية  Hutter & Hoffmannيرى كل من  
 82مثل:

وجديدة من نوعها فاهنى  ومبتكرقد تكون فكرة الرسالة املعروضة حتمل شكل غريب    ائمهور: مفا أة   ✓
 تسعى إىل احداث استجابة إجيابية من خالل ااثرة االنتباه. 

حتاول املؤسسة خلق أحاديث وتبادل آراء واألفكار حول املنتج لكي حتصل  حتفير الكلمة اهنطوقة: ✓
 ة املنطوقة ال حيقق التسويق الفريوسي هدفه ابلكامل. الحقا عملية الشراء، بدون الكلم

ويقصد هبا ختفيض تكاليف اإلعالانت ابعتبار التسويق الفريوسي ذو كلفة منخفضة   ختفيض الكلفة:  ✓
 مقارنة بباقي التقنيات حسبه.

 
82 Hutter Katharina; Hoffmann Stefan, Guerrilla Marketing: the nature of the concept and propositions for futher 
research, Asia journal of marketing ,2011, p16. 
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 ليقوم الزبون يف األخري ابلشراء وهو ما يسعى له التسويق الفريوسي يف األخري.  خلق عملية الشراد: ✓

II-1-11  الفريوسي االتصال ت التسويق : 

يعمل التسويق الفريوسي على نشر املنتج الفريوسي يف الوقت احملتمل له، وبسرعة وأبقل جهد وتكاليف، وذلك من 
أجل الوصول إىل األهداف الرئيسية احملددة له، وقد يستخدم يف ذلك قنوات االتصال للوصول إىل تلك األهداف، 

هذه األهداف فمعرفة أنواع قنوات االتصال واليت   سواء كانت أهداف اقتصادية أو غري اقتصادية. حيث جيب حتليل 
جيب أن تنشر هبا الرسالة الفريوسية، كما ان أي محلة تسويقية فريوسية مل يكتب هلا النجاح لن حتصد النتائج املرجوة 

 83منها ما مل يتم الوصول إىل كل الزابئن احملتملني على األنرتنت ويف املراحل املبكرة للحملة. 

اتصال غري شخصية ميكن من خالهلا نقل املعلومات بدون أي اتصال شخصي بني املرسل واملستلم   هناك قنوات
أن  االفرتاضية، حيث  األعمال  االشرتاك يف  املنتدايت،  الدردشة،  االلكرتونية، غرف  الربيدية  الرسائل  استعمال  مثل 

ميكن االتصال بني اثنني أو الكثري إىل العديد، ويف السابق كان االتصال يتم من خالل واحد إىل ابألنرتنت  صال  االت
وتتمثل اسرتاتيجيات    84،التلفزيون والصحف إىل كل الزابئنالعديد أي نشر املعلومات من خالل األعالم اجلماهريي مثل  

 85االتصال الفريوسي يف التايل: 

  اسرتاتيجية السحب:  -1

حتولت من اسرتاتيجية دفع إىل سحب اذ يعود األمر للزبون نفسه اذا ما أراد ارسال رسالة وتوجيهها على الويب 
أصدقائه إىل موقع الشركة ويعمل كرجل بيع، والشركات حترص على و   إىل زابئن اخرين فيقوم بسحب زمالئه 

يث قيمة اخلدمة املقدمة تشجيع مثل هكذا اسرتاتيجية من خالل تقدي خدمات إضافية ملستخدمي األنرتنت حب
 جتذب الزبون. 

 اسرتاتيجية الدف :   -2
هنا الشركة نفسها تقوم بطرح املعلومات واألفكار أو الرسالة الرتوجيية إىل الزابئن، والزابئن عموما ال دور هلم يف 

 إعادة ارسال الرسالة إىل غريهم.
 

 
 .73اإللكرتوين، يوسف أبو احلجاج، صالتسويق  83
 .12ص مرجع سابق،  الفريوسي، التسويق  صادق، تقنية  درمان  84
 . 37 ، صسابق الفريوسي، مرجع درمان سليمان صادق، داليا روئيل داود، التسويق   85
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 اسرتاتيجية الضغا:  -3

العدائي يف اإلقناع وتوصيل الرسالة الرتوجيية، تلجأ الشركة إىل هذه االسرتاتيجية هي اسرتاتيجية تبىن على األسلوب  
، مثل هذه االسرتاتيجية تقتضي بطرح حمتوى يشعر من يشاهده ابلسعادة جملرد اليةحيث يكون هناك منافسة ع 

 اقتنائه السلعة أو اخلدمة. 

II -1 -12    الفريوسي  الرسالة ت التسويق : 

 86الرسالة بعدة نقاط أساسية ميكن شرحها ابآليت: توصف  

إجيايب يف الرسالة د، مع أن التعقيد له جانب مشوق و بعيدة عن التعقية وبسيطة و أن تكون ذات لغة سهل -
 األنرتنت يشدهم كل ما هو خارج عن املألوف.  واصفات الفريوسية، اذ أن مستخدمي ذات امل

جذاب جدا، ليدي آخر اهنا اعالن غري مألوف و التصميم احملرتف للرسالة، ألهنا ال تشبه أي اعالن تق -
 اإلعالن الذي ال ميكن مقاومته هو اعالن فريوسي. 

احملتوى الحقا   ا ي يتبادلو يشد انتباههم لكعلى أساس دراسة وافية للزابئن ومعرفة كل ما جيذهبم و   تعد الرسالة  -
 مع غريهم. 

 كم هائل من النقاشات عرب الويب. واحداث  تبادهلا مع غريه  تؤدي ابلزبون إىل نشرها و  -

 (: الرسالة ت التسويق الفريوسي 05الشك  رقم )

من إعداد الباحثة اعتمادا على مرجع درمان سليمان صادق، داليا وئيل داود، التسويق الفريوسي، مرجع   اهصدر: 
 . 36سابق ذكره، ص 

 
86 Jenkins, B, Consumer sharing of viral video advertisement: A look into message and creative strategy 
typology and emotional content, capstone project,2011, p18. 
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 87ومن صفات احملتوى اجليد من وجهة نظر الزبون عدة خصائص أمههما: 

 ان يكون التصميم متوازان. ✓
 أن يتيح التصميم لبصر القارئ سهولة االنتقال من جزء إىل آخر. ✓
 أن يظهر اإلعالن كوحدة مرتابطة. ✓
التنسيق والتكامل بني عناصر احملتوى، أي جيب احداث توازن من خالل التوزيع النسيب لعناصر احملتوى حبيث  ✓

 يتم توزيعها داخل مساحة واحدة حول ما يسمى املركز البصري للقارئ. 
 كل العناصر األخرى. التناسب من حيث العالقة بني طول اإلعالن وعرضه وبني الطول والعرض ل ✓
احملتوى اجليد يعطي سيطرة على حركة العني ويقودها إىل النواحي اليت يقصد الرتكيز عليها، واألساليب التالية  ✓

 تساعد يف السيطرة على حركة العني وهي: 

  إذا أراد املصمم أن يوجه املشاهد إىل جزء معني فإنه جيعل ذلك اجلزء كبريا وواضحا.   -   

 استخدام الطرق اإلحيائية يف توجيه البصر.   -   

 تنسيق حمتوايت اإلعالن سواء كانت صورة أو فيديو أو برانمج حمددة أو روابط.   ✓
البساطة املبتكرة، فاحملتوى جيب أن يكون بسيطا حبيث ال يهمل من قبل متصفحي األنرتنت وان ال يكون  ✓

 معقدا حبيث يكون عصيب على الفهم. 
 ورسوم وأشكال جديدة. استخدام صور  ✓

 88يتكون احملتوى من جمموعة من املكوانت اليت تعمل معا بشكل متناسق ومتكامل وهي كالتايل: 

الر يسي: -1 العنوان   العنوان  يعترب  اإلعالن، حيث  عناصر حمتوى  من  مهما  عنصرا  الرئيسي  العنوان  يعترب 
التسويق الفريوسي لقراءة احملتوى من قبل املتصفحني اجلذاب والصادم أحياان من أهم العوامل اليت جتذب يف  

أو امللفات املرفقة اليت تعطي معلومات عن املنتج الذي مت الرتويج  اذ يعمل ابالشرتاك مع الرسم أو الصورة
له، حيث وحتدد الوظائف الرئيسية للعنوان الرئيسي يف جعل املتلقي ينتبه للمحتوى اإلعالين ويهتم به وذلك 

 مام املعلن إليه يركز على األفكار الواردة فيه إعطائه فكرة سريعة عن حمتواه. جبعل اهت

 
 . 76مرجع سبق ذكره، ص درمان صادق،   87
، مقال علمي منشور يف جملة  -اهتطلبامل والتوعيامل  –ائرا ر االبتكار ت االسرتاتيجية اإلععنية وأمهيتها ت  ذل انتباه للمستهلجل خإلشارة إىل مؤسسة اتصاالمل نعيمة ابرك،  88

 . 319-318، ص2011أحباث اقتصادية وإدارية، جامعة بسكرة العدد العاشر، 
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ميثل مهزة الوصل بني العنوان الرئيسي ونص احملتوى اإلعالين حيث يستخدم هبدف التأكيد العنوان الفرعي:   -2
ليكمل القراءة   على ما جاء من العنوان الرئيسي وتقدي فكرة خمتصرة عن الرسالة اإلعالنية واستدراج القارئ

 أو املشاهدة، حيث يكون العنوان الفرعي بلون وحجم خمتلفان عن العنوان الرئيسي.
يدور حول الفكرة الرئيسية اليت يرغب املعلن )املؤسسة( يف توصيلها إىل املعلن إليهم وعادة النص اإلععين:   -3

بعض الكلمات التحفيزية اليت   ما يتضمن املزااي اليت حيصل عليها بعد ما يشرتي املنتج، ويتضمن أيضا
 تدعو إىل االستجابة للمحتوى اإلعالين. 

يف احملتوى   ءتتضمن الكلمات أو اجلمل اليت هتدف إىل دفع الزبون لالستجابة إىل ما جااخلامتة اإلععنية:   -4
 وقد تستخدم املؤسسة املعلنة اخلامتة كتلخيص ملا جاء يف احملتوى ككل. 

رض ابراز الفكرة الرئيسية لإلعالن وتسهيل اجلهد املبذول من جانب املعلن إليه تستخدم بغالصور والرسومامل: 
يف فهم اإلعالن ودفعه إىل تصديقه، وقد تكون هذه الصور والرسومات مبتكرة لتقدي صورة أوضح عن املنتج 

 سة تقدميه. وهناك من املؤسسات من تضيف ملفات متكن الزبون من حتميلها أو فيديو خاص حيمل ما تريد املؤس

II-1-13 واهشاعر  الفريوسي احملتومل: 

احملتوى يف التسويق الفريوسي يعتمد على املشاعر، حيث كلما جنح اإلعالن يف ااثرة هذه املشاعر كلما كان جناحه 
 89على أحد املشاعر التالية: أكثر، جيب أن يكون مبنيا

التعاطف، فهو الصلصة السحرية اليت متنح أول املؤثرات اليت ال خالف عليها هو    من   التعاطف: •
التسويق الفريوسي القوة، أجريت جتارب عديدة حول قوة التعاطف ونتائجها، فقد تبني أن قدرتنا على 

التعاطف حتفز جمموعة من اخلالاي العصبية تدعى ابخلالاي املرآه، وهذا ما تبحث عنه إدارة التسويق  
ة فريوسية تسرتعي انتباه اجلميع، حيث القدرة على فهم خصوصا حني ترغب يف إطالق محلة تسويقي

 ومشاركة اآلخرين وااثرة هذه املشاعر هي املتحكم الرئيسي يف جناح التسويق الفريوسي. 
قد يبدو غريبا اعداد رسالة إعالنية ذات حمتوى خميف لتوصيل ما تريد املؤسسة، ألن غريزة اخلوف اخلوت:   •

ذي جيده يف املنتج املطروح. وعن أمثلة ذلك االستفادة من الكوارث جتعل الزبون يبحث عن األمان ال
واملصائب فهي تعترب جماال خصبا ألفكار اإلعالنية جديدة، وأيضا يف مثال آخر تعزيز األمان لدى املرأة 

 
 .83-80، صمرجع سبق ذكرهدرمان صادق،   89
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عن مجاهلا من خالل ما تركز عليه مؤسسات مستحضرات التجميل يف اعالانهتا عن مجال املرأة الذي 
 يتالشى بدون استخدام املنتج موضوع اإلعالن. ستفقده أو  

املفاجأة مهم يف   اهفا أة: • ويعترب عنصر  يفاجئ اجلمهور ويبهرهم،  بتقدي حمتوى  املؤسسة  تقوم  حيث 
 حنو احلملة املقدمة.   مجذب الزابئن وانتباهه

دم مثل هذه من أكثر املشاعر اليت تؤثر على الزبون، فعلى سبيل املثال منظمة اليونيسف تستخ   احلرن: •
 احملتوايت ابعتبارها تلفت انتباه اجلمهور املستهدف. 

األنرتنت ابحملتوى الذي يسبب الغضب، وتلجأ له املؤسسات خللق الوعي جتاه   يهتم مستخدموا  الغضب:  •
 قضية ما لكسب أتييد ودعم الرأي العام جتاه ممارسات ما. 

رسائلها   االمشئراز:  • ضمن  املؤسسات  بعض  تعتمده  لكن  غريب  احملتوى  من مضمون  النوع  هذا  يعترب 
 ا. اإلعالنية من أجل متريرها وخلق حديث ومناقشات حوهل

والسعادة • إحياء:  البهجة  إلعادة  أو  اجلديدة،  املنتجات  عن  للرتويج  مناسبا  النوع  هذا   ويكون 
 مجهور ذو الغالبية الشابة مثال.    الستهدافعالمة جتارية مناسبة  

أن اإلعالن الفريوسي هو ظاهرة لنشاط على األنرتنت يستغل الشبكات احلالية يف نشر   Paul&Timويرى كل من  
وشرائط   الفريوسي رسائل  اإلعالن  ذلك، حيث ويشمل  وما إىل  التجارية  الوعي ابلعالمات  إعالنية وكذلك  رسائل 

 90أعالنية وكذلك أفالم فيديو وروابط، صور، ألعاب دعائية.

وحمتواها البد من أن تعكس مستوى جودة املنتجات جباذبية عالية وهذا عنصر مهم يف انشاء احلملة كما أن الرسالة  
 . 91التسويقية فريوسية اليت تعتمد على عنصر الدهشة واملفاجأة وهو مهم لنجاح احلملة 

الزبون، جيب أن يكون   ومن خالل ما ذكر سابقا ميكن القول إن لفعالية احلمالت التسويقية الفريوسية وتلقيها أثر لدى 
مضمون الرسالة اإلعالنية اليت تكون من خالهلا حيمل يف طياته ما تريد املؤسسة أن تصل له وحتقق من خالله األهداف 
املسطرة من خالل تلك احلمالت، حيث أن الزبون املستهدف حيتاج أن يقنع بشكل عايل وهذا ما يركز عليه التسويق 

واندفاعه حنو املنتجات قيد العرض وجعله يشعر مبدى أمهية املنتج املروج له. فهنا كلما   الفريوسي لتحقيق رد فعل منه

 
الرحيم، نرمني عادل عبد الرمحن، اجملموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة،  مرتجم من طرف هدى عمر عبد   ، -سلطة اإلععم-الدراسامل اإلععمية ،ابوول لونج مان، تييم وول 90

 .249، ص 2017
 . 163التسويق الفريوسي غامن رزوقي انيس، ص 91
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كانت الرسالة مالئمة وكان مضموهنا كذلك يسعى لتحقيق حاجات ورغبات الزابئن فإهنا حتقق غرض التسويق الفريوسي 
 وهو إعادة متريرها لآلخرين بشكل يضمن وصوهلا ألكرب فئة ممكنة.

II-1-14  الفريوسي نتشار ت التسويق اال : 

ماليني متصفح على   4وزمالئه يف مقال كتبه حول " ديناميكية التسويق الفريوسي" أبن حوايل    (Ieskovec)يرى  
مليون توصية حول املنتجات وهذا االنتشار السريع يولد فرصة أكرب للشركات يف تقدي حمتوى   16األنرتنت يكتبون  

وسي هو الذي يدفع الزبون إبرسال احملتوى اعالين مبتكر ينال أكرب قدر من هذه التوصيات، االبتكار يف التسويق الفري 
إىل أصدقائه أو عرضه على صفحته يف مواقع التواصل االجتماعي، حاملا يتم نشر الرسالة الفريوسية فإهنا تشتهر بقوة 

تكون ذات شعبية عالية   Yahooالكلمة املنطوقة اليت ال تستطيع الشركة السيطرة عليها الحقا بعض املواقع مثل  
نتشار يف البداية يكون بطيئا إىل أن يشاهده قلة من األفراد الذين يعجبهم أو يثري هدة تكون أقوى، االشاوفرص امل

 .92عداد أكرب يف مشاركته ومن مث مشاهدته من قبل أ اهتمامهم فيبدأو 

ا يعرف حيث وجتدر اإلشارة هنا إىل أن انتشار التسويق الفريوسي كان موجودا حىت قبل ظهور األنرتنت على شكل م 
إال أن استعماله تضاعف بفضل سهولة ارسال وانتشار املعلومات، بدون حدود جغرافية وعرب عدد ال  ابلكلمة املنطوقة

متناهي تقريبا من األشخاص، خاصة مع صدور اإلصدارات اجلديدة لألنرتنت اليت تتيح للمستخدم املشاركة يف إنتاج 
والشكل ،  93وغريها   االجتماعي وشبكات التواصل   ، (Blogsوانت ) املعلومة، وذلك من خالل نشر حمتوايت عرب مد 

 املوايل يوضح طريقة انتشار املعلومات عن طريق التسويق الفريوسي:

 (: انتشار اهعلومة ت التسويق الفريوسي 06لشك  رقم )ا

 a 01:49h https://www.almrsal.com/post/533956 20/09/2019اهصدر: 

 
 . 43درمان صادق، التسويق الفريوسي، ص   92
 . 41،40، ص 2016األوىل،، دار الكتب العلمية للنشر بريوت، الطبعة  الو ير ت التسويق اإللكرتوين،  ليلى مطايل   93

https://www.almrsal.com/post/533956%2020/09/2019
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II-1-15    الفريوسياهريج التسوياي : 

حتقيق أهدافها اليت تساعدها يف  كة و يقصد ابملزيج التسويقي الفريوسي جمموعة من األدوات اليت تستخدمها الشر        
الباحثة أن مضمون املزيج التسويقي الفريوسي ، حيث ترى  يف األسواق املستهدفة عن طريق االبتعاد عن الطرق التقليدية 

 94: ابآليتعناصر مزيج التسويق الفريوسي    وابإلمكان حصر  على خيتلف يف مضمونه عن املزيج التسويقي التقليدي

 يت:اليت يتم تداوهلا عرب األنرتنت عادة تتكون من اآلي و الفريوساملنتجات يف التسويق  اهنتج:   -1
اليت يكون سعرها منخفض جدا ابعتبار أن الشركة و   برجميات احلاسوبو   أشرطة الفيديوو   الكتب، املوسيقى، - أ

 من خالل األنرتنت من تكاليف املخزون. و   تتخلص

 أو عرب صفحة الشركة علال االنرتنت.   اهلدااي حيث يقوم الزابئن بطلبها من خالل رقم اهلاتفو   الزهور  - ب

 طرق احلصول عليها. و   طرق الدفعو   عرض تفاصيلهاو   املالبس: تقوم املواقع اإللكرتونية ببيع املالبس   - ت

السيارات من خالل موقع الشركة بعرض مواصفاهتا، أسعارها،    - ث  السيارات: ميكن عرض كل تفاصيل حول 
ين شخص يف الوالايت املتحدة األمريكية يقوم ابلشراء دون أفضل الوكالء، حيث تشري اإلحصاءات ان مليو و 

 الذهاب إىل معارض السيارات.

 CNN ،wall street journal   ،the new york timesالصحف: العديد من الشركات مثل     - ج
 أيضا تعرض تفاصيل احلصول عليها بشكل ورقي. و   تقوم بعرض صحفها بشكل رقمي على مواقعها

شراء وبيع األسهم: حيث ميكن للزابئن الدخول إىل شبكة اإلنرتنت والقيام بعمليات بيع وشراء األسهم دون    - ح
 أن يغادروا منازهلم.

ويتم الرتكيز يف التسويق الفريوسي على املنتجات أعاله بسبب أهنا حتتاج الكثري من األحاديث بني الزابئن وتبادل 
يتأث الزبون  الشراء واحلصول على اخلربات والتجارب ألن  قرار  اختاذ  قبل  الزابئن اآلخرين  قبل  املنطوقة من  ر ابلكلمة 

التوصيات الالزمة بل إن الشركة نفسها تستفيد من األحاديث والتعليقات اليت حتصل عليها من قبل الزابئن سواء عرب 
 موقعها اإللكرتوين أو صفحتها على مواقع التواصل االجتماعي.

 
 . 25درمان سليمان صادق، داليا وئيل داود، التسويق الفريوسي، مرجع سبق ذكره، ص  94
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 لتسويق اإللكرتوين توفر اآليت: يتطلب املنتج يف ا

الزابئن وآرائهم حول املنتج من خالل اجراء مسوحات مستمرة من خالل االنرتنت ترسل   شكاوىاالستماع إىل   - أ
 إىل الزابئن من خالل الربيد اإللكرتوين. 

 تفعيل خدمة ما بعد البيع.  - ب

لغرض   ا حتديد املنتجات اليت هناك استمرارية يف الطلب عليها وتطوير استخدامها لغرض االحتفاظ ابستخدامه - ت
 االحتفاظ ابلطلب املستمر عليها.

املنتج الفريوسي جيب أن يكون له قيمة حقيقية عند كل من املرسل واملستلم والقيمة قد تكون خدمة أو لعبة  - ث
 95. ا.... وغريهأو ترفيه أو بطاقة هتنئة

 ضرورة أن يكون املنتج أو اخلدمة منخفض التكلفة.  - ج

 ولة. بسه  جضرورة أن يكون املنتج قابل لإلنتا  - ح

 أو يوزع املنتج أو اخلدمة بشكل خاص على االنرتنت.  - خ

 ضرورة اإلنتباه إىل املنافسني يف مرحلة تقدي املنتج أو اخلدمة.  -د

 إن الرتكيز األساسي للمستخدم جيب أن يوجه إىل املوقع كون املنتج أو اخلدمة متوفرة على املوقع فقط.  -ذ

 وس( بعناية ودقة ومبوجب مواصفات أو خصائص معينة.ضرورة اختيار رجال التسويق الفريوسي )انقلو الفري  - ر

 التسعري:  -2
قابل النقدي يقصد ابلسعر أنه القيمة اليت يدفعها الزبون لبائع اخلدمة أو السلعة نظري احلصول عليها أي أنه امل

االعتماد يكون يف التسويق الفريوسي التكلفة تكون قليلة ابلنسبة للشركة الن  الذي حيدده البائع ويرتضيه الزبون، و 
الوالء ني للشركة نتيجة شعورهم ابلرضا و على الزابئن أنفسهم اذ يعملون على نشر الرسالة التسويقية كباعة شخصي

 اجتاه العالمة التجارية. 

 
 . 27-26درمان سليمان صادق، داليا وئيل داود، التسويق الفريوسي، املرجع السابق، ص  95
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لزايرة موقع  لذلك الشركة هتتم ابلدرجة األوىل على تقدي عروض جمانية تشجيعية جتعل منهم يعودون مرة أخرى 
املسموعة عرب شبكة االنرتنت سية هي تشجيع احلوارات املرئية و مبا أن الركيزة األساالشركة على الويب وطلب املزيد. و 

نتيجة للتوصيات اإلجيابية اليت حصل عليها من غريه أن يقبل ابلسعر الذي تقدمه  الزابئن اليت جتعل من الزبون و بني
 نفسها.الشركة ألنه يبحث عن القيمة 

 التوزي : -3

يعتمد التوزيع يف التسويق الفريوسي بشكل كامل على شبكة األنرتنت ملا توفره هذه الشبكة من تسهيالت 
وقع االلكرتوين ابستخدام التكنولوجية احلديثة اليت تسمح بتوزيع املنتجات بدون االهتمام ابلقيود اجلغرافية من خالل امل 

هذا ال يقلل من دور الوسطاء امنا يتم اللجوء ل دائم ابلشركة من خالل املوقع و اتصاالزبون على  اخلاص ابلشركة و 
هي مؤسسات تتواجد يف السوق الرقمي لغرض تسهيل عملية تبادل " وسطاء املعرفة اإللكرتونية " و إىل ما يسمى  

 املنتجات.

 :ما يليمن مميزات التوزيع يف التسويق الفريوسي و 

 96املبتكرة لغرض حتقيق رضا الزبون ابلكامل. و   ت التقليديةاحداث تالئم بني القنوا - أ

 تلبية احتياج كل منهما. تسهل عملية التبادل بني الشركة والزبون و اللجوء إىل وسطاء املعرفة اإللكرتونية اليت   - ب

يناسب زبون إىل ما  السعر أي توجيه البنظر االعتبار متغريات اجلودة و   نظام توزيع متكامل أيخذ  استخدام - ت
 التقصي. امكانياته واحتياجاته وابلتايل توفري عناء النقل والبحث و 

 تقنيات متخصصة من حيث ارتباطها ابلسوق االلكرتونية. وجود مهارات وجدارات و  - ث

رتنت، ذلك يقلل التكاليف، حيث يف هولندا فإن بيع الزهور ابت من خالل شبكة األناختصار قنوات التوزيع و  - ج
 تعامل مع زابئنها بشكل مباشر. كذلك شركة أمازون تو 

ن كان املنتج رقمي فإنه يتم نقله عرب األنرتنت من خالل مواقع الشركة املتخصصة إجياد بدائل متعددة للنقل، وإ  - ح
 لذلك الغرض. 

 
 .28-27الفريوسي، املرجع السابق، ص  داود، التسويقدرمان سليمان صادق، داليا وئيل   96
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 أحياان تتم العملية بشكل آين. رعة يف وصول املنتج إىل الزبون و الس - خ

 الرتويج: -4
 نفسه ألنه هو الذي أيخذ على عاتقه توصيل الرسالة التسويقية إىل غريه  الربون  يف التسويق الفريوسي املروج هو

 جذهبم إىل منتجات الشركة، هناك عدة طرق فعالة يعتمدها التسويق الفريوسي يف الرتويج: و 

شر الكلمة املنطوقة سواء من خالل الربيد اإللكرتوين أو من خالل الفيديو يف املواقع املتخصصة، ن -أ
تبادل و   الفرص اليت تقدمها يف جمال مشاركة األراءو   خيرب صديقه، مواقع التواصل االجتماعي صديق  

 اخلربات عن املنتج. 

تقود إىل صفحات أخرى  - ل النقر عليها  الويب اخلاص ابلشركة عند  تتواجد يف موقع  الكرتونية  روابط 
 حتتوي على معلومات متكاملة عن املنتج. 

 ثري على الزبون. االعتماد على املشاعر يف التأ   - مل

جذب املزيد من الزابئن إىل الشركة من خالل تقدي عروض تشجيعية هلم  و   مكافأة من ينقل املعلومات   - ث
اليت تكون عادة غري متوفرة لغريهم و   أو السماح هلم بتحميل برامج حديثة اإلصدار هتتم يف جمال األنرتنت

 . أكثرمما يشجعهم 

لوحة إعالنية صغرية تتضمن رسومات أو صور أو كالهم. ميكن اإلعالانت عرب األنرتنت تكون اشبه ب   -ج
 97من خالل النقر عليها ابلتحول إىل صفحات أخرى. 

II-1-16 له  االختعت بس التسويق الفريوسي وبعض اهصطلحامل اهشاهبة : 

احلماس )التسويق قد يرى البعض أن هناك تشابه يف استخدام مصطلحات كالتسويق الفريوسي والتسويق القائم على  
ابلطنني( والكلمة املنطوقة ويروها كمرادفات لبعضها البعض اال أهنا ختتلف عن بعضها البعض لذلك من الضروري أن 

 98منيز بينها، وسنوضح الفرق بينها يف الشرح التايل: 

 

 .29-28درمان سليمان صادق، داليا وئيل داود، التسويق الفريوسي، املرجع السابق، ص   97
98 Isabelle Goyette, Line Ricard, Jasmin Bergeron, François Marticotte, E‐WOM Scale : word‐of‐mouth 
measurement scale for e‐services context , Canadia journal of administrative sciences ,Revue canadienne des 
sciences de l’ administration, Volume27, Issue1, 2010 ,p 9-10. 
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 (Buzz marketing)التسويق الفريوسي والتسويق الاا م على احلماس أو التسويق خلطنس   ✓

يعتمد التسويق القائم على احلماس بقيام املؤسسة ابلتعاقد مع أشخاص معينني )مشاهري، شخصيات معروفة، قادة 
الرأي....اخل( أو أشخاص عاديني للحديث عن منتجات املؤسسة وترتكز مهمة هؤالء األشخاص على خلق ضجة أو 

رائدة يف هذا النوع من التسويق   Procter&Gambleمثال عن ذلك مؤسسة  و   ما يشبه الطنني حول املؤسسة 
حيث تقوم ابلتعاقد مع أشخاص معينني للحديث عن منتجاهتا بني الناس، أما التسويق الفريوسي فهو تقدي رسالة 
تروجيية عرب شبكة األنرتنت بغرض جعل حمتوى الرسالة يولد الكلمة املنطوقة حول املنتج بني الناس أما التسويق ابلطنني 

 يشرتط فيه وجود األنرتنت قد يكون وجها لوجه.   ال

 (word of mouth)الكلمة اهنطوقة:  التسويق الفريوسي و  ✓
التسويق الفريوسي هو اسرتاتيجية تسويقية مرتبطة ابلكلمة املنطوقة، حيث يتم استخدام األنرتنت واالستفادة من 

املنطوقة اليت تتم عرب الواقع أو األنرتنت، حيث تتم الكلمة وهو بذلك خيتلف عن الكلمة   مواقع التواصل االجتماعي
مثال  احلوافز  املؤسسة من خالله  فتستخدم  الفريوسي  التسويق  أما  العفوي  الطابع  املنطوقة بشكل عفوي وأتخذ 

 لتشجيع الزابئن على مترير الرسالة إىل بعضهم البعض وأيخذ الطابع الغري شخصي. 
 االختالف بني املصطلحات أعاله: واجلدول التايل يوضح  

(: االختعت بس التسويق الفريوسي والتسويق الاا م على احلماس )خلطنس( والكلمة 04)ائدول  
 اهنطوقة 

 الكلمة اهنطوقة  التسويق الاا م على احلماس  التسويق الفريوسي 

يستخدم شبكة األنرتنت ومواقع التواصل  
اإلعالنية بني خمتلف  االجتماعي لنشر الرسالة 

 الناس وإعادة نشرها من طرفهم لغريهم.

تولده املؤسسة عن قصد منها خللق  
ضجة وطنني بني الناس حول  

 منتجاهتا. 

عبارة عن تداول حديث عن منتج  
 بني األشخاص. 

  = الكلمة املنطوقة  +التسويق القائم على احلماس
 التسويق الفريوسي 

أيخذ شكل الكلمة املنطوقة يف  
خدامه )أي بتداول األحاديث  است

 ضجيج حول املنتج(.   خلق

تستخدم كأداة من أدوات التسويق  
 الفريوسي وتعترب من أهم أدواته. 

 
  Isabelle Goyette and all , Ibid ,p 10 من إعداد الطالبة اعتمادا على  اهصدر: 
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II-2   مدخ  لسلوك اهستهلجل 

 متهيد 

العملية التسويقية فهو الذي حيدد جناح أو فشل أي من برامج التسويق وهو يتسم جوهر  يعترب سلوك املستهلك لب و 
تفسري األمناط السلوكية للمستهلك تعترب من املهام األوىل ألية إدارة تسويقية، عالية من التعقيد. إال أن فهم و   بدرجة

السلوك. باحثني والدارسني هلذا  القصوى بني  املستهلك اليت تعترب ذات أمهية    ومن هنا برزت حبوث ودراسات سلوك
اليت تؤثر يف هذا السلوك   من املؤثرات الداخلية واخلارجية  له على أنه عملية شراء ابلدرجة االوىل يؤثر به عدد   روينظ

التنبؤ بسلوك هذا املستهلك مسبقا يعترب أمرا ليس سهال بل هو ، حيث  لنهاية قرار يتخذه هذا املستهلكالذي هو اب
دقيقة و   ور اليت ال ميكن الوصول إليه علميا. لكن استخدام حبوث التسويق اليت تصمم بطريقة جيدة من أصعب األم 

التأكد من معرفة سلوك هذا  التسويق من تضييق فجوة عدم  العلمية احلديثة مكنت رجال  واملستندة إىل األساليب 
هتتم إدارة التسويق وعرب و  99مة هلذا املستهلك. املستهلك وابلتايل ساعدهم يف إعداد براجمهم التسويقية ملنتجاهتم املصم 

أنشطتها املختلفة واملسندة من بقية وظائف املنظمة األخرى إىل حتقيق إشباع دقيق حلاجات ورغبات املستهلك، وتطوير 
املستهلك منتجاهتا تلك ورمبا حيقق رضاه، حىت أصبح القول جناح املؤسسة ال ينحصر يف حدود اكتشاف ما حيتاجه  

من متطلبات، بل العمل بشكل مضاف لتحديد األسباب يف نشوء تلك احلاجة أو، غريها. وهذا يعين يف حقيقته 
 الدراسة الدقيقة للمستهلك والسلوك الذي يعتمده للتعبري عن دواخله من حاجات ورغبات خمتلفة. 

II-2-1    اهستهلجلمفهوم سلوك  : 

حد أنواع السلوك اإلنساين، وابلتايل فإنه يتأثر مبؤثرات متعددة وأن املؤثر مما ال شك فيه أن سلوك املستهلك هو أ
 الواحد يؤدي إىل أنواع متباينة من السلوك وقد تؤدي املؤثرات املتباينة إىل سلوك واحد. 

أنه  وعليه فإن دراسة سلوك املستهلك هي عملية معقدة ألن فهم دافع املستهلكني ليس ابألمر السهل والبسيط بل  
عملية صعبة ومعقدة بسبب أن الكثري من األفراد ال يرغبون يف التصريح عن دوافعهم، وهذا ما يزيد من صعوبة معرفة 

 100دوافع املستهلك كذلك عدم معرفة بعض املستهلكني حبقيقة الدوافع اليت حتركهم عند شراء منتج ما أو عدم شرائه.

 

 . 115، صمرجع سبق ذكرهدن، دار املناهج لنشر والتوزيع، األر   ،الرقابة -التعطيا - إدارة التسويق التحلي أ.د حممود جاسم الصميدعي، د. رشاد حممد يوسف الساعد،   99

 .116أ.د حممود جاسم الصميدعي، د. رشاد حممد يوسف الساعد، املرجع السابق، ص   100
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 .لك أن نتعرف على كل من معىن السلوك مث املستهلك على انفرادالبد علينا قبل التعرف على سلوك املسته  لك لذ 

 : السلوكتعريف  1-
هذا اجملال، فهناك من عرفه أبنه "   لقد قدمت العديد من التعاريف للسلوك اإلنساين من طرف الدارسني واملختصني يف

حماوالته املستمرة لتحقيق أهدافه وإشباع رغباته عن اإلنسان يف   سلسلة متعاقبة من األفعال وردود األفعال اليت تصدر 
 كذلك هي األفعال واالستجاابت اليت يعرب هبا اإلنسان عن قبوله أو رفضه حملاوالت   املتطورة واملتغرية،

 التأثري املوجهة إليه من عناصر البيئة احمليطة به سواء كانت عناصر بشرية أو مادية" 
نتيجة تعرضه إما إىل منبه داخلي أو   ه "ذلك التصرف الذي يربزه شخص ماوهناك من يعرف السلوك اإلنساين أبن  

 حتقيق توازنه البيئي أو إشباع حاجاته ورغباته". خارجي يواجهه الفرد، والذي يسعى من خالله على

 :تكمن يف  ومن خالل هذين التعريفني ميكن إن نستخلص بعض مميزات السلوك اإلنساين اليت
 .السلوك اإلنساين سبيب  اإلنساين ال ينشأ من العدم بل نتيجة ملؤثرات خمتلفة، وابلتايل فإن السلوك   -
 .وتثري سلوكه وحتدد اجتاهاته كذلك يبىن هذا السلوك على الدافع وهذا األخري يكون كقوة أساسية لدى الفرد -
اهلدف هي احلاجات والدوافع   السلوك اإلنساين هادف وغايته حتقيق هدف حمدد حبيث أن وسيلة حتقيق هذا -

 101أجل حتقيق الفرد ملنفعة أو ليتجنب ضرر.  وابلتايل فإن سلوك الفرد يكون سلوك صادق من
 تعريف اهستهلجل -2

عنده السلعة أو يتلقى   تستقر  والذي يه منتج السلعة أو مقدم اخلدمة  ل"اهلدف الذي يسعى ا  أنه: عرف املستهلك على  
 .أنظار مجيع من يعمل يف جمال التسويقاخلدمة، أي هو حمط  

ابعتباره اهلدف الذي تسعى   من خالل هذا التعريف يتبني لنا أبن املستهلك هو املعادلة املهمة يف العملية التسويقية
جهودها التسويقية من أجل تلبية حاجاته و  املؤسسات أن تتوصل اليه، لذا فنجد هذه املؤسسات توجه خمتلف

 .رغباته
هو الذي يشرتي السلع أو  وعني: املستهلك النهائي واملشرتي الصناعي، فاملستهلك النهائيإىل ن  وينقسم املستهلكني

يشرتي السلع أو اخلدمات من أجل استعماهلا   اخلدمات بغية االستعمال الشخصي، أما املشرتي الصناعي فهو الذي
يب السيارات يقوم بشراء قطع الغيار من لدن ذلك مصنع ترك  يف تصنيع سلع أو خدمات أخرى، وكمثال على

 .استعماهلا يف تركيب السيارة اليت سوف يبيعها للمستهلك النهائي  جمموعة كبرية من املنتجني بغية

 
، ص  2009 ابتنة،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم التجارية، جامعة  دراسة حالة،  االتصال التسوياي دواف  الشراد لدمل اهستهلجل ائرا ري ت حتديد سياسةبالل نطور،   101

2-3. 
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بنوع من العاطفة يف   ومن بني أهم االختالفات املوجودة بني النوعني، أن عملية الشراء لدى املستهلك النهائي تتسم
االشباع   يشرتي السلع أو اخلدمات هبدف   ة لدى املشرتي الصناعي، كما أن املستهلك النهائيحني تتصف ابلعقالني

 .102السلع واخلدمات يف غالب األحيان هبدف الربح  الشخصي ال الربح يف حني املشرتي الصناعي يشرتي
االنتفاع من منتج أو خدمة هو الفعل املتحقق من قبل الفرد يف شراء أو استخدام أو  تعريف سلوك اهستهلجل:  -3

 103متضمنة عدد من العمليات الذهنية واالجتماعية اليت تقود إىل حتقيق ذلك الفعل. 

ويف تعريف أخر بذات االجتاه ملا ذكر أعاله فهو ذلك الفعل الشخصي الذي يقوم يف جوهره على االنتفاع 
 104رتتبة على حتقيق القرار لذلك الفعل. واالستخدام االقتصادي للسلع واخلدمات متضمنا عدد من العمليات امل

وعرفه عنايب أبنه "السلوك الذي يقوم به املستهلك عندما يبحث ويشرتي ويستعمل ويقيم ويتخلص من السلع 
 .105واخلدمات )بعد استعماهلا( اليت يتوقع أن تشبع حاجاته" 

 ويتضح من التعريفني أعاله أن سلوك املستهلك يتمثل ابلتايل:
 لك هو فعل يقوم به األشخاص للتعبري عما بداخلهم.سلوك املسته -
 تتحكم ابلسلوك وحتديد النمط االستهالكي عدة عوامل قد تكون خاصة ابلفرد أو أخرى خارجية حميطة به.  -
 اهلدف من السلوك هو اشباع حاجات ورغبات من خالل شراء السلعة واالنتفاع هبا.  -
عمليات متسلسلة ومرتابطة تبدأ من الشعور ابحلاجة   السلوك احملقق من خالل عملية الشراء يكون عرب  -

 واالنتهاء بعملية الشراء وما يليها بعد استخدام السلع من رضا أو من عدمه منها. 
والتصرفات واألنشطة اليت يقوم املستهلك بغرض احلصول على منتجات   على أنه جمموع األفعال"  طييب أمساءوعرفته  

 106."يتوقع أن تشبع حاجاته ورغباته 

شراء املنتج ومن مث اليت يسلكها االفراد يف ختطيط و   سلوك املستهلك أبنه التصرفات واألفعال  Molinaوحدد  
استهالكه. جند يف هذا التعريف أن هنالك أتكيد على عملية التخطيط اليت يقوم هبا االفراد من أجل اختاذ قرار الشراء 
املنافسة  تتعلق ابملنتج نفسه واملنتجات  اليت  السابقة للفرد  التخطيط يستند إىل جانبني مهمني مها اخلربات  وأن هذا 

 
 . 3، مرجع سبق ذكره، ص -دراسة حالة شركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية  -الرتوجيية للمؤسسة االقتصادية   أمهية دراسة سلوك اهستهلجل ت عياغة االسرتاتيجية،  عماروايل   102

103 Berkowitz, Eric, Marketing 6th end, Mcgraw-Hill College Hardcover,2000, p 150.   
104 lancaster geoff, reynolds paul, Marketing 1sted, Macmillan business Masters, 1998, p42. 

 . 16، ص 2003(، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،سلوك الربون )عوام  أتثري البيئةعنايب بن عيسى،   105

أطروحة مقدمة ضمن  ، خئرا ر ة الكهرو منرليسوق اهنتجامل  ةدراسة حالأتثري مريج االتصال التسوياي للمؤسسة على اختاذ قرار الشراد مد طرت اهستهلجل  طييب أمساء،  106
 . 5، ص 2017، جامعة تلمسان، دويل  ق ختصص تسوي متطلبات نيل شهادة الدكتوراه يف العلوم
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ستهلك بعد االستهالك ومدى استعاد املستهلك لالستمرار بشراء املنتج أو عدم االستمرار وذلك والبديلة ورد فعل امل
استنادا إىل مستوى اإلشباع والرضا الذي حيصل عليه من املنتج واجلانب اآلخر هو سعي املستهلك إىل مجع املعلومات 

 اإلشباع والرضا الالزم حلاجاته ورغباته.بشكل مستمر من أجل التوصل إىل قرار شاء مناسب حيقق من خالله مستوى  

تتم داخل   Martinوحيدد   اليت  النهائية لسلسلة من اإلجراءات  النقطة  للمستهلك أبنه ميثل  السلوك املالحظ 
اء والذاكرة. حيث أن عملية التفاعل ما بني كاملستهلك وأن هذه اإلجراءات متثل االحتياجات، اإلدراك، الدوافع، الذ 

يئة احمليطة به تؤدي إىل تكوين املخرجات اليت حددها وأمساها ابجلوانب وهي العادات، احلوافز، الصورة، املستهلك والب
املواقف، القرار، ورد الفعل، اليت تلغب دورا قد يكون كبريا أو قليال يف تكوين اجلانب الشعوري واجلانب اإلدراكي 

ل العوامل النفسية للفرد مثل االحتياجات، اإلدراك، الدوافع، ابلنسبة للفرد وأن العوامل العقالنية تكون حمددة من قب
  107الذكاء والذاكرة اليت تلعب دورا مهما يف حتديد سلوك األفراد وحتديد سلوكهم االستهالكي واختاذ قرار الشراء.

وعة من النمط( الذي يتخذه املستهلك ليقوم مبجم -يعرفه الدكتور مصطفى حممود أبو بكر أبنه املسار )املنهجو 
األنشطة أو املهم أو اجلهود لتتم وفق مراحل وخطوات معينة يف سلسة متصلة تبدأ ابلتفكري يف احلصول على املنتج 
 )سلعة أو خدمة( حىت اإلدراك بعد االنتفاع ابملنتج مث ما حيدث بعد حالة الرضا أو عدم الرضا أو احلياد املرتبطة بذلك.

 هلك )العميل( يتصف مبا يلي: من هذا التعريف يتضح أن سلوك املست

 عقلية واثلثة نفسية.ود بدنية أو أخرى  هيتضمن سلوك املستهلك أنشطة وج .1
 منهجي.لوك املستهلك هادف رشيد موضوعي و يفرتض أن س .2
 سلوك املستهلك متصل تتابعي تراكمي مركب ومرن.  .3
 اندرا ما يكون سلوك املستهلك فردي، وعادة تتعدد األطراف املؤثرة فيه.  .4
 108سلوك املستهلك انمي موقفي )يتطور وفق اعتبارات فنية، مالية، نفسية واجتماعية(.  .5

 
 
 

 

 .117رشاد حممد يوسف الساعد، املرجع السابق، ص أ.د حممود جاسم الصميدعي، د.   107

 . 30، ص2015، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، سلوك اهستهلجل واإلدارة االسرتاتيجية همارسة نشاط التسويق ت اهنظمامل اهعاعرةد. مصطفى حممود أبو بكر،  108 
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 ميثل مسار سلوك املستهلك  (:07)  الشك  رقم

 

 

 

 

 

، د. مصطفى محمود أبو بكر،  التسويق في المنظمات المعاصرةاإلدارة االستراتيجية لممارسة نشاط سلوك المستهلك و  اهصدر: 

 . 30، ص 2015الجامعية، اإلسكندرية، مصر، الدار 

 جهود ومراحل سلوك املستهلك.تشري إىل مسار أنشطة و  1-3-4-5-6

عالمة التذبذب تشري إىل احلاالت االحتمالية بعد االستخدام أو االنتفاع ابملنتج واختاذ قرار ابلتكرار )يف 
-)احلياد   واملراجعة والتعديل  كري املنحىن أ، سواء بنطاق أوسع أو نطاق أضيق( أو إعادة التف-حالة الرضا 

املنحىن ب( أو الندم واختاذ موقف سليب والتحدث غري املؤيد للمنتج واملنظمة )حالة االستياء أو عدم 
 املنحىن ج(.   -الرضا

السلوك الفردي واجلماعي   أبنه Consumer Behavior سلوك املستهلك  كاسر نصر املنصور الدكتور    ويعرف
قرارات شراء السلع واخلدمات واستهالكها. أي هو التصرف الذي يربزه شخص ما نتيجة   الذي يرتبط بتخطيط واختاذ 

حتقق أهدافه. وأيخذ السلوك ة حول أشياء ومواقف تشبع حاجته ورغباته و دافع داخلي حتركه منبهات داخلية أو خارجي
 شكلني مها: 

 غري ملموس مثل التفكري والتأمل.   (Covert Behavior)سلوك ضمين مسترت   -
 حسي ملموس مثل تناول الطعام.   (Overt Behavior)سلوك ظاهر -
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 إن سلوك الشخص هو نتاج ملا يلي:

 العوامل اآلنية اليت خيضع هلا الفرد أثناء ممارسته هلذا السلوك.  -
 حصيلة خربات اترخيية من تفاعله مع البيئة. -

)منبهات( تنبع من داخله مثل الدافعية واإلدراك العقلي، وأن استجابة الشخص هلذه سلوك الشخص خيضع ملؤثرات  
املؤثرات حتكمها عوامل ومنبهات بيئية خارجية، وقد ترتاكم لدى الشخص من خربات سابقة، وجتعله يظهر أمناطا معينة 

 109من السلوك، ويتجنب أمناطا أخرى. 

رفات األفراد الذين يقومون مباشرة ابحلصول على السلع واخلدمات كما يعرفه الدكتور أمحد يوسف دودين أبنه تص
أبنه عملية اختاذ القرارات بواسطة    اوأيض   التصرفات.االقتصادية واستخدامها مبا يف ذلك القدرات اليت تسبق وحتدد هذه  

 110األفراد والنشاط املادي هلم عند تقييم املنتجات واحلصول عليها واستخدامها. 

ومن هذا املنطلق ميكن تعريف سلوك املستهلك على أنه عبارة عن: " نشاطات األفراد أثناء االختيار والشراء للسلع 
لى أنه "لنمط الذي يستهلكه املستهلك يف سلوكه يف البحث أو واخلدمات من أجل إشباع رغبات املستهلك". أو ع

 111الشراء أو امليل حنو خدمة أو سلعة أو فكرة يتوقع منها إشباع رغباته. 

ويعرف سلوك املستهلك كذلك أبنه األعمال واألنشطة اليت يقوم هبا األفراد أثناء عمليات االختيار والشراء للسلع 
جاهتم ورغباهتم االستهالكية، كما يعرف أبنه األفعال والتصرفات الناجتة عن الشخص واخلدمات اليت تليب وتشبع حا 

ملنبه  تعرضه  عند  السلع واخلدمات واهلادفة إىل سد حاجاته ورغباته وإشباعها وذلك  جتاه ما هو معروض عليه من 
السلع واخلدمات بطريقة خارجي أو داخلي، أو أنه أفعال وتصرفات األفراد للحصول على أو استخدام أو استعمال  

 .112اقتصادية، مبا يف ذلك عملية اختاذ القرارات اليت تسبق وتقرر تلك األفعال 

 

 . 58، ص2006األردن، الطبعة األوىل  - للنشر والتوزيع، عمان مكتبة احلامد سلوك اهستهلجل مدخ  اإلععن،كاسر نصر املنصور،    109
 . 65، ص2015األوىل،  ةاألردن، الطبع -عمان  ،األكادميون للنشر والتوزيع ،إدارة التسويق اهعاعرد. أمحد يوسف دودين،    110
 . 23، ص2013األردن، الطبعة األوىل، -مكتبة احلامد للنشر والتوزيع، عمان ، سلوك اهستهلجل واختاذ الارارامل الشرا ية: مدخ  متكام حممد منصور أبو جليل وآخرون،   111
 . 24ص، ق ابسالرجع ملحممد منصور أبو جليل وآخرون،   112
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سلوك ذلك التصرف الذي يربزه املستهلك يف البحث عن شراء أو استخدام السلع أو   Schiffmanويعرف  
حاجاته أو حاجاهتا وحسب اإلمكانيات   اخلدمات أو األفكار أو اخلربات اليت يتوقع أهنا ستشبع رغباته أو رغباهتا أو

 113الشرائية املتاحة.

أما الدكتور حممد عبد العظيم أبو النجا فيعرف سلوك املستهلك أبنه تلك األفعال والعمليات والعالقات االجتماعية 
ظواهر أساسية ميكنها أن متيز ويالحظ هنا وجود اربعة    اليت يظهرها األفراد أو اجلماعات قبل وأثناء وبعد عملية املبادلة.

 114سلوك املستهلك:

 .أي األفراد واجلماعات الرمسية وغري الرمسية أبحجامها املختلفة  "النووواس":  -1

 والذين يقومون بررر: 

 .معينة تتضمن األفعال أو التصرفات والعمليات  "أنشطة" -2

 ويتم ذلك يف سياق من: 

 .بني األشخاص  "الععقامل"  -3

 تساهم يف خلق: 

النتائج   "اخلربامل"،  -4 مع  والتعامل  واستخدام،  املرتبطة ابحلصول على،  التجارب  تلك  تتضمن  واليت 
 اخلاصة ابلسلع واخلدمات. 

ومن خالل التعاريف السابقة ميكن القول أن سلوك املستهلك عبارة عن نشاط األفراد أثناء االختيار الشراء للسلع 
تلك التصرفات اليت يقوم هبا الفرد أو الشخص نتيجة تعرضه ملنبه معني واخلدمات من أجل إشباع حاجاته، وأيضا هو  

 السلوك  ذلك ميكن القول أنه     أخرى  جهة  من  و    بناء على ما مت عرضه من سلع وخدمات هبدف إرضاء حاجاته،
 ستشبع  أهنا  يتوقع   اليت  اخلربات  أو  األفكار  أو   اخلدمات  أو  السلع   استخدام  أو  شراء  عن   البحث  يف  املستهلك  يربزه   الذي

 
113 Schiffman Zeou Helsie Kanuk, Consumer Behavior, Eighth Edition, Pearson Prentice Hall, 2003, P 3-5. 

 .65-64، ص2015، الدار اجلامعية قرادة معماة ت سلوك اهستهلجل األطر اهفاهيمية واهضامس التطبيايةد. حممد عبد العظيم أبو النجا،    114
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هبذا يكون السلوك هو اإلطار التسويقي اإلجيايب والفعال الذي يتخذه و .املتاحة  الشرائية  اإلمكانيات   وحسب  رغباته
 كل احلاجة لديه من سلع أو خدمات. املستهلك للحصول على ما ينتظر أن حيد مش

II-2-2    اهستهلجلأمهية وفوا د دراسة سلوك : 

إن أمهية دراسة سلوك املستهلك نشأت يف ظل االقتصاد احلر وتنامت أمهيتها يف ظل التحوالت االقتصادية املتعاقبة، 
التكتالت االقتصادية، املنظمات التجارية، تيار العوملة اجلارف، كل هذه املظاهر زادت من أمهية هذه الدراسة بسبب 

لكني هبذا التغري، وهنا يتجلى "الاليقني" يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية تغريات احمليط املتنامية وأتثر سلوكات املسته
 ابلنسبة للمنظمة، إذ أن سر النجاح أو اإلخفاق مرهون مبدى جناعة وفعالية دراسة سلوكات املستهلكني.

ري السوق لقد استحوذت دراسة سلوك املستهلكني على اهتمام كبري يف اآلونة األخرية موازاة مع املستهلك ومعاي
 )اجلودة، السعر، التوزيع واإلعالن( أو بصيغة أدق التميز بقوة وكفاءة االستجابة. 

وتكمن أمهية هذه الدراسة كوهنا متس كل الشرائح التسويقية حيث متتد من انحية التأثري من املستهلك إىل األسرة، 
 لدول نفسها. كوحدة االستهالك إىل املؤسسات الصناعية والتجارية، وحىت احلكومات وا

وتفيد دراسة سلوك املستهلك الفرد عن طريق إمداده بكافة املعلومات والبياانت اليت تساعده يف االختيار األمثل 
للسلع واخلدمات املطروحة وفق إمكانياته الشرائية وميوله، كما تفيد الفرد يف حتديد حاجاته حسب األولوايت اليت 

البيئة احمليطة )األسرة وعادات وتقاليد جمتمعه( من جهة أخرى، وتفيدان كوننا   حتددها موارده املالية من جهة، وظروف 
 مستهلكني يف: 

التبصر أثناء عملية استهالك السلع واخلدمات ومساعدتنا يف حتديد املنتج املراد شراءه وملاذا ؟ وكيف  - أ
 يتم ذلك؟  أي كيفية إحداث مرونة يف اختاذ القرارات. 

 املؤثرات على سلوكنا واليت حتاول إقناعنا ابملنتجات املعروضة. إدراك   -ب

إن دراسة سلوك املستهلك تعين فهم العالقة بني املؤثرات الداخلية واخلارجية على سلوكات األفراد الشرائية، وكذا 
تتسع لتشمل فهم سلوك اإلنسان كعلم، ومل تقتصر احلاجة ملثل هذه الدراسات على املستهلكني أو الطلب فقط، بل  

االهتمام البالغ من قبل العلماء لفهم ودراسة أي مظهر من مظاهر السلوك اإلنساين وبصفة عامة واالستهالكي بصفة 
 خاصة. 
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وعلى جانب آخر تتجلى احلاجة هلذه الدراسة على مستوى األسرة يف متكني أصحاب القرار الشرائي من إجراء 
البدائل املتاحة من كل منتج، واختيار البديل والعالمة اليت حتقق احلاجة، التحليالت االزمة لنقاط القوة والضعف يف  

 115التسوق األفضل لألسرة من الناحية املالية والنفسية.  كما تساعد هذه الدراسات يف حتديد أماكن ومواعيد 

كبرية جمال كما تظهر احلاجة لدراسة سلوك املستهلك لدى املؤسسات الصناعية والتجارية حيث تربز األمهية ال
ختطيط ما جيب إنتاجه كما ونوعا إلرضاء املستهلكني احلاليني واملرتقبني كما يساعدها يف حتديد عناصر املزيج التسويقي 

أية فرصة تسويقية متاحة وإمكانية استغالهلا بنجاح من   اكتشافالسلعي واخلدمي األكثر مالءمة، من جهة، وإمكانية  
 جهة أخرى. 

اجة هلذه الدراسات ختص كافة أطراف العملية اإلنتاجية والتسويقية، لكوهنا تساعد يف حتديد وخالصة القول أن احل
املرحبة للمنتجني واملسوقني وحىت احلكومات، وأولوايت اإلنفاق وتوزيع املوارد املالية لتلك املشروعات   االستثمار أوليات  

يت متكنهم من استمرارية العمل والتوسعات املطلوبة وفق أو العمليات اإلنتاجية والتسويقية مبا يضمن هلما األرابح ال 
   116حساسيات تقلبات سلوك املستهلكني.

 أمهية دراسة سلوك اهستهلجل   ميث   (:08)  رقمالشك   

 

 .65: كاسر نصر املنصور، سلوك املستهلك مدخل اإلعالن، مرجع سابق ذكره، صاهصدر

 
 . 29 -28حممد منصور أبو جليل وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  115
 . 30حممد منصور أبو جليل وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  116
 



اإلطار النظري للدراسة                                                                      األول الفصل   

55 
 

II-2-3   اهستهلجل سلوك   مداخ: 
 117تتمثل يف أربعة مداخل وهي كااليت:   

وفقا هلذا املدخل فإن املستهلك هو كائن اقتصادي يسعى إلشباع حاجاته اهدخ  االقتصادي:   -1
ورغباته، وفقا لدخله املتاح حمققا أكرب منفعة. وهذا السلوك هو سلوك عقالين رشيد، وهذا املدخل يركز 

وامل واملؤثرات األخرى ورغم أمهيته ال يليب حقيقة على عامل واحد هو العامل االقتصادي بدون الع
 سلوك املستهلك مبكوانته املختلفة. 

وفقا هلذا املدخل فإن املستهلك هو كائن حي اجتماعي يسعى إلشباع حاجاته   اهدخ  اال تماعي:  -2
ورغباته وفقا لشخصيته حمققا أكرب منفعة. يركز على عامل واحد يشمل العوامل االجتماعية وهي ال 

 تعكس كافة العوامل املؤثرة األخرى. 
تتمثل الفرضية األساسية هلذا املدخل هي أن سلوك املستهلك ميثل    اهدخ  السيكولو ي )النفسي(: -3

أحد أوجه السلوك اإلنساين، والتايل يتأثر بعوامل البيئة احمليطة به ويركز على العوامل النفسية وهي األكثر 
 .تعقيدا وصعوبة يف القياس واملعرفة

املداخل الثالثة السابقة رغم أمهيتها وأتثرياهتا احلقيقية ال متثل مدخال متكامال لسلوك اهدخ  الشام :   -4
 سيث اخلاص بسلوك املستهلك ميثل مدخال متكامال وذلك لعدة أسباب هي: -املستهلك، ومنوذج هورد 

 حثني. على عوامل اقتصادية واجتماعية ونفسية وغريها امجع عليها البا  احتوائه  -

 األساس يف تفسري سلوك املستهلك.  -

 األساس يف تفسري عملية اختاذ قرار الشراء.   -

II-2-4    اهستهلجلمنوذج سلوك  : 

لذلك تقوم معظم الشركات الكبرية إبجراء حبوث تفصيلية من قرارات الشراء كل يوم، و يتخذ املستهلكون العديد  
بعض األسئلة اخلاصة مبا يشرتي، وأين، كيف، مىت يشرتي، تتعلق بقرارات الشراء اليت يتخذها املستهلك لإلجابة على  

 ميكن لرجال التسويق أن يقوموا بدراسة املشرتايت الفعلية للمستهلك حىت يتسىن هلم التعرف على ما يشرتيه.و 

 
 . 181-180، ص 2013دار امليسرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة الثانية،  االتصاالمل التسوياية،عالء فالح الزعيب،    117
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على الرغم من ذلك. فمعرفة مسببات السلوك الشرائي ليست ابلعملية السهلة، حيث أن اإلجابة على مثل األسئلة و 
الذي يعترب مبثابة صندوق أسود مظلم ول ما يدور داخل عقل املستهلك، و السابقة إمنا يعين ضرورة اإلحبار وصرب ح
 118يصعب التعرف على ما حيدث داخله. 

 اخلاص بسلوك املستهلك:  االستجابة-املثرياتيل  ميثل النموذج التا و 

 منوذج سلوك املستهلك  :(09)  رقمالشك   

 

 . 181، بتصرف، ص سابقالرجع  املحممد عبد العظيم أبو النجا، قراءة معمقة يف سلوك املستهلك،  :  اهصدر

املثريات األخرى إىل عقل املستهلك أو الصندوق األسود ىل دخول عناصر املزيج التسويقي و يشري الشكل أعاله إو 
صورة استجاابت النفسية له، ابلشكل الذي يعمل يف النهاية على اخراج ذلك يف  له ليتفاعل مع العوامل الشخصية و 

 أطلقناتصوير ما حيدث داخل ما  وقني ضرورة القيام ابلتعرف على و بناء على هذا يكون على املسوتصرفات معينة. و 
 ليه الصندوق األسود للمستهلك.ع

II-2-5  اهستهلجل    االجتاهامل ت سلوك : 

السائدة يف جمال سلوك املستهلك بتقدير واهتمام كبري، ابلصورة اليت يرى البعض يف معرفتها   حتظى معرفة اإلجتاهات
أحد املزااي اإلسرتاتيجية اليت تستحق بذل اجلهد إلكتشافها والوصول إليها. فعلى سبيل املثال هناك منو سريع جدا يف 

ليت يتم صنعها من مكوانت اات التجميل  ومستحضر   املبيعات العاملية اخلاصة مبنتجات اإلستحمام، والعناية ابلبشرة،
طبيعية، ويبدو أن هذه النزعة هلا عالقة ابإلجتاهات املعاصرة اإلجيابية حنو األشياء الطبيعية، واإلجتاهات السلبية يف ذات 

 
 . 180محمد عبد العظيم أبو النجا، مرجع سابق ذكره، ص   118
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على أن نتجات الوقت حنو تلك األشياء اإلصطناعية غري الطبيعية. ويف احلقيقة، ال تعتمد أدلة أو براهني منتظمة تؤكد  
 مستحضرات التجميل هي األفضل أو األكثر أماان ابلنسبة للمستهلكني.

يهتم املسوقون اآلن وأكثر من أي وقت مضى ابلتعرف على إجتاهات املستهلكون حنو منتجاهتم، وغريها من عناصر و 
الذي نتحدث عنه ك اإلهتمام  املزيج التسويقي األخرى اليت يعتمدون عليها يف ممارسة نشاطاهتم املختلفة، ويرجع ذل

نتيجة ما ميكن أن تساهم به هذه املعرفة لإلجتاهات يف املساعدة على التبؤ بسلوك هؤالء املستهلكني املزعم خدمتهم 
  119وإستهدافهم. وذلك ابلشكل الذي قد يكون من شأنه تعميق املعرفة التسويقية املتعلقة بدراسة اجتاهات املستهلكني. 

 االجتاهاملف يتعر أوال: 

عرفها ألبورت يا، يف صاحل الشيء أو ضده. و يا أم سلبيابجيا  الشعور   ذا جتاه هو شعور الفرد جتاه شيء ما، سواء أكان  اإل
اء يبة حنو شيء ما أو جمموعة من األشية أو سليابجيقة اية لدى الفرد لالستجابة بطر يعيطب   وميول : " استعدادات  اأبهن

 120".  جة للتعلميعند الفرد نت  وامليول  االستعدادات  ذهه  وتنشأبصفة منتظمة، 

 ببعض تعلقي مايف  وعواطفه وإدراكه احلسي الفرد لدوافع  املدى ليطو  مي تنظ " :أبنه كذلك  النفسي االجتاه عرفيو 
ابملعرفة(،  اخلاص )اجلانب املعريف املكون  ي: ه عناصر ثالثة من النفسي تكون االجتاهيو   .به طياحمل ابلعامل املرتبطة اجلوانب
 للشراء(." ليالسلوكي )امل املكون  (،)الشعوري الوجداين املكون 

 حيملها اليت التصورات عدد هي:  عوامل على ثالثة ما شيء جتاه للفرد العام النفسي االجتاه عتمد ين"  يشبايف وحسب"
التصور أبن  اعتبار تميالفرد هلذه التصورات، و  تقييمو  التصورات،هذه   قوة لذلك الشيء، املختلفة اجلوانب عن الفرد

 متعددة، هلا أبعاد ة يالنفس االجتاهات أن  على  نيشبايف فيتعر  زركيو .  نةيمع معلومة لصحة الفرد  هيعطي الذي االحتمال
 التنبؤ  ة، وحماولةيالنفس االجتاهات حول دراسات بعدة ام يالق املستهلك على سلوك ساعد املهتمون بدراسة وهذا ما
 على تويحي على أنه املنتوج إىل نظر ي أبن املستهلك  نفهم  التعريفهذا   على  واعتماداللمستهلك   الشرائي  ابلسلوك

 املنتوج، من حنو  النفسي  اجتاهه  ذلك بعد  تأثر يو  .اخلصائص هذه عن نةيمع تصورات  يكون و  اخلصائص، من عدد
 من املنتوج، منها يف لكل الشخصي وبتقييمه  ،ال أم اخلصائص على هذه املنتوج بتوفر  تعلقي  مايف تصوراهتابقوة   جهة،

 .121جهة أخرى

 
 .457حممد عبد العظيم أبو النجا، مرجع سبق ذكره، ص 119

التنظيم، جامعة قسنطينة،    العمل  النفس  علم يف   "العلوم دكتوراه  "شهادة  لنيل مقدمة رسالة  ،-نادية حتليلية دراسة -  ائرا ري اهستهلجل  سلوك  راسةد، ايدير عبد الرزاق   120
 .146، ص 2013

 .410، ص 2000مركز البحوث، معهد اإلدارة العامة، السعودية،  سلوك اهستهلجل بس النظرية والتطبيق، سليمان أمحد علي،  121
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 اثنيا: خصا ص اإلجتاهامل

البنائية على   التناسق أهنا ميول انجتة عن  يشار إىل أن خصائص االجتاه من الناحية  التعلم، ومكتسبه ومتتاز خباصية 
مواقف معينة، أي أهنا نتيجة التجربة واخلربات السابقة، أي ميكن اكتسابه من البيئة احمليطة ومن التجربة وحتدث ضمن 

واخلربة الشخصية ويستطيع الفرد أن يستقبل اشارات معينة متكنه من متييز الصح من اخلطأ ومتتاز االجتاهات ابخلصائص 
 122التالية:

أي تفضيالت املستهلك حنو األشياء احملببة من غريها، وترتبط االجتاهات عادة أبشياء معينة، تعرب عد التفضي :    -1
وختتلف فيما بينها من حيث التوجه والدرجة والعمق، وجيب على رجل التسويق ادراك أمهية هذه اخلاصية حيث تؤثر 

جاذبية املنتج له، وكذا أين ومىت ري عن قدرة املستهلك على دفع أو  على قرار املستهلك أثناء الشراء، وال يقل هذا التأث
 وملاذا يشرتي؟

إذ أن االجتاهات هلا هيكل أو تنظيم حيتوي على عمليات داخلية ترتبط وتتفاعل مع بعضها البعض   سهولة التذار:  -2
 مما يسهل من عملية التذكر. 

 ويتم تشكيل االجتاه خالل فرتة زمنية قليلة ووقت سابق وهي ليست وليدة اللحظة. ائاهرية:    -3

الفرد  يوه  الثاة: متتاز بدر ة عالية مد    -4 تتشكل على مستوى جمموعة من   الواحد، كما   تشكل على مستوى 
 األفراد. 

فهي مستقرة نسبيا عرب الزمن أي أنه ليس من السهل تغيريها، واذا مت   تعرب عد الثبامل أو اإلستمرارية أو البااد:  -5
 ذلك فهو حباجة إىل فرتة زمنية وجهد. 

مقاومة للتغيري: واالجتاه يتكيف مع الظروف واألوضاع ويتصف ابإلستقرار وهو صعب التغيري ولكن   اإلجتاهات   -6
 يستطيع املستهلك أن يكيف اجتاهه ويتعامل مع ماهو موجود فعال. 

يتطابق،   أال أي أنه من الطبيعي أن يتطابق السلوك مع االجتاه وميكن أحياان االجتاه يكون عادة مرافق للسلوك:   -7
 ال يعين أن املستهلك ختلى عن االجتاه ولكن أحياان يكون مضطرا.  وهذا

 

 
 . 206-205ص ه،  أبو جليل وآخرون، مرجع سبق ذكر  حممد منصور 122
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 :االجتاهامل : مكوانملاثلثا

 اليت املعرفة جانب يشكل و) املعريف املكون)وهي  البعضبعضها  يف تؤثر عناصر ثالثة من النفسية االجتاهات تتكون 
 ) السلوكي املكون  )و ،  التقييم أو  احلسي أو الشعوري اجلانب ميثل  و ) العاطفي  املكون )  املستهلك،  لدى  تتكون 
" .للشراء املستهلك    ميل وميثل لإلجتاه  الثالثة  املكوانت  هذه  أيضا  وتسمى  اإلجتاهامل حيث  ثعثي   بنموذج 

 : املكوانتهذه   تسلسل اآليت الشكل ويبني،  123" اهكوانمل

 مكوانمل اإلجتاه الثعثيةميث   (: 10الشك  رقم )

 

 

 

 

 

 

 . 470على مرجع حممد عبد العظيم أبو النجا، مرجع سبق ذكره، ص    من إعداد الطالبة ابإلعتماد   اهصدر: 

 اإلجتاهات الثالثة ابلتفصيل:  مكوانت إىل  يلي  فيما  وسنتطرق

ويكون حصيلة املعرفة اليت تتكون نتيجة خربات معينه، وهذا البعد الذي يتعلق ابملعرفة، أي اهكون اهعرت:   -
أن اإلجتاه هو حصيلة املعرفة اليت تتكون لدى املستهلك نتيجة خربات معينة سابقة، ابإلضافة إىل دراسات 

وعموما أتخذ   124.ل رئيسيومعلومات خمتلفة، فيتكون لديه هذا البعد الذي أييت نتيجة التعلم واملعرفة بشك
شكل املعتقدات اليت جتعل املستهلك يصل إىل قناعات معينة عن تلك املعرفة، وما ينجم عنها من مدركات  

 
 .147ايدير عبد الرزاق، مرجع سبق ذكره، ص   123
 . 208حممد منصور أبو جليل وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  124

 ميل املستهلك للشراء أم ال 

للمنتج تقييم املستهلك   
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خمتلف الصفات اليت ميلكها الشيء حمل اإلجتاه، وعن النتائج احملددة اليت ميكن الوصول إليها من خالل القيام 
 125بسلوك معني. 

 ة،يالتجار  العالمة  أو املنتوج حنو للفرد الداخلي الشعور  االجتاهات يف العاطفي كون امل ثلمياهكون العاطفي:   -
 الفرد تخذهي الذي د ياحملا أو  السليب أو ايبجياال املوقف  ددحي ألنه  ،االجتاهاتعناصر  من جوهري عنصرهو  و 

 (املعريف  املكونمزاايها ومنافعها )و  العالمة خصائص حول الفرد تصورات كانت  فإذا .ةيالتجار  العالمة جتاه
 قياسه تم ي واحد  بعد  ذا بكونه  تصفيالعاطفي    املكون  فإن  ان،ياألح غالب يف متعددة وأبعاد جوانب ذات
 اليتفض العالمات أقل " من أو  " ممتاز  " إىل " سيء من " :مثل  نةيمع لصفات متدرج مقياس ابستعمال عادة

والعواطف واملشاعر عبارة عن التقييم الكلي للفرد حنو منتج أو خدمة  ،126"ال يتفض العالمات  أكثر   "إىل"
موضوع اإلجتاه. وليس ابلضرورة أن ينسجم السلوك الفعلي للمستهلك مع املشاعر والعواطف املتكونة حنو 

 127موضوع معني. 
تعلق إبحتمال ميثل هذا املكون العنصر األخري لنموذج اإلجتاهات ثالثي املكوانت، وهو ياهكون السلواي:   -

أو نزعة الفرد للقيام بتصرف أو سلوك حمدد وبطريقة معينة بصدد الشيء حمل اإلجتاه، وينطوي املكون السلوكي 
وغالبا ما   طبقا للكثري من التفسريات على السلوك الفعلي نفسه، وليس جمرد النية للمحتملة للسلوك املتوقع.

يتم معاجلة املكون السلوكي الذي نتحدث عنه هنا يف جمال التسويق وحبوث املستهلك إبعتباره تعبريا عن نوااي 
املستهلك للشراء، ومن هنا يتم استخدام مقاييس نوااي املشرتي لتقييم احتمال قيام املستهلك بشراء املنتج، أو 

 .128احتمال قيامه ابلتصرف بشكل معني 

 الشكل  ال تتبع دائما نفس االجتاه املوضح يف  لالجتاهاتشارة إىل أن العالقة بني املكوانت الثالثة املذكورة  جتدر اإلو 
ذلك ابلدرجة األوىل على   واستهالكه، ويعتمدحنو املنتوج بعد شرائه  االجتاهات    فيهاحاالت تتكون    ث هناك يحب  أعاله، 
 .129لية الشراءللمنتوج ولعم  املستهلك  يوهلا اليت    االهتمامدرجة  

 

 

 
 .470ذكره، ص حممد عبد العظيم أبو النجا، مرجع سبق    125
 .149ايدير عبد الرزاق، مرجع سبق ذكره، ص  126
 . 208حممد منصور أبو جليل وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  127
 .474حممد عبد العظيم أبو النجا، مرجع سبق ذكره، ص  128
 .151ايدير عبد الرزاق، مرجع سبق ذكره، ص  129
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II-2-6    اهستهلجلالعوام  اهؤثرة ت سلوك  : 

سبق وأن عرفنا أن السلوك على أنه ذلك املوقف الذي يبديه املستهلك نتيجة تعرضه ملنبه معني يتوافق مع حاجة 
واخلدمات الواجب غري مشبعة لديه، وتكمن معرفة أمهية هذا السلوك إلدارة التسويق يف حتديد نوعية وكمية السلع  

إنتاجها وتقدميها للسوق، لذا تعترب دراسة سلوك املستهلك أساس عملية اإلحالل السلعي، أي جعل املنتج مالئما من 
 حيث العالمة والصنف مع متطلبات السوق، بل مع حاجات املستهلك ابلدرجة األوىل. 

أو ذاك   ملختلفة اليت تكمن خلف هذا السلوكولقد تعددت هذه الدراسات بغية معرفة وإدراك القواعد واملربرات ا
 واختالفه من مستهلك آلخر، وحىت تباين أنواع السلوك للفرد الواحد من فرتة ألخرى. 

إن هذا االختالف يف سلوك املستهلك انتج عن مؤثرات داخلية وخارجية وتعترب دراسة هذه املؤثرات ذات أمهية 
ابلغة يف تبين معظم القرارات اإلنتاجية والتسويقية للمؤسسة لتلبية الرغبات مبواصفات مالئمة ومعينة حسب متطلبات 

 بة ومالئمة. ئبذاته يف اختاذ قرارات شرائية صاسة املستهلك  العنصر البشري مبختلف مستوايته، كما تساعد هذه الدرا

إال أنه يصعب يف دراسة سلوك املستهلك الوصول إىل حتديد دقيق جلل العوامل واملؤثرات املختلفة على السلوك 
يف   الشرائي لدى املستهلك، واليت خضعت لدراسات متعددة من قبل الباحثني يف هذا اجملال ومت التوصل إىل جتميعها 

جمموعة املؤثرات اخلارجية وعلى إثر هذا التفاعل بني املؤثرات الداخلية واخلارجية تني: جمموعة املؤثرات الداخلية و جمموع
التنبؤ بسلوك  التسويق  العوامل ميكن ملديري  التفاعل بني هذه  أمناط  املستهلك، وعن طريق مالحظة  يتحدد سلوك 

 130األفراد. 

 ثرة ت سلوك اهستهلجل أوال: العوام  اخلار ية اهؤ 

نظرا ألن املستهلك متواجد ضمن بيئة معينة حتما فإنه سوف يؤثر فيها ويتأثر هبا، وما يهمنا أكثر من البيئة اخلارجية 
اليت تؤثر يف سلوك املستهلك وم مثة التأثري على طبيعة قراره، ومن عوامل البيئة اخلارجية األكثر أتثريا يف هذا السلوك، 

 العوامل اخلارجية حسب درجة أتثريها إىل نوعني:  وميكن تقسيم

الظروف اخلارجية،   االجتماعية: مثل الثقافة والثقافة الفرعية، والطبقة  عوام  هلا أتثري عام على اهستهلكس -1
 وسائل التسويق، والتأثريات الوضعية.

 
 . 33-32مرجع سبق ذكره، ص وآخرون،حممد منصور أبو جليل  130
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يشرتك هبا املستهلك مع اجملتمع الذي يعيش فيه يعود هذا العامل إىل القيم واملعتقدات اليت  الثاافة والثاافة الفرعية:   - أ
حيث يؤمن هبا وتؤثر على سلوكه ومعتقداته. كما ان الثقافة الفرعية لشرحية من اجملتمع الكامل، ذات اخلصائص املتميزة 

والفنون إىل حد ما عن الثقافة األم اليت هلا أتثريها على معتقدات وسلوك املستهلك. كما متثل الثقافة كل من العادات 
واملهارات املشرتكة بني األفراد يف جمتمع معني واليت يتم انتقاهلا من جيل آلخر، وابلتايل ميكن اعتبارها منطا للسلوك يتبعه 
أعضاء اجملتمع الواحد، واالختالف يف الثقافة يعكس االختالف يف أمناط االستهالك، ومتد رجال التسويق أبساس قوي 

التأثري النفسي، كما يتأثر بقيم اجملتمع ويف نفس الوقت  ويؤدي التغري يف عوامل الثقافة إىللتقسيم السوق إىل قطاعات،  
 التسويق  رجل  عليها يعتمد  اليت املهمة العوامل أحد  الثقافة عامل يعتربو    .131جيب أن يعكسها من خالل اإلعالن

 ظاهرة هي  فالثقافة  ابلفرد، حييط خارجي عامل ابعتبارها االستهالكي  السلوك على  تؤثر فهي  املستهلك،  سلوك لتحليل
 جهة من نسياهنا، ميكن وال جيل  إىل  جيل من  تنتقل أهنا أي ةراسخ وهي الواحد، اجملتمع  رادأف يتقامسها اجتماعية

 عصرهم حسب املستهلكني حاجات بتلبية تسمح وهي  فيه،  تتواجد  الذي  احمليط حسب الثقافة تتغري أن  ميكن أخرى
 إنتاج على حيرصون   أهنم كما هبا، احمليطة ات  التغري  ويرصدون  الثقافة لعامل  أمهية يعطون  التسويق  رجال إن  احلديث،

 لرتكيب الثقافية  اخللفية عليه تؤثر  للمستهلكني الثقايف  السلوك أن  كما ،معني جمتمع  لثقافة مالئمة خدمات  وتقدي  سلع 
  الدين  مثل املستهلك، إليها ينتمي اليت اجلماعة على تؤثر قد  اليت الفرعية ابلثقافات أيضا  ويتأثر االجتماعية، الطبقات

 .والتقاليد  والسياسة والعادات
 املستهلكني تفضيالت يف تؤثر  مث ومن القيم،و   واملعتقدات املواقف يف تغري الثقافة أن  راساتالد من العديد  يف ويظهر      

 أتثري أن  من الرغم وعلى لألمة، الثقافة جتانس علىا  تقريب  كلها  البحوث جتمع  أخرى انحية ومن واخلدمات، للسلع 
 بصورة تتغري أهنا كما السائدة، الثقافة حسب ختتلف أتثريها درجة أن   إال  مؤكد، والثقافة  للمجتمع الثقافية العوامل

 تعد  اليت الثقافية بيئته عليه متليه   ما  استيعاب إىل مييل ألنه الفرد، يف اتثبا ثراتاملؤ  أكثر من   الثقافة وتعد  هذا مستمرة،
 132.وسلوكه املستهلك لرغبات األساسي احملدد

 
 . 33ص املرجع السابق  ، حممد منصور أبو جليل وآخرون  131

132 Rani Pinki, Factors Influencing consumer behavior, Int.J. Curr.Res.2(9) ,2014, p 53. 
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 املثال سبيل على للشركات، التسويقية املمارسات يف "ابآلخرين املوجهة القيم" أحياان  دعىت اليت القيم تلك وتؤثر      
 القيم وختتلف ،قرار الشراء الختاذ  كدليل لآلخرين سينظرون   املستهلكني  فإن  .التعاون  على ترتكز اجملتمع  قيم كانت إذا

 .133والتنوع التعاون  اجلنس، العائلة، السن، الفردية، القيم :ومنها  هلا املكونة   العوامل حسب الثقافية

ميكن تقسيم األفراد حسب مكانتهم االجتماعية إىل طبقات وفق استخدام عدة أسس أمهها   الطباامل اال تماعية:  -ل
وأكثرها شيوعا الدخل واملهنة واألسرة، فعادة ما يكون الدخل منخفض عند الطبقات الدنيا وتعرب كل من املهنة والتعلم 

ها بصورة مجاعية نظرا لتأثر الدخل ابملهنة عن مكانة الفرد، ويالحظ أن املعايري السابق اإلشارة إليها ميكن استخدام
وبعرافة األسرة، وطاملا أن أمناط الشراء ختتلف ابختالف أمناط احلياة فإن هناك العديد من الشركات تستخدم الطبقات 
االجتماعية كأسا لتحديد اهلدف التسويقي. والطبقات االجتماعية متواجدة يف كل جمتمع، إذ يقسم إىل طبقات حسب 

       .134وى املعيشي، وهبذا يتأثر سلوك املستهلك حسب الطبقة االجتماعية املست

تكمن أساسا يف التضخم، الركود، االزدهار االقتصادي والبطالة، وكلها عوامل تؤثر بشكل   الظروت اخلار ية:   - مل
 غري مباشر يف السلوك الشرائي للمستهلكني. 

ا هخصي، احلسومات واهلدااي، وكل املغرايت اليت يقدممثل اإلعالانت، الدعاية، البيع الش  وسا   التسويق:  - ث
 رجال البيع والتسويق للمستهلك الشرائي.

وهي مؤثرات جيد املستهلك نفسه حتت أتثريها يف وقت حمدد وفرتة زمنية قصرية والبد من   التأثريامل الوضعية: -ح
اختاذ قرار، وحتصل عادة أثناء التجوال يف املعارض واألسواق الكبرية، أين جيد املستهلك نفسه أمام مغرايت 

 وضعية ال ميكن مقاومتها فيتخذ قرارا فوراي ابلشراء.

 عديدة، دراسات يف العلماء تناوهلا فقد  االجتماعية العواملتشمل  و   على اهستهلكسعوام  هلا أتثري مباشر    -2
 خلربهتمنظرا   جدا واضحا يكون  أتثريهم أن  إذ املرجعية، ابجلماعات املستهلك أتثر مدى على  الضوء تسليط مت  حيث

 ، رادلألف الشرائي املستهلك  سلوك  بتوجيه يقومون   فهم املختلفة، واخلدمات السلع  عن لديهم املعلومات الواسعة ووفرة
 .135قادة الرأي أو العائلة، اجلماعات املرجعية و مثل األسرة  الفئات هلذه شامل عرض يلي وفيما

 
133 Del I. Hawkins, David L. Mothersbaugh, Consumer behavior: Building marketing strategy, McGraw-Hill 
Irwin, 11th edition, 2013, p56. 

 .  34مرجع سبق ذكره، صحممد منصور أبو جليل وآخرون،  134
 . 76ق ذكره، صبمرجع س هدى حممد اثبت،  135
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إن أتثري األسرة على تكوين القيم واالجتاهات وأمناط الشراء لألفراد شيء ال ميكن جتاهله، فالعديد   األسرة أو العا لة: -أ
التغري  أثرت  وقد  السائدة على مستوى األسرة،  األمناط االستهالكية األساسية  يتبعون نفس  األفراد  االقتصادية من  ات 

على تكوين األسرة. ويعد حتليل األدوار اليت يلعبها أفراد األسرة املبادرين بشراء السلعة واملؤثرين واملشرتين    جتماعيةواإل
خاصة ابلنسبة لدور اإلعالن ليشمل الرتكيز النسيب لكل أفراد األسرة.    للسلعة ومتخذي قرار الشراء مهمواملستعملني

ألفراد بشكل عام، حيث أهنم يتأثرون هبا مباشرة إىل حد ما، وهذا بسبب والعائلة هي املؤثر األول يف سلوك اجملتمع وا
عاداهتا  من خالل  أفرادها  على سلوك  بشكل كبري  تؤثر  فهي  وابلتايل  العائلة،  هذه  الذي مت ضمن  والتأسيس  الرتبية 

 136وتقاليدها وطابعها الديين وما إىل ذلك من مقومات األسرة. 

ل خالل دورة حياهتا وتتميز كل مرحلة من اخلصائص اليت تنعكس على منط استهالك متر األسرة بعدد من املداخو   حيث 
األسرة كمرحلة املتزوجني اجلدد بدون أوالد مث متزوجني ولديهم طفل واحد مث جمموعة من املراحل األخرى اليت تنتهي  

ن مرحلة ألخرى، وميكن للمعلن أن ختتلف القرارات الشرائية مابلشخص يعيش وحيدا بعد تقدمه يف السن ومن الطبيعي  
اإلستفادة من معرفة املراحل املختلفة اليت متر هبا األسرة يف تقسيم السوق إىل قطاعات سوقية خمتلفة، وتصميم اإلعالن 

 137املناسب هلا. 

قراره، وتتمثل يف األصدقاء، النوادي، اجلمعيات واألحزاب، واليت هلا أتثري على سلوك املستهلك و   ائماعامل اهر عية:  - ل
لكونه يتأثر هبذه اجلماعات نتيجة انتمائه هلا. ومتد اجلماعات املرجعية واليت تتكون من اجلماعات االجتماعية واملهنية 
األفراد خبصائص الشخصية وتؤثر عليهم يف آرائهم ومعتقداهتم وطموحاهتم وختتلف هذه اجلماعات، من حيث حجمها 

 ودرجة أتثريها، وميكن تقسيمها إىل: 
عات اليت يقارن نفيه مااجلماعات اليت تعمل كنقاط للمقارنة، فاملفهوم اخلاص ابلفرد خيتلف تبعا للج       -

 هبا، فقد يشعر الفرد ابلفقر ابملقارنة لبعض األفراد ذوي الدخل العايل والعكس. 
 الذين ينتمون إليهم. اجلماعات اليت يتطلع هلا الفرد، فاألفراد حياولون حماكاة السلوك الشرائي لألفراد     -
نفس منط    - أدبيا  عليه  حيتم  معينة  الفرد مجاعة  فإتباع  سلوكها،  الفرد  يتبع  أن  يفرتض  اليت  اجلماعات 

املعلنني يف  يستخدمها  اليت  األساسية  االساليب  من  أصبحت  املرجعية  اجلماعات  هلذا جند  سلوكها، 

 
 . 35- 34، مرجع سبق ذكره، صحممد منصور أبو جليل وآخرون 136
 . 73-72سبق ذكره، ص  مرجعاملعاصر، إدارة التسويق   أمحد يوسف دودين،   137



اإلطار النظري للدراسة                                                                      األول الفصل   

65 
 

ض املشاهري والنجوم يف اإلعالن جلذب إعالانهتم حىت حيققوا مزااي تنافسية، فمثال استعمال صور بع
 .138االهتمام ابلسلعة أو اخلدمة 

 139وتؤثر اجلماعات املرجعية على الفرد من زاويتني: 

الكشف عن سلوكيات جديدة ومستوايت للحياة وهلذا فهي تؤثر على مواقف الفرد إذا كانت هذه  -
 اجلماعة تناسبه. 

 .على اختيار الفرد للمنتوج أو العالمة التجاريةكما أهنا قد تسبب ضغوطا للتكييف حبيث تؤثر   -

 فاألفراد مييلون لإلعتماد على اجلماعات املرجعية يف اختاذ قراراهتم الشرائية عندما: 

 يفتقرون إىل معلومات عن املنتج أو انعدام اخلربة عنه.  -
 يكون األفراد ملتزمون ابجلماعة. -
 ة.تكون اجلماعة املرجعية ذات مصداقية، وقوية وجذاب -
 يكون املنتج متداول بشكل كبري ومستخدم من عامة الناس.  -

أبهنا أشخاص من اجلماعات املرجعية هلم أتثري على اآلخرين، بسبب   (kotler & keller)حيث عرفها    :قادة الرأي - مل
املسوق إىل يسعى  و   مهاراهتم اخلاصة، أو معرفتهم، أو شخصيتهم ، أو مسات أخرى يتمتعون هبا يف اقناع اآلخرين،

معهم.و   معرفة التعامل  لتحديد كيفية  اجلماعات  هذه  يسمى و   140دراسة  ما  على  السلع  من  العديد  جناح  يعتمد 
ة أو اخلدمة من مستهلك آلخر، وترجع ع ابالتصال عن طريق الفم ويعين هذا املفهوم انتقال املعلومات اخلاصة ابلسل

يتلقى هذه املعلومة بدرجة كبرية من الصدق عن الوسائل   ن الفردأمهية هذه الوسيلة االتصالية إىل افرتاض مؤداه أ 
   .141االتصالية التجارية فنجد مثال األطباء قادة راي يف تسويق املعدات الطبية واألدوية 

 :الرأي لاادة األساسية اهميرامل
 متيزه  اليت األساسية اخلصائص من جمموعة على  يتوفر أن  فالبد  الكلمة مبعىن قائدا الرأي قائد  يكون  حىت

 142يلي: ما نذكر واملميزات اخلصائص هذه بني من مع،جملتا أفراد ابقي عن
 والدميغرافية  الشخصية خصائصهم تشبه اليت املنتجات متثيل إىل الرأي قادة مييل :الشعصية اخلصا ص -

 
 . 35مرجع سبق ذكره، صحممد منصور أبو جليل وآخرون،   138
 .141،142 ص  سويدان، مرجع سبق ذكره، نظام موسى 139

140 Philip Kotler, kevin lane Keller, Marketing Management, (15th ed.), USA: Library of Congress, 2016, p194. 
 .36، مرجع سبق ذكره، صحممد منصور أبو جليل وآخرون 141

 . 60-59، ص ذكره اهستهلجل، سبقأتثري مريج االتصال التسوياي للمؤسسة على اختاذ قرار الشراد مد طرت طييب أمساء،  142
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 .نسيب بشكل إليها ينتمون  اليت االجتماعية والطبقة
  ابلنفس الثقة درجة :الرأي  قائد يتميز هبا   أن  يفرتض  اليت الشخصية خصائص من :الشعصية خصا ص ➢

 .للنصائح الرأي قائد  تقدي  يف كبرية أمهية هلما اخلاصيتني وهتني االجتماعي التقبل ودرجة
 فقادة االهتمام، حمل املوضوع على االجتماعية املكانة خصائص تعتمد  :اال تماعية اهكانة خصا ص ➢

 االقتصاد جمال يف الرأي قادة مثال الطبقة، تلك  ألفراد النصائح يقدمون  معينة اجتماعية طبقة من  الرأي
 .االقتصادية العلوم لطلبة النصائح  يقدمون

 أن  يعتقدون  والذين ثقافة األكثر غريهم من النصائح على للحصول األفراد يسعى :دميغرافية خصا ص ➢
 املتقدمني احملامني أن  األفراد يدرك فمثال مهم، هت اليت املنتجات عن ومستمرة متجددة معلومات لديهم

 .عملهم جمال يف غريهم من خربة أكثر السن يف
الرغبة   م قادة الرأي يكون لديهم معرفة أوسع ابلسلع اليت يقدمون نصائح حوهلا كما تكون هل  واالهتمام: اهعرفة   -

 .وابستمرارالكبرية يف البحث عن معلومات حوهلا  
 أكثر م هنمييل معظم قادة الرأي أن يكونوا أول من جيرب املنتجات اجلديدة كو  قادة الرأي مشرتون مبدعون:  -

 سبق وجربوا املنتج.  مهنابلسلعة، وملا يكلمون غريهم يكون لديهم منطق قوة أل  اهتماما 
  املسوقني  صاحل يف يكون  ما وهذا عنه، يتحدث الذي املنتج الرأي قائد  يفضل ما عادة :والنية االجتاهامل -

 الكلمة طريق عن جمانية بصورة للمنتج يروج جيعله هذا فإن  به وأعجب املنتج الرأي قائد  جرب إذا فمثال
 .املنطوقة

 يسعى معظم قادة الرأي إىل تتبع كل ما هو جديد من خالل قراءة الصحف  عادامل الارادة واهشاهدة: -
من   الت أو مشاهدة اإلشهارات اخلاصة ابملنتجات موضوع االهتمام وهذا يساعد املؤسسة يف استهدافهم بدقةجملوا

 . اهنخالل وسائل اإلعالم اليت يفضلو 
النفس:  - جتاه  ا  العمباالة  قائد  تصديق  إىل  املستهلكون  علىمييل  العام  الصاحل  يفضل  الذي   مصلحته  لرأي 

 الشخصية ، وجيب أن يتميز قائد الرأي بثالث خصائص أساسية، فيجب أن تكون له خربة يف فئة املنتج املعين، 
 ميله إىل التواصل ونقل املعلومات وكذلك قدرته يف التأثري يف اآلخرين، مثال جند قادة الرأي ابلنسبة حلليب "أويب" 

 طفال حياولون اقناع املستهلك بضرورة شرب حليب أويب ألنه أساسي للنمو، بينما اعتمدت عالمة هم جمموعة أ
Giorgio Armani   فاعتمدت على فتاة جذابة كقائد رأي ابلنسبة لعطرها  "Si " أما "Ariel  "فاعتمدت 

 بعناية الرأي قائد  اختيار املؤسسة فعلى منتجها، ابستعمال لينصح"  LGيف صنع آالت الغسيل " خبري على
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 اجلماهري إىل به اخلاصة املعلومات بنقل ليقوم خصائصه ومعرفة املنتج جتريب طريق عن  البداية   يف إقناعه وحماولة
 .املستهدفة

 اثنيا: العوام  الداخلية اهؤثرة ت سلوك اهستهلجل 

، قرارات الشراء وتؤثر يف سلوكه اإلنساين بصفة عامةوهي العوامل الرئيسية واجلوهرية اليت ترتكز عليها املستهلك يف اختاذ  
العوامل يف دوافع و  التعلم واالرتباط لديه، وخمتلف وتتلخص هذه  شخصية املستهلك وإدراكه احلسي، ومدى درجة 

 اجتاهات سلوكه، وهي كما يلي:

 الدواف :احلا امل و  -1

 فالفرد وظواهر،  وأحداث  مواقف من إنتباهه يثري ما إختيار يف هاما   دورا   ودوافعه املشبعة غري الفرد حاجات تلعب
 هاته  إشباع بدائل أو  طرق  حول ومعلومات أخبار من يسمعه ما إنتباهه سيثري ملحة، إقتصادية حباجة يشعر الذي

 .هدفه حتقيق إىل للوصول معني سلوك إنتهاج على  العمل وابلتايل احلاجات،

 :يلي ما خالل من وذلك والدوافع، احلاجات هذه مفهوم إىل اإلشارة من البد  األساس، هذا وعلى

 أوال: احلا امل: 

 الصناعي،  املستهلك وحاجات النهائي،  املستهلك حاجات بني الفرق حتديد  من البد املستهلك حاجات هملف
 .تسويقية   نظر  وجهة من احلاجات خصائص حتديد  أي احلاجات، من نوع كل على تؤثر  اليت العوامل حتديد  مت  ومن

 مسلكا    يسلك ألن  يدفعه مما معني، لشيء العوز أو ابلنقص  الفرد شعور عن عبارة " :أهنا على احلاجاتوتعرف  
 ."احلاجات هاته إشباع أو النقص، هذا سد  خالله من حياول

 اليت  النفسية، احلاجات تلك فهي الفطرية احلاجات فأما املكتسب، ومنها الفطري منها حاجاته، إنسان  ولكل
 بدون   اإلنسانية احلياة تستقيم  أن  ميكن ال إذ ،إخل  .....املأوى اللباس، اهلواء، املاء، للطعام، احلاجة على حتتوي

 .األساسية احلاجات هاته إشباع من أدىن حد 



اإلطار النظري للدراسة                                                                      األول الفصل   

68 
 

 والتقدير،  لإلحرتام  احلاجة تشمل فقد  حياته، رحلة خالل من الفرد يتعلمها اليت تلك فهي  املكتسبة، احلاجات أما
 الفرد حالة  عن تنتج حبيث نفسية، تكون  ما غالبا   احلاجات هذه أن  كما إخل،......والتعلم السيطرة حب اهليبة،

 :144اآليت يف احلاجات خصائص أهم تتمثلو   .143ابآلخرين وعالقته النفسية

 . االنسان  لدى الداخلي االستقرار عدم تّولد  احلاجة -

 . (البيولوجية)   الفطرية احلاجات مثل تتجدد امناو   واحدة مرة اشباعها الفرد يستطيع  ال احلاجات بعض -

 عن ختتلف املرتفع   الدخل صاحب فحاجات املكتسبة، احلاجات خاصة بيئتهو   الفرد طبيعة بتغري تتغري احلاجات -
 .احملدود الدخل صاحب حاجات

 .ى أخر  حاجات الشباع تطلع و  اال  حاجة أشبع  فكلما تتطور،و  االنسان  حاجات تتجدد -

 :145ومها املستهلكني، من لنوعني وفقا   احلاجات تصنيف ميكن :احلا امل أنواع :أوالا 

 املتطلبات تلك أبهنا النهائي، للمستهلك ابلنسبة احلاجات تعرف :النها ي اهستهلجل حا امل - أ
 احلاجات وهذه جمتمعة، دوهنا  ابحلياة اإلستمرار لإلنسان  يتسىن ال اليت امللحة، والسيكولوجية الفسيولوجية

 :هي
  فهي  حياته، طوال  وترافقه  اإلنسان  مع  ت ولد  فطرية، غريزية  حاجات هي :الفسيولو ية احلا امل   1-أ

 . األولية ابحلاجات يعرف ما أي إخل،.......واهلواء للماء، احلاجة  مثل جسدية، متطلبات

 أي املختلفة، حياته فرتات خالل اإلنسان  يتعلمها مكتسبة حاجات هي  :السيكولو ية احلا امل  2-أ            
   .الفطرية احلاجات من احلاجات هذه تنبع  إذ والتعلم، واهليبة والتقدير، اإلحرتام يف ممثلة  نفسية متطلبات هي

 فإنه  الشعور، هلذا ونتيجة   النفسية، حباجاته إحساسه من  أكثر الفسيولوجية حباجاته يشعر الفرد فإن  عام، شكلبو 
 .الذات وتقدير اإلحرتام حتقيق قبل والشراب كالطعام النفسية، حاجاته قبل الفسيولوجية حاجاته إشباع إىل يلجأ

 
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم التجارية،  -اهستهلكس ائرا ريسدراسة عينة مد -أتثري اإلععن اإللكرتوين على السلوك االستهعاي للفرد زواوي عمر محزة،   143

 .140-139 ، ص 2013جامعة اجلزائر، 

مقدمة ضمن متطلبات نيل  رسالة ، -دراسة حالة شركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية  -الرتوجيية للمؤسسة االقتصادية   أمهية دراسة سلوك اهستهلجل ت عياغة االسرتاتيجية، وايل عمار 144
 . 17، ص 2012، جامعة ابتنة، شهادة املاجستري يف العلوم التجارية

 . 401 ص  السابق،املرجع   زواوي عمر محزة، 145
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 الالزمة املوارد  أبهنا الصناعي، للمستهلك ابلنسبة احلاجات ت عرف :الصناعي  اهستهلجل حا امل - ب
 ابملسائل ترتبط احلاجات هذه أن  إذ والنوعية، والكمية ابحلجم معينة زمنية فرتة خالل اإلنتاجية لعملياته

 احلالية املالية اإلمكاانت إىل ابإلضافة املؤسسة، وأهداف خبطط وكذا اإلنتاجية، للعملية والفنية  اإلقتصادية
 وتقل وأسواقها، أعماهلا جمال وإتساع املؤسسة منو  مع  وتزداد تنمو فهي متغرية، احلاجات وهذه  واملستقبلية،

  س.العك  عند 

 أبن  ماسلوا  يرى حيث حاجات االنسان، ملوضوع تطرقوا  الذين الّكتاب أبرز من ماسلوا أبراهام النفس ملويعترب عا ترب
 املختصون   يسعى   لذلك  مشبعة، الغري احلاجات هي تلك معني سلوك أو بتصرف للقيام الشخص تدفع  اليت احلاجات

ونشري هنا إىل أنظمة   يضاح احلاجات جل زايدة إمن أ و   .احلاجات هذه اشباع وحماولة وحتفيز دعم  اىل التسويق جمال يف
ويوضح هبرم تسلسل احلاجات وجود مخسة مستوايت   احلاجات وأنواعها استنادا إىل هرم احلاجات الذي وضعه ماسلو

، ويرى ماسلو النفسية(  )احلاجاتإىل األعلى   البيولوجيا(  )احلاجات من احلاجات تتسلسل حسب أمهيتها من األسفل  
أبن األفراد يسعون إىل إشباع احلاجات يف املستوايت الدنيا قبل إشباع احلاجات املوجودة يف املستوايت العليا من هرم 

 146احلاجات هلذا مساها بسلم احلاجات، والشكل التايل يوضح تسلسل هذه احلاجات: 

 تسلس  احلا امل ماسلو ميث  سلم  (: 11الشك  رقم )

 

 حتايق الذامل 

 التمير والتادير

 احلا امل اإل تماعية                                                 

 حا امل اآلمان                                             

 )الفسيولو ية(احلا امل الطبيعية                                     

 . 85، مرجع سبق ذكره، ص-أسس ومفاهيم معاصرة –اثمر البكري، التسويق  اهصدر:      

 
 .105-104مرجع سبق ذكره، ص، -مدخ  اإلععن–سلوك اهستهلجل كاسر نصر املنصور،  146
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األساسية للحياة مثل احلاجة إىل الطعام ومتثل احلاجات اجلسدية  :  )الفسيولو ية(احلا امل الطبيعية   -1
 التدفئة...اخلو   واملاء واهلواء واجلنس والنوم

متثل حاجة احلماية من األخطار والشعور ابلطمأنينة والتأكد فيما يتعلق ابلبيئة احمليطة  حا امل األمان:   -2
 انتظام دخله...اخلو   به وكذلك األمن النفسي واملعنوي كاستقرار الفرد يف عمله

كحاجة الفرد أن يشعر أبن اآلخرين يبادلونه الود واحملبة وأن ينتمي إىل اجلماعة    امل اإل تماعية:احلا -3
 وأن يكون له أصدقاء. 

التادير: -4 التقدير   حا امل  الفرد أبنه حمل تقدير سواء كان ذاتيا من قبل نفسه أو  وتتمثل يف شعور 
 اخلارجي من قبل اآلخرين. 

مواهبه ورغباته إىل آفاق تتيح له أن و   وتعرب عن حاجة الفرد أن ينطلق بقدراتهحا امل حتايق الذامل:  -5
يتفق واإلستخدام األمثل  يكون ما متكنه استعداداته له أن يكون وأن ميارس األعمال واألنشطة مبا 

 إلمكانياته ومواهبه وطاقاته. 

 الدواف :  اثنيا:

فيما   ت األساسية يف دراسة سلوك املستهلك هبدف التعرف على أسباب اختالف األفرادتعترب دراسة الدوافع من اجملاال 
تصرفاهتم، والدوافع هي عوامل داخلية لدى الفرد تدفعها وحتركها احلاجات فتوجه سلوك بينهم من انحية سلوكاهتم و 

وتفهم الدوافع اليت توصل املستهلك إىل اختاذ قرار   ومن مت فعلى رجال التسويق دراسة  الفرد إىل انتهاج سلوك معني، 
 147معني ابلشراء.

 الكامنة الطاقة أهنا أو الداخلية  احملركة القوة تلك  هي الدوافع :148 "أهنا على  الدوافع  "اهنياوي مصطفى عا شة "عرفتو 
 نتيجة التوتر  من حالة تنتج الطاقة أو القوة وهذه معني، هدف أجل من معينا سلوكا لسلك  تدفعه اليت الفرد  داخل
 يشبع  أن  املتوقع  من الذيو   السلوك خالل من التوتر هذا تقليل جاهدا  املستهلك حياولو   مشبعة، غري حاجات لظهور

 
 . 36مرجع سبق ذكره، صحممد منصور أبو جليل وآخرون،   147
 . 19ص مرجع سبق ذكره،  عمار،وايل  148
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 تكون  التصرفات من  خمتلفة أمناطو   معينة  ألهداف األفراد اختيار أن  اال التوتر، حدة من  تقلل  بذلكو   احلاجات  هذه
 ." الّتعلمو   للتفكري   نتيجة

 حتركهو   عليه تضغط الفرد لدى كافية بدرجة مشبعة غري حاجة عن عبارة "هي الدافع   أهنا على كذلك الدوافع  عرفتو 
 ."الشباعها معينة وسيلة عن للبحث

 :يلي فيما املتمثلةو   الدوافع  خصائص أهم استخالص ميكننا التعريفني هذين خالل من

 التوتر.  من  حالة تّولد و   الفرد داخل حتدث كامنة قوى هي الدوافع  -

 احلاجة. الشباع األساسي احملرك هي الدوافع  -

 معينة. سلوكات أو بتصرفات يقوم الفرد جتعل الدوافع  -

 هذه اليها، للوصول  الفرد يسعى  أهداف عدة أو هدف وجود  أي الفرد رغباتو   حاجات  اشباع اىل الدوافع  هتدف -
 موارده. و   الفرد قدرات مع  تتفق األهداف

 .املؤثرات وخمتلف املرجعية، اجلماعات كاألسرة، ابلفرد احمليطة  ابلبيئة  الدوافع  تتأثر -

 .اخل...العرض طرقو   املعارض و   املبيعات ترقية  البيعية، القوة كاالعالن، الرتوجيية

 :الدواف  تاسيم

 :149يلي ما نعرضهايف أساسية جمموعات أربع  إىل تقسيمها وميكن الدوافع،  من عديدة أنواع هناك

 .التعامل ودوافع  والثانوية األولية وهي أنواع ثالثة إىل الدوافع  نصنف اجملموعة هذه يف :  األوىل اجملموعة 1-  

 املوجود االختالف مراعاة دون   معينة سلعة شراء إىل النهائي ابملستهلك تؤدي اليت الدوافع  هي :األولية الدواف  -أ
 .املعروضة العالمات أنواع يف

 
 .17- 16-15، ص مرجع سبق ذكره بالل نطور، 149
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 اليت هي أي األخرى، دون  عالمة  اختيار إىل النهائي  ابملستهلك تؤدي اليت هي :(االنتاا ية)  الثانوية الدواف  -ب
 .إخل......السعر احلجم، واللون،  ابجلودة، تتعلق قرارات  يتخذ  املستهلك جتعل

 توفره ما نتيجة معينة، حمالت  من معينة سلعة شراء  يفضل املستهلك جتعل اليت األسباب وهي :التعام  دواف  -ج
 عرض سهولة الباعة، لباقة السيارات، مواقف  مثل:  الزبون مع  التعامل وحسن تسهيالت  من  احملالت تلك

 .إخل......السلع 

  :  يلي ما تتضمن :   الثانية اجملموعة 2-

 مجيع  بدراسة املستهلك يقوم هنا  أي الشراء قرار اختاذ قبل والتفكري ابلتدبري املرتبطة  الدوافع  هذه :العالية الدواف  -أ
 وحاجاته املتاحة إمكانياته شرط مراعاة مع  وهذا .الشراء بعملية القيام  قبل ابلسلعة املتعلقة والعوامل املتاحة اخليارات

 .ال أم احلاجات لتلك موافق املنتج  هذا وهل

 دراسة أبي القيام دون  منتج  لشراء املستهلك تدفع  اليت فهي تدبري أو تفكري أي عن تنتج ال :العاطفية الدواف  -ل
 التفاخر يف رغبة القرار اختذ  يف االندفاع نتيجة الشراء يتم  إذ وإمكانياته ابحتياجاته املتعلقة العوامل لكافة حتليل أو

 .والتميز

  :تتضمن مايلي    : الثالثة   اجملموعة 3-

 احملصل اللذة عن البحث خالل من  وذلك ابحلياة التمتع  يف الرغبة على الفرد حتث اليت الدوافع  وهي :التمت  دواف   -أ
 .األمان   عن والبحث شيء  امتالك بواسطة  عليها

 اجليد  ابلتحضري بيت ربة تقوم كأن  الذات إثبات وحماولة اخلري فعل إىل ابلفرد تؤدي :الذامل لتكريس  الدواف   -ل
 .للضيوف

 فاخرة سيارة بشراء أحد  يقوم  كأن العامة إىل إيصاهلا أو أفكار وتفسري إظهار يف الرغبة :الذايت التعبري دواف  -ج
 .كغين للظهور

  :وتتضمن    :   الرابعة اجملموعة 4-
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 يفسر ما وهذا حاجة إشباع إىل تؤدي  اليت الدوافع  هي أي اجيابية، مضامني هلا اليت الدوافع  هي :االجيابية الدواف  -أ
  أتجيل،  أو  تردد  دون  الشراء قرار اختاذ عملية هو  منها نفهم التسويقي املفهوم  على االجيابية معىن وإبسقاط ابالجيابية،

 .ابستمرار التسويقية املؤسسات مبتغى هو وهذا

 عدم من اخلوف تعين هنا السلبية  أن حبيث سلبية، مضامني هلا اليت فهي االجيابية عكس على :السلبية الدواف  -ل
 قرار  اختاذ  يف والتأجيل  والرتدد الشراء  عن االمتناع  معىن السلبية   للدوافع  يكون  تسويقيا لذلك الدافع، هدف حتقيق
   .الشراء

 ابلنقص فالشعور واحلاجات،  الدوافع بني عالقة وجود مالحظة ميكن وأنواعها الدوافع  خصائص يف التأمل عقب إذا
 مع  للفرد الداخلية الكامنة القوى يف تؤثر  اليت وهي احلاجات  تكوين إىل يؤدي  املستهلك لدى ما شيء  من احلرمان  أو

 الدوافع  يف تؤثر  احلاجات إذا معني، مبستوى  احلاجة تلك  إشباع  بغرض وهذا  الدوافع، هي  الكامنة القوى تلك أن  العلم
  .الدوافع  أساس وهي الدافعي السلوك ويف

فخلف الدوافع أهداف ملحة يتوجب حتقيقها وذلك يف حدود اإلمكانيات املتاحة لدى الفرد، ومن هنا نرى أن الدوافع 
مقرتنة أبهداف حمددة وهذه األهداف هي حمرك لتلك الدوافع أو مبعىن آخر فإن األهداف هي وراء كل سلوك يقوم به 

 150الشخص إلشباع حاجة ما. 

 ايل يوضح عملية الدوافع:والشكل الت

 

 

 

 

 

 

 
 104، مرجع سبق ذكره، ص-مدخل اإلعالن –كاسر نصر املنصور، سلوك املستهلك  150
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 منوذج عملية الدواف ميث   (: 12الشك  رقم )

 

 

 هدف أو                                                                                                                             حالة نفسي            حاجة/ رغبة غري مشبعة 

 إشباع حاجة                 سلوك              حافز                            )توتر(                    أهداف أوليه()     

 

 

 

 . 107مرجع سبق ذكره، ص ،- مدخ  اإلععن–سلوك اهستهلجل  كاسر نصر املنصور،   اهصدر:

لق حالة نفسية غري ويتبني لنا من خالل الشكل أعاله أنه عندما تكون احلاجة أو الرغبة لدى األفراد غري مشبعة خت
مرحية )توتر(، حيث هذا األخري يكون مبثابة احملفز للقيام بسلوك ما من أجل إشباع تلك احلاجة الغري مشبعة وهذا 

من خالل اإلستعانة ابخلربات واملكتسبات السابقة وما مت تعلمه من حميطه وأيضا مبا يدركه عن خمتلف العالمات 
تنتهج تصرف أو سلوك معني إلشباع احلاجة وابلتايل حتقيق اهلدف مما خيلق له نوع   واملاركات، كل هذا جيعل األفراد

 من الراحة النفسية تؤدي إىل التقليل من التوتر الذي كان قبل إشباع تلك احلاجة. 

تفسري مدخالته عن املعلومات لتحديد و   تنظيمو   اإلدراك هو العملية اليت يقوم هبا الفرد يف اختيار   اإلدراك: -2
يرجع اختالف و  يراه "عبيدات" أبنه الكيفية اليت نرى هبا العامل من حولنا،و   151الشاملة لعامله احمليط به الصورة  

األمناط العامة لشخصياهتم، ونوعية أهدافهم احلالية أو املستقبلية، ابإلضافة الصور اإلدراكية ألفراد إىل اختالف  
اإلجتماعية ابإلضافة إىل تباين خرباهتم و   تباين نظمهم املرجعيةأيضا  و   طرق التعلم السائدة لديهم،إىل تباين  

   152السابقة وأهدافهم.

 
 . 86اثمر البكري، ىمرجع سبق ذكره، ص  151

 . 191، ص 2012دار وائل للنشر والتوزيع، األردن عمان، الطبعة السابعة،   ،-مدخ  اسرتاتيجي–سلوك اهستهلجل حممد ابراهيم عبيدات،  152

 التعلـــم

 عمليات إدراكية

 تقليل التوتر
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 153وتتمثل خصائص اإلدراك األساسية يف: 

السلوك  - حمددات  يف  وحمدّد  عملياهتا  من  وعملية  اإلنسانية  الشخصية  خصائص  احدى  هو  اإلدراك 
 الفردي.

اإلدراك أمشل من اإلحساس ألن اإلحساس جزء من اإلدراك، فاملثريات اليت حتيط بنا كثرية وال هتم يعترب   -
 كافة الناس بنفس الدرجة. 

الرجوع للخربات السابقة، مث مث تفسري املنبه، و   عملية مركبة تبدأ ابحلواس ومتر ابلتحليل واملقارنة  اإلدراك -
 مث تنظيم املدركات ضمن مدركات الفرد. 

 وهذا يعين أننا: راك حبد ذاته هو "انتقاء"اإلد -

 : ال حنس كل ما يدور حولنا.أوال

 إن ما ندركه ليس ابلضرورة مطابقا للواقع.   اثنيا:

 إن كل فرد منا يدرك املوضوع لكن بطريقة خمتلفة عما يدركه األخر ويتصرف حسب ذلك.  اثلثا:

 للشيء أن اإلدراك خيتلف من فرد إىل آخر نتيجة ثالثة أشكال للعملية اإلدراكية    إىل  Kotler  يشري السياق ذات يفو 
 :154فيمايلي موضح هو كما

 يوميا، اخلارجية ت واملؤثراتاملنبها   من اهلائل الكم مع  املستهلك تعامل كيفية يفسر الذيو   : االنتاا ي التعرض  -1
 نفسه، الوقت يف يفسرها أن و  هلا  يتعرض  اليت اخلارجية  املثريات  كم يستوعب أن  طبيعي بشري لعقل ميكن  ال ألنه

 يشد  أن  ميكن ما أهم ومن منبهات، من فيه يؤثر ما  ينتقي فهو وعليه مههت   اليت للمؤثرات الإ  املستهلك ينبته ال لذلك
 اته قد  شخص عن حبث حالة  يف الفرد كان  ما إذا املثال سبيل  وعلى  ألجله، ينبه الذي لألمر حباجة يكون  أن  انتباهه

 األزرق، اللون  إال يرى لن فإنه ضالته عن حبثه حالة يف الفرد هذا فإن  األزرق  اللون  يلبس وكان  مزدحم مكان  يف منه
 لوو   عنه يبحث ملا إال يلتفت ال فإنه متجر أي إىل دخوله عند  املستهلك فإن  ،وتطبيقاته  التسويق على ابإلسقاطو 

 
  .132-131كاسر نصر املنصور، مرجع سبق ذكره، ص  153

 اإللكرتونية للمنتجامل ميدانية دراسة -األ نبيةو  احمللية للمنتجامل ائرا ري اهستهلجل تاييم   على التجارية ععمتهو  اهنتج منشأ بلد  حنو االجتاهامل  أتثري  دراسةفاتح جماهدي،   154
 .99-98، ص 2011، جامعة اجلزائر، األعمال إدارة فرع  التسيري علوم يف  علوم دكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة، -واهشروخمل 
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 توقعه،  ميكن  ال   مما   أكثر  واملكان  الزمان  يف  توقعه   ميكنه  ما   إدراك  إىل  املستهلك  مييل   حيث.  إبرادته  فهو  ذلك  غري حصل
 .الطبيعي ابلوضع  مقارنة كبرية احنرافات عن تعرب اليت املنبهات أكثر يدرك أنهكما  

 تعرف  اليتو   املنبه إىل ستجابةاإل أو التنبه هو هذا يف األصل  أن  إىل اإلشارة جتدر االنتقائي التعرض عن ابحلديثو  
 ختتلف طبع او   وعدمه الشيء  وجود بني  الفرق مييز  أن  فيها  الفرد يستطيع  اليت ابلدرجة املعرفةو   للتنبيه املطلقة ابلعتبة

 .موقف كل تصاحب اليت للظروف اوفق املواقف ابختالف ذاته الفرد عند  ختتلفو   بل  ال  آلخر فرد من العتبة هذه

إىل أتويل وحتوير املعلومات اليت يتعرض   الفرد ميول على هنا اإلدراكية العملية وتقوماالنتاا ي:   التحوير أو التأوي   -  2
املسبقة الناجتة عن خربات ومعارف سابقة. وهو ما   هلا إىل معاين شخصية، وحماولة ترمجتها بشكل يتوافق مع تصوراته

به مسبق ا فإنه مهما تعرض ملؤثرات خارجية فإنه سيحاول   شراء منتج قد اقتنع يقوم به املستهلك عند إقدامه على  
لعدم ارتباط هذا الشكل أبي   ااإلدراكي اليت سبق احلديث عنها. ونظر   ترمجتها إىل ما يوافق هواه، وفقا لنظرية التوافق

ملعروض السوقي فإنه يصعب على رجال مبا ميتلكه املستهلك من خمزون معلومايت عن ا  من املؤثرات اخلارجية وإمنا مرتبط
 .هذا الشكل من اإلدراك  التسويق التعامل مع 

  مع   تتوافق   اليت  تلك املعلومات  تذكر  إىل  مييل املستهلك فإن  اإلدراكي  النمط هلذا  وفقا :  االنتاا ي التذار   -3
  للمنتج   اإلجيابية  النقاط  يتذكر  فإنه  املنطلق  هذا  ومن.  األخرى   املعلومات  ألغلب  نسيانه  رغم  واجتاهاته  معتقداته

  يفسر   ما  وهو   املنافسة،  التجارية  والعالمات  للمنتجات  اإلجيابية   النقاط  وينسى  حيبها،  اليت   التجارية  العالمة  أو
 . اإلعالانت  يف والتكرار كالدراما  ومناذجه التعلم استخدام

 أو  التنبيه  هو   للمستهلك  حيصل  ما   أول  أن  حيث   اإلدراك  لعملية  الزمين   الرتتيب   أخذت  األشكال   هذه   أبن   يالحظ     
 دوافعه  يناسب  يناسبه وال  ال   ما   إقصاء  خالل  من   املنبهات  هذه   تصفية  إىل   يلجأ   أين  اخلارجية،  للمؤثرات  التعرض

 املنبهات  كل   تفسري  مبحاولة   ال جيهده و   ذهنه  على  الفرد  حيافظ  حىت   تعاىل و   سبحانه   للا   من  نعمة   بفضل   هذا و   حاجاته، و 
 .تصفية  دون  به  احمليطة  الصور   رؤية كلو   األصوات  كل  بسماع  الفرد  قيام  نتصور  أن   ميكننا  ال  إذ  اخلارجية،

 له توفرها اليت  احلقائق أتويل أو تشويه إىل املستهلك فيها يلجأ املنبهات واليت هذه تفسري مرحلة املرحلة هذه يليو     
 حىت .التجارية العالمة  أو املنتج مع  السابقة خرباته عن الناجتة معتقداته واجتاهاته مع  يتناسب ملا وفق ا املتاحة املعلومات

 خالل من حياول فإنه السياق هذا  اإلدراكي، ويف التوافق  نظرية  به جاءت حسبما إدراكي توازن  عدم حالة يف يبق ال
 مما لديه، اإلدراكي التوافق حالة  على اإلبقاء على  وتساعده معتقداته واجتاهاته   تدعم اليت املعلومات تذكر الثالثة املرحلة
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 العالمات أو ابملنتجات اخلاصة تلك لديه ونسيان  احملبوبة  التجارية العالمة أو  املنتج إجيابيات كل استذكار من ميكنه
 .املنافسة التجارية

 :اإلدراك ميكانيرم

 وحتليل وتنظيم  ابختيار نقوم اخلمس حواسنا على وابالعتماد املنبهات،  من حيصى ال عددا اليومية حياتنا يف نتلقى
 مدركة صورة  تشكيل من لنتمكن  ذاكرتنا يفخمزن   هو وما  وميولنا معتقداتنا مع  يتناسب ما وفق املعلومات هذه

 :املوايل الشكل يف االدراك عملية توضيح وميكننا155.معينة

 منوذج عملية اإلدراك ميث   (: 13الشك  رقم )

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالبة   اهصدر: 

من الشكل أعاله نالحظ أن املنبهات تستقبل من قبل االفراد عن طريق احلواس اخلمسة من خالل حميطه اخلارجي 
وبعد قيامه إبستقبال املنبهات عرب حواسه، يقوم بعرضها وترتيبها وتصفيته حسبه ومن مث اإلختيار مما يؤدي إىل إاثرة 

ريات ومن خالهلا يستطيع أن يتكون إدراك لديه سواءا كان سلبيا أو انتباهه، و هذا األخري جيعل الفرد يتأثر هبذه املث
اجيابيا حنو الشيء الذي أاثر إنتباهه سواء كان املنتج سلعة أو خدمة، فيجب على املؤسسة أو املسوق أن أتخذ مدى 

ت الفرد للمنبهات ابإلعتماد على حواسه اخلمس بعني اإلعتبار وما جيب أن تركز عليه عند  صميمها وبثها استجابة 
 ملضمون رسالتها اإلعالنية. 

 
 . 42مرجع سبق ذكره، صطييب أمساء،  155

 اهنبهامل احلواس

 البصر

 السمع

 اللمس

 الشم

لذوقا  

 الصور

 أصوات

جللدا  

 األنف

 الفم

 استقبال

 عرض

 تصفية

 اختيار

 اهعلومامل

 ااثرة انتباه

أتثري   

 

 ادراك
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اليت استقبلوها عن طريق   مؤثرات من ما حييط هبم البيئة األفرادهبا   يرى اليت العملية  هو اإلدراكأن   القول  ميكن و      
و يعتمدون عليها يف عملية  ذلك،و ما يناسبهم يف    واجتاهاته حسب بتفسريها وأتويلها مون يقو   وبعدها حواسهم،

متشابكة نوعا ما نظرا ألن كل فرد يدرك  عملية اإلدراكية العملية انتقاء و اختيار شيء ما وفقا ملا ذكر، هلذا تعترب
 األشياء من خالل ما يراه مناسبا له وفقا ملعتقداته وتكويناته اخلاصة به. 

" التغريات اليت حتدث يف سلوك الفرد نتيجة للخربة والتجربة املرتاكمة أو ميكن تعريف التعلم على أنه  م: لتعل ا -3
ردود و   لتفاعل املؤثرات واحلوافز وعوامل البيئةفالتعلم ينعكس على السلوك نتيجة  تغيري يف أمناط السلوك احلالية،  

  للخربات  نتيجةاألفراد   سلوك يف  احلاصلة التغريات عن  عبارة ه أن على لمالتع "اوتلركما عرف  156األفعال. 
 157لديه".   السابقة واملكتسبات

ومن وجهة نظر التسويق ميكن تعريف التعلم أبنه "كافة اإلجراءات والعمليات املستمرة واملنتظمة واملقصودة والغري 
مقصودة إلعطاء أو اكساب األفراد املعرفة واملعلومات اليت حيتاجوهنا عند شراء ماهو مطروح من أفكار، مفاهيم، 

 158اهتم، مواقفهم، واألمناط السلوكية حنو هذا الشيء أو ذلك. سلع أو خدمات. ابإلضافة إىل تعديل أفكارهم، معتقد 

 159ويقصد ابلتعلم أتثري اخلربة على السلوك الالحق، وميكن للخربة أن تكون: 

 . منتج( )جتربةمباشرة مثل   -
 أو رمزي مثل قراءة اإلعالن يف اجلريدة.  -

ستفاد من نظرية املشابه(، وي  )الوضعفعندما نتعلم شيئا ما فإن سلوكنا سوف يتغري عن السلوك السابق للحالة نفسها  
 التعلم يف بناء والء املستهلك اجتاه عالمة جتارية حمددة فمعظم سلوك املستهلك هو سلوك متعلم وليس فطري. 

يف عملية التعلم، فالسلوك املؤدي إىل نتائج مشبعة مييل إىل أن من جانب آخر، متثل نتائج السلوك السابقة أتثريا قواي 
اإلمارايت ويستمتع مبذاقه، من املرجح جدا أن يكرر  "راين"يكرر مرة أخرى، مثال ذلك املستهلك الذي يشرتي عصري 

و عدم الرضا من اإلرضاء له. ويف الوقت الذي يشعر فيه املستهلك بعدم اإلشباع أشباع و ألنه حقق اإل   شرائه مرة أخرى

 
 . 145ص ،2015دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان األردن، الطبعة السادسة ،، -بس النظرية والتطبيق –مبادئ التسويق احلديث زكراي أمحد عزام وآخرون،  156

157 Philip Kotler, Marketing Management, Custom Publishing, 10th edition, Boston, USA, 2002, p 95. 
 .147، مرجع سبق ذكره، ص ابراهيم عبيداتمحد   158
 .133-132ص  نظام موسى سويدان، مرجع سبق ذكره،  159
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منتج معني، فمن املرجح أن يبدل املستهلك العالمة التجارية اجملربة إىل أخرى غري جمربة لعل وعسى أن حتقق له اإلشباع 
 املطلوب. 

ويف حالة إختاذ قرار شرائي، مييل املستهلكون يف الغالب إىل معاجلة املعلومات اليت لديهم عن املنتجات، وابلطبع فإن 
ل ذلك خمتلفة. فاملعلومات غري اجملربة لدى فئة من املشرتين تستخدم بطريقة خمتلفة عن أولئك الذين لديهم قدراهتم لفع

نفس املعلومات عن منتجات قد جربوها، وهلذا فإن املوقف الشرائي خمتلف، فاملستهلكون غري اجملربني يستخدمون 
 هم معلومات عن منتج حمدد. السعر كمؤشر للجودة بشكل متكرر أكثر من املشرتين الذين لدي

وهلذا، يساعد التسويقيون الزابئن على التعلم وزايدة معلوماهتم عن املنتجات إلكساهبم جتربة املنتجات، فالعينات اجملانية 
والقسائم تستخدم بفعالية عالية لتشجيع الزابئن احملتملني جتربة املنتج وتقليل خماطر الشراء املصاحبة يف الغالب املشرتين 

منتجات جديدة، كما يتعلم املستهلكومنن جتربة املنتجات بشكل غري مباشر، من خالل املعلومات املقدمة عند شراء  
من قبل مندويب املبيعات، اإلعالانت، األصدقاء واألقارب.فمن خالل رجال البيع واإلعالانت، يقدم هؤالء املعلومات 

 املستهلكون وإلحداث مواقف إجيابية جتاه املنتجات.للتأثري فيما تعلمه    قبل وأحياان بعد الشراء

 مبادئ التعلم )متغريامل التعلم(   3-1

التعلم ووجوده ضروري حىت يستطيع املستهلك أن يتعلم وهذا الدواف :    -1 وتعترب نقطة االنطالق األوىل حلدوث 
اإلستجابة ملؤثرات البيئة اخلارجية مثل   الدافع ميكن أن يكون داخليا ويتعلق حبب املعرفة والرغبة ابلتعلم أو خارجيا أي 

 اإلستجابة ملتطلبات اجملتمع أو اجلامعة مثال.

األفراد للتعلم، وقد تتمثل اإلحياءات   وهي تقوم بدور املوجة للدوافع كوهنا تعمل كقوة رئيسية إلستمالة   اإلحيادامل:   -2
يف أمور مثل السعر، نوعية اإلعالن أو طريقة العرض....اخل، و يكمن دور اإلحياءات يف مساعدة األفراد على االنتباه، 
)طرح اعالن عن بيع منتج معني لفرتة بسيطة ويف مكان معني بسعر حمدود وكمية صغرية( هذا احياء مت ارساله لدفع 

ك يف اإلجتاه املطلوب وهو شراء السلعة، ولكي تكون اإلحياءات قادرة على توجيه دوافع املستهلك جيب أن املستهل
، ولذا جيب أن يكون املزيج التسويقي يتناسب مع دوافع املستهلكني وخباصة أولئك الذين لديهم تتناسب مع توقعاته

 .ارتباط منخفض ابملنتجات املروجة وكذلك املستهلكني احملتملني
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وهو رد الفعل الذي حيدثه املستهلك اجتاه املنبهات اليت يتعرض هلا وهو كيفية تصرف الفرد اجتاه املنبه اإلستجابة:    -3
الذي تعرض له ونوعية اإلستجابة وميكن أن يتم التعلم لدى أشخاص تكون استجاابهتم ضعيفة أو غري ظاهرة أي ليس 

  يتم اإلستجابة هلا(. ارسال احياءات ال  )ميكن لديهم حاجات ودوافع  
وتعتمد عملية التعزيز على اخلربات السابقة ويزيد   وهي العملية اليت تؤدي إىل حتقيق حدوث اإلستجابة  التعرير:  -4

دواء يقاوم الرشح فيفرتة   )شراءالتعزيز من احتمال حدوث استجابة معينة يف املستقبل كنتيجة إلحياء أو منبه معني  
 حقق املنافع املرجوة والعكس صحيح حىت لو كان اإلعالن   إذاقصرية وتكرار الشراءمرة أخرى عند الشعور ابألعراض  

 160عنه مكثفا جدا (. 
  :واإلستجابةنظرية اهؤثر    3-2

 واإلستجابة،نظرية من وجهة نظر التسويقيون هي نظرة املؤثر    وأهمإن نظرايت التعلم هلا أتثري قوي على سلوك املستهلك،  
 كما هو موضح يف الشكل التايل: 

 نظرية اإلستجابة للمثريامل ميث   ( :  14الشك  رقم )

 

 

 

 

 

 . 145صذكره، ، مبادئ التسويق احلديث، مرجع سبق  وآخرون   زكراي أمحد عزام   اهصدر: 

من خالل الشكل أعاله أن كل تعلم وراءه استجابة من خالل مؤثر معني حسب نظرية املؤثر واإلستجابة   ويتضح
 161وتتضمن أربعة عناصر رئيسية:

 
 . 244-243، مرجع سبق ذكره، صحممد منصور أبو جليل وآخرون 160  

  .146زكراي أمحد عزام وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 161 

                   الشراء                                                                                                                               

قوة دافعة داخلية 
حاجات غري 

 مشبعة

قوة دافعة 
خارجية من 

مثريات تسويقية 

االستجابة كردة 
فعل انجتة عن 

 املثري واحلافز

التعلم الناتج عن 
 اخلربة

 التعزيز اإلجيايب الذي يدعم الشراء

الشراء وقفالذي ي لسليبالتعزيز ا  
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 داخلية( مثل اجلوع والتعب.   إن حاجات عضوية أي غريزية غري مشبعة تتطلب اإلستجابة )قوة دافعة  - 1

 املؤثر أو املنبه املنبعث من البيئة اخلارجية يدفع املستهلك لإلستجابة.   - 2

 اإلستجابة وهو ما يقوم به الفرد كردة فعل للمؤثر ليدفع املستهلك للشراء.  - 3

انت النتيجة اإلستجابة اجيابية ومن خالل التعزيز فإن التعلم أيخذ مكانه. وقد يؤدي التعزيز إىل يتم التعزيز إذا ك  -4
 تكرار السلوك يف حالة التعرض لنفس املنبه وهذا ما يسمى مببدأ تعميم املنبه وقد يصل التكرار إىل ما يعرف ابلعادة. 

التعزيز سليب وقد يؤدي عدم تكرار السلوك يف حالة أما إذا كانت نتيجة اإلستجابة سلبية ففي هذه احلالة يكون    
بني  اخلصائص  اإلختالفات يف  أوجه  على حتديد  القدرة  وهو  املنبه  متييز  مبدأ  يسمى  ما  وهذا  املنبه  لنفس  التعرض 

 املنتجات.

العالقة بني التسويق والتعلم فإن تكرار أساليب التسويق وأدوات الرتويج والوسائل اإلعالنية   األخري ميكن القول أن   ويف
ميكن أن يساهم يف تغيري السلوك الشرائي و اإلستهالكي للفرد من خالل عملية التعلم وحتفيز املستهلك لتغيري قراراته 

 الشرائية و اإلستهالكية.

السلوك  تعكس اختالفات األفراد يف  ة املستهلك إمنا يرجع إىل أن الشخصية بدراسة شخصي  االهتمام إن    الشعصية:   -4
ل تبعا  متشاهبة  ملؤثرات  استجابتهم  األفراد خيتلفون يف درجة  أن  يتمتعون هبامبعىن  اليت  الشخصية  وتعرف لميزات   ،

اجلسمية والعقلية اليت متلي األجهزة    الشخصية: هي ذلك التنظيم الديناميكي الذي ينظم كلالشخصية على أهنا "  
 162". اخلاص يف السلوك والتفكري والتكيف مع بيئته  على الفرد طابعه

تلك األحاسيس الداخلية للفرد وما تنعكس عليها من استجاابت وجهة النظر التسويقية تعرف الشخصية على أهنا"  ومن  
 163ن شخصية الفرد يتأثر بعاملني مها: يف السلوكية جتاه السلع واخلدمات"، وهذا يعين أبن السلوك الناجم ع

 السمات املميزة للفرد وما اكتسبه من خربة خالل حياته.  -
 املؤثرات اخلارجية احمليطة به واليت تفرض عليه أن يتخذ موقف جتاهها.  -

 
 ت  السياحية السيارامل  سوق على ميدانية دراسة - اهعمرة للسل  االستهعاية النها ي  للمستهلجل الشرا ية الارارامل  ت اهؤثرة  العوام  أمهيةنوري،  منري، محودي رابح  162

 . 35 ص ،2018 جوان  - 20 العدد ، جامعة الشلف،القانونيةو  اإلقتصادية العلوم قسم /أ واإلنسانية االجتماعية للدراسات ، مقال علمي منشور يف جملة األكادميية-ائرا ر

 . 204ص ،2019، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان األردن، الطبعة الرابعة،االتصاالمل التسوياية والرتويجاثمر البكري،   163
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عله وتعرف أيضا الشخصية أبهنا " جمموعة مستقرة من الصفات وامليول اليت حتدد أفكار الفرد ومشاعره وأعماله يف تفا
 164مع الضغوط اإلجتماعية والبيولوجية يف وقت معني". 

 وترتجم الفرد، يواجهها اليت املؤثرات جملموع  الدائمة السلوكية االستجاابت  تلك تعكس الشخصية أن  القول ميكن ومنه
 نا متكن  الفرد  شخصية معرفة وإن  اخل...اإلبداعية اهلادئة، االنفعالية، االندفاعية، مثل احلاالت  من مجلة عرب الفرد شخصية

 من املختلفة األمناط وحتديد  قياسه من نتمكن أن  البد  فائدة  ذا الشخصية عامل يكون  وحىت  ،بتصرفاته التنبؤ من
 165.الشخصيات

 : الشعصية نظرايمل  4-1

 عامة بصفة التسويقية اسرتاتيجياهتا  صياغة هبدف املستهلكني شخصية دراسة  اىل  املؤسسة يف  التسويق رجال يسعى
 نظر وجهات من سانيةناال الشخصية دراسة على الشخصية  نظرايت وتركز  خاصة، بصفة الرتوجيية االسرتاتيجية و 

 :يلي فيما  النظرايت هذه أهم تتّمثلو  خمتلفة،

 اليت و السمات،  من  عدد من تتكون  االنسانية الشخصية أن  يف النظرية هذه مضمون  يتمثل : السمامل نظرية 1-
 من املستهلك  خصائص لقياس  عديدة مقاييس تعتمد  و للفرد، العامة االستجاابت و االستعدادات تتم  خالهلا من

 : بينها

 حب ذعان،اإل  درجة  االجناز،)  كلمة  14 من يتكون  الذي و : الشعصية للتفضيعملادوارد"  "  دوال ماياس -
 التغري، تقبل  درجة املساعدة، تقدي   الذات، تقدير االعتماد، درجة التحليل،  على القدرة االنتماء، االستقاللية، الظهور،

 (.العدوانية و عخر،االندفا اآل  اجلنس من املوقف الثبات، أو التحمل على القدرة

 االجتماعيو  العاطفي  ستقراراإلو  واملسؤولية السيطرة مثل السمات بعض قياس يف ويتمثل : " وردن" ماياس -
 .الرتوجيية احلمالت ختطيط و السوق جتزئة يف النظرية هذه عادة وتستخدم

 
 .229حممد منصور أبو جليل، مرجع سبق ذكره، ص 164

 . 33، ص 2009التجارية، جامعة قسنطينة،  العلوم يف  املاجستري شهادة لنيل مكملة مذكرة  ، -دراسة حالة ائرا ر- سلوك اهستهلجل اجتاه اهنتجامل اهالدة لسود راضية،   165
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 على أي الاّلشعوري، اجلانب على  الشخصية تستند  "  فرويد" حسب  : فرويد  نظرية أو النفسي التحلي  نظرية  2-
 أنظمة من النظرية هذه اىل استنادا  الفرد شخصية وتتكون   هلا األساسي احملرك تعترب واجلنسية البيولوجية احلاجات أساس

  166:التايل  الشكل خالل من نوضحها متداخلة

 كوانمل شعصية الفرد ميث  م (:15)رقم  الشك   

 

 
 
 
 

 . 267حممد ابراهيم عبيدات، مرجع سبق ذكره، ص   اهصدر:              

 167على الشكل املوضح أعاله يقرتح "فرويد" أن شخصية فرد ما تتكون من ثالثة أنظمة متداخلة كالتايل:   وبناءا

واليت ترمز إىل احلاجات البدائية أو احلاجات الفيسيولوجية مثل العطش، اجلنس...اخل، وبناءا   األان: -
باع تلك احلاجات بدائية  على ذلك فإن األفراد يسعون إىل تلبية تلك احلاجات دون اإلهتمام بطرق اش

 كانت أم متحضرة أم إنسانية. 
عن أخالقيات تعرب األان العليا عن االنطباعات والقناعات الداخلية واملوجودة لدى األفراد  األان العليا:   -

اجملتمع، وابلتايل فإن األفراد يف هذه املرحلة يسعون إىل تلبية احلاجات مبا يرضي اجملتمع والقيم اليت 
 ا. يؤمنون هب

وهي عبارة عن ضمري الفرد ودرجة حتكمه بكل ما يؤثر به من منبهات داخلية وخارجية.   الذامل: -
وتعمل الذات الفردية كمراقب داخلي هبدف احداث حالة من التوازن ما بني حماوالت األفراد إبشباع  

 حاجاهتم البيولوجية البدائية مع حماولة تطبيق القيم اإلجتماعية املقبولة. 

 
 . 22عمار، مرجع سبق ذكره، ص وايل   166
 .267-266حممد ابراهيم عبيدات، مرجع سبق ذكره، ص  167

 األان الذامل

 األان العليا
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وعليه فإن املسوقني يبحثون ويدرسون العالقة بني منتجاهتم وشخصية املستهلك يف تلك األسواق. لتحديد األسلوب 
مع هذه املنتجات، فمثال الرتوجيي املناسب للوصول إىل خلق اإلقناع والتأثري املوجب لدى الفرد لتحقيق التعامل  

م ينظرون إليه أبنه أداة فاعلة إلجناز أعمال كثرية وبسرعة احلاسوب أصبح اليوم مرافق للفرد ويف كل األوقات ألهن
ابملقابل فإن البعض من األفراد يقتين   ولكن كبرية. وابلتايل أصبح تعبري عن قدرة الفرد للتعامل مع احلداثة والتطور، 

أبنه يتفاعل مع األشياء املعاصرة واحلديثة دون أن يؤدي الفعل احلقيقي لعمل   واإلدعاءاحلاسوب ألغراض التفاخر  
احلاسوب. وعليه فإن الشركات املسوقة تتعامل مع شخصيات املستهلكني ومبا يتوافق مع خصوصيتهم وتفاعلهم مع 

 168احلياة.

II-2-7    الشرا ي  عملية اختاذ الارار : 

إنفاق مواردهم احملددة على شراء السلع واخلدمات اليت تشبع حاجاهتم يسعى املستهلكون دائما إلشباع حاجاهتم و 
املتنامية. وعملية اإلشباع واإلنفاق على السلع واخلدمات تتم بصورة عقالنية وفق عملية منطقية يقوم هبا املستهلك 

 169:  الشكل التايل، وهذه املراحل هيبثالث مراحل رئيسية موضحة يف

ة يقوم هبا املستهلك وصوال إىل لوتتناول عدة خطوات متسلس  مرحلة ما قب  الشراد:اهرحلة األوىل:   -
 قرار الشراء. 

وأتيت تتوجيا للمرحلة األوىل وتتمثل يف قيام املستهلك بشراء السلع واخلدمات اليت تشبع   اهرحلة الثانية: -
 حاجاته بعد إجراء احملاكاة املنطقية.

د الشراء وإشباع احلاجات وتتمثل يف عدة خطوات منها: تقييم املنتج  وهي مرحلة ما بع  اهرحلة الثالثة: -
 أو اخلدمة بعد االستهالك ومث التخلص من املنتج أو املخلفات.

 ميث  مراح  عملية اختاذ الارار الشرا ي(  05)ائدول رقم  

 اخلطوات   املراحل

 املرحلة األوىل: مرحلة ما قبل الشراء 
 )احلاجة( الشعور ابملشكلة   -1
 البحث عن املعلومات حول املشكلة -2

 
 . 204سبق ذكره، ص اثمر البكري،  168
 .77-76كاسر نصر املنصور، مرجع سبق ذكره، ص  169
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 تقييم البدائل املتاحة إلشباع احلاجة  -3
 اختيار البديل األفضل  -4

 الشراء  -5 املرحلة الثانية )الشراء( 

 املرحلة الثالثة )ما بعد الشراء(
 بعده تقييم املنتج أثناء االستهالك و    -6
 التخلص من املنتج  -7

 . 77مرجع سبق ذكره، ص اإلعالن، كاسر نصر املنصور، سلوك املستهلك مدخل   اهصدر:

أن عملية الشراء تبدأ قبل الشراء الفعلي بفرتة طويلة ويتضح من العرض أعاله ملراحل عملية اختاذ القرار الشرائي  
 170الشراء فقط.أيضا، لذلك حيتاج املسوقون إىل الرتكيز على عملية الشراء أبكملها وليس على قرار  

التايل يوضح عملية اختاذ القرار الشرائي من قبل املستهلك من بداية التعرف على احلاجة إىل غاية التخلص من   والشكل
 املنتج:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 212 مرجع سبق ذكره، ص قراداة معماة ت سلوك اهستهلجل، حممد عبد العظيم أبو النجا،   170
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 مراح  عملية اختاذ اهستهلجل لارار الشراد ميث    (:16الشك  رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، بتصرف. 49، ص مرجع سبق ذكرهسليمان أمحد علي، سلوك املستهلك بني النظرية والتطبيق،    اهصدر: 

 ،كل مرحلة من املراحل الثالثة مرتبطة ومتعلقة ابملرحلة اليت تسبقها وابملرحلة اليت تليهاالشكل أعاله ميكن القول    ومن
 فيما يلي سنأخذ كل هذه املراحل ابلتفصيل: و 

 

 

 التعرت على احلا ة

 البحث ومج  اهعلومامل

 حتديد وتاييم البدا   اهتاحة

 اختاذ الارار خلشراد

الشرادسلوك ما بعد   

 الشعور ابلرضا

 الوالء            

 ءتكرار الشرا 

 عدم الرضا

 
 رفض املنتج

 التخلص من املنتج
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 األوىل: مرحلة ما قب  الشراداهرحلة  

 )احلا ة(:  الشعور خهشكلة   -1

 مستوى بني الفرق املستهلك يدرك ملا هذا ويكون  رغبته، أو حلاجته املستهلك إدراك من الشراء قرار  اختاذ عملية تبدأ
 املؤثرات أتثري  حتت احلاجة تظهر أن  وميكن حتقيقه، يف يرغب الذي اإلشباع ومقدار معينة حلاجة احلايل اإلشباع
 أو حافز إىل تتحول  حبيث  جدا ملّحة والعطش كاجلوع اإلنسانية  الطبيعية االحتياجات إحدى تصبح عندما الداخلية

 املستهلك إصرار زاد كلما  احلاجة حدة زادت وكلما أيضا، اخلارجية للمؤثرات نتيجة تظهر  أن  للحاجة وميكن دافع 
 ميكن اليت الدوافع  دراسة إىل   يدفعه وهذا خاصة منافع  له توفر املرحلة هذه فإن  التسويق لرجل وابلنسبة تلبيتها، على

وهنا يربز دور املسوق يف ممارسة النشاط الرتوجيي وعرب الوسائل اإلعالمية الواسعة   بعالمته أو مبنتجه مرتبطة تكون  أن 
عروض يف السوق وما ميكن أن يؤذيه من وظائف و اإلنتشار يف الغالب خللق انتباه وادراك لدى املستهلك عن املنتج امل

 ،  171مهام. فضال عن املزااي واملنافع اليت حيققها ومبا يساعد املشرتي يف حل مشكلته وحبسب خصوصية ذلك املنتج 
 الشعور يرجع  احلاجة أن  إىل اإلشارة وجتدر،  املستهلك حاجة إيقاظ  على تعمل تسويقية اسرتاتيجية  تطوير  ميكنه  ذاهو 

 :172مها أساسيني سببني إىل

 :يلي فيما التغيريات هذه وتتمثل :للفرد احلالية احلالة ت حتدث اليت التغيريامل  -أ

 ابحلاجة  الشعور زاد كلما السلعة من املخزون  اخنفض فكلما :اهستهلجل لدمل السلعة مد  اهعرون اخنفاض -
 .تعبئتها إعادة إىل احلاجة زادت كلما الثالجة من الطعام كمية اخنفضت كلما مثال

 الكميات  عن الرضا بعدم املستهلك يشعر احلالة هذه يف :السلعة مد  احلايل اهعرون عد  اهستهلجل رضا عدم -
 إعادة  إىل حباجة املستهلك كشعور إضافية، وحدات شراء إىل احلاجة لديه فتتولد  السلعة من لديه املتوفرة
 .كافية غري لديه اليت الكمية أن  يعتقد  ألنه املاء خزان  تعبئة

  وشراء  استهالكه ترشيد  إىل به  يؤدي املستقبل من ابلقلق املستهلك شعور :للمستهلجل اهالية اهوارد تناقص -
  منتج  شراء من بدال إلصالحه يسعى املستهلك فإن  الكمبيوتر  جهاز تعطل إذا  مثال فقط الضرورية السلع 
 .جديد 
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 :جند  املرغوبة احلالة يف حتدث اليت التغريات أهم من :اهرغوبة احلالة ت حتدث اليت التغريامل  -ب

 جديدة  حاجات  نشوء إىل للفرد اليومية احلياة يف حتدث اليت التغريات تؤدي :الفرد لدى جديدة حاجات نشوء ✓
 .قبل  من إليها حباجة تكن مل مستلزمات إىل حباجة نفسها جتد  جديد  بطفل العائلة رزقت إذا مثال لديه،

 جديدة حاجات لديهم  ينشئ لألفراد  واملهين والثقايف املعيشي املستوى فتغري :الفرد لدى جديدة رغبات  نشوء ✓
 حصوله  مبجرد جديدة حاجات لديه وتظهر  حاجاته تتغري مثال البطال فالشخص قبل، من موجودة تكن مل

 .االجتماعية مكانته تبني منتجات شراء إىل فيسعى وظيفة  على

 اجلديدة املنتجات بعض جتربة إىل ابحلاجة املستهلك يشعر األحيان  بعض ففي :األسواق يف منتجات ظهور ✓
 .جتربتها بضرورة أقنعوه حوله من ألن  أوهبا    اخلاص ابإلشهار أتثره نتيجة السوق يف املعروضة

 حلاجة  إشباعه مبجرد املستهلك لدى جديدة حاجة تنشأ ما فعادة :املكملة األخرى املنتجات شراء إىل احلاجة ✓
  األنرتنت   بشبكة ربطه بضرورة جديدة حاجة لديه تنشأ حممول كمبيوتر جلهاز الشخص شراء  مبجرد  مثال قبلها،

 ابإلضافة  بعالمتها، أو ابلسلعة ترتبط اليت الدوافع  دراسة على املرحلة هذه يف التسويق رجل اهتمام وينصب
 بطريقة  املثريات ختطيط وابلتايل السلعة خيص فيما املستهلك  لدى الرغبة  خلق هلا ميكن  اليت املثريات  حتديد  إىل

 .املستهلك على كبريا أتثريها ليكون  حمكمة

 : اهعلومامل عد  البحث  -2

دوافعهم ابلبحث عن املزيد من املعلومات اليت متكنهم من حل مشاكلهم   بعض املستهلكون الذين مت إستثارةقد يقوم  
أو إشباع حاجاهتم، وقد ال يقوم البعض األخر أبي حترك لتجميع املعلومات. فإذا كانت املثريات احملركة لسلوك املستهلك 

ناك قرار فوري بشراء هذا املنتج، قوية وكان املنتج قادر على إشباع حاجاته ورغباته، عندئذا يكون من املتوقع أن يكون ه
يقوم ابلبحث عن املزيد من أما إذا مل يكن األمر كذلك، فقد يكتفي املستهلك مبجرد ختزين حاجاته داخل ذاكرته، أو  

 173املعلومات املرتبطة ابملنتجات التييمكنها حل مشكلته أو حتقيق اإلشباع حلاجاته. 
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 إشباع  اهنإبمكا اليت البدائل خمتلف حول املعلومات عن  البحث يف يبدأ املستهلك لدى احلاجة تظهر أن  بعد 
 ختفض  فهي األمثل االختيار يف االخفاق خماطر ضد  أتمينا البياانت مجع  عملية تعترب للمستهلك فبالنسبة حاجته،

 .174عنه ينصرف أو القرار يتخذ  جيعله مما التأكد  عدم درجة لديه تقلص كما أمور عدة حول هباماإل عنده

 يقوم كأن  إرادية طرق تكون  قد  شىت بطرق املعلومات مجع  للمستهلك ميكن :البياانمل مج  طرق   -أ
على  احلصول مصادر من وغريها االنرتنيت كالصحف، مصادر عدة على معتمدا ابلبحث املستهلك
 اإلشاعات، كسماع إرادية غري بطرق املعلومات جبمع  يقوم قد  أنه كما املستهلك، يرغبها اليت املعلومات

 .وغريها اإلشهارية للرسائل إرادي التعرض الغري

 فإنه  املعلومات عن  للبحث وتوجهه معينة حاجة لوجود املستهلك  إدراك  عند :اهعلومامل مج  مصادر   - ل
 & kotlerوحسب   .اليت متمه املعلومات من  ممكن قدر أكرب توفري أجل من مصادر عدة على يعتمد 

keller  يف تتمثل واليت البياانت مجع  أجل من املستهلك عليها يعتمد  أساسية مصادر أربعة هناك فإن:  

 .اجلريان  األصدقاء، العائلة، وتضم :الشعصية اهصادر .1

 .املعارض املوزعون، التغليف، البيع، رجال االلكرتونية، املواقع  االشهار، وتضم :التجارية اهصادر .2

 .منظمات محاية املستهلكو   االنتشارواسعة    اإلعالم  وسائل :العامة اهصادر .3

 تسوق جولة يتطلب وهذا شرائه  عند  املنتج وجتربة اختبار إمكانية يف وتتمثلالتجريبية:   اهصادر .4
 بتجربة مثال الفرد يقوم كأن  املعلومات مجع  يف عليه يعتمد  الذي األخري املصدر وتكون  الفرد هبا  يقوم فعلية

 اإلمكانية أو كذلك،  الشخصي احلاسب جتربة أو شرائه  قبل صوته ونقاء صورته جودة من  للتأكد  التلفزيون 
 وفر أ معلومات وإعطاء الدعاية من كنوع اجلديدة  سياراهتا لتجربة السيارات معارض  بعض  تقدمها اليت

 الشراء.  يف رغبة جعله أكثر وابلتايل للمستهلك عنها

 بن عنايب"  حسب  أما املستهلك، وخصائص املنتج طبيعة حسب يتغري املصادر هذه أتثري أن  على الباحثان  ويضيف
 .اخلارجية واملصادر الداخلية املصادر :للمعلومات أساسيني مصدرين هناك فإن  "عيسى
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  نتيجة  بذاكرته املخزنة املعلومات  مبراجعة يقوم حيث نفسه،  ابملستهلك املصادر هذه ترتبط  :الداخلية اهصادر - أ
 مجعها اليت املعلومات إىل  ابإلضافة احلالية املشاهبة ملشكلته االستهالكية ابملشاكل واملرتبطة  السابقة وجتاربه خرباته

  إليها  اللجوء وسرعة لسهولة نظرا املستهلك بثقة املصادر هذه وتتمتع  واألصدقاء، كالعائلة اخلارجية املصادر من
 مصادر من البحث عملية يواصل فسوف وإال ابلشراء يقوم فإنه الداخلي ابلبحث املستهلك رضي وإذا

 .175خارجية

 :املصادر هذه وتشمل :اخلار ية اهصادر  -ل

 واخلدمات  السلع  حول املعلومات بنشر تقوم اليت العامة املصادر وتشملالشعصية(:   )غري الرمسية اهصادر ✓
 :هي املصادر وهذه الشرائي  القرار اختاذ عملية يف املستهلك تساعد  واليت

o مندويب  التجارية، اإلعالانت مثل متعددة بوسائل التجارية األعمال مؤسسات تنشرها :جتارية مصادر 
 .التجارية والكتيبات  والنشرات  املبيعات،

o السلع   ببعض املتعلقة ابملعلومات املستهلك لتزويد  دورية معلومات تنشر :خمتصة حكومية مصادر( 
 . العامة الصحة على آاثرها أمهيتها، استخدامها،) واخلدمات

o احملافظة وإمنا للربح  اهلادفة غري املستهلك محاية  وهيئات العلمية اجلمعيات وتشمل :مستالة مصادر 
 واحلماية التوعية هبدف املعلومات بنشر تقوم  واإلنسانية، العلم وخدمة والبيئة العامة الصحة  على

 .والتعليم

  وحتتل  واجلريان  واألصدقاء واألقارب العائلة أفراد  املصادر هذه وتشمل :(الشعصية) الرمسية غري اهصادر ✓
 .صادقة معلومات له توفر أبهنا إلدراكه املستهلك لدى خاصة أمهية

 جمموع  عن يبحث حيث املختلفة، مصادرها من عنه يبحث الذي املنتج حول املعلومات جبمع  املستهلك يقوم
 عن البحث  املسوق على ويبقى معني، منتج على االعتماد إىل يصل  حىت البدائل تقليص يف يبدأ مث  املتاحة البدائل
 . فعال اتصايل برانمج وختطيط صياغة أجل من حبثه  يف املستهلك عليها يعتمد  أن  ميكن اليت املصادر
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تقييم املعلومات املتجمعة حول املنتج املراد شرائه وحماولة مقارنة تلك املعلومات واختيار   يتم:  البدائل  تقييم -3
البديل األنسب من بني بدائل عديدة من خالل وضع معيار للقياس أو سلم أولوايت كأن يكون املعيار السعر أو اجلودة 

 :177التالية ابخلطوات التقييم عملية متر وعموما ،176أو الكفالة أو اخلدمات ما بعد البيع 

 أن  يشرتط وال املتوفرة، البدائل  لتقييم سيستخدمها اليت املعايري بتحديد  املستهلك يبدأ :التاييم معايري حتديد 3-1
 ابحلاجة شعوره  فبمجرد  Signal  منتج شراء  على املستهلك اعتاد إذا  مثال ابلشراء، قام كلما ابلتقييم املستهلك يقوم
 .السوق يف البديلة املنتجات مع  مقارنته أو املنتج تقييم دون   Signal يشرتي أسنان  معجون  إىل

 أن  من فبالرغم معيار، كل أمهية بتحديد  املستهلك يقوم التقييم معايري حتديد  مبجرد :اهعايري أمهية حتديد  3-2
 البعض يعتربه وقد   األول املقام  يف يضعه منهم البعض أن  إال املستهلكني، معظم لدى للتقييم كمعيار يستخدم السعر
 يقوم الذي األول املعيار  جبعله للسعر كبرية أمهية)أ(    املستهلك يويل قد  معني فندق اختيار فعند  اثنواي، عامال اآلخر
 واألمان  ابلفندق الراحة ضمان   من  يتأكد  حىت السعر عن يسأل ال(  ب)  املستهلك جند  بينما االختيار، أساسه على

 .مثال سياحية منطقة يف الفندق ومتوقع  املرافقة اخلدمات وتوفر

 أي البدائل بني املقارنة مرحلة  أتيت املعايري أمهية حتديد  من االنتهاء بعد  :للمستهلجل السلعة قيمة حتديد  3-3
 .املعايريهذه   من معيار كل مستوى على وهذا العالمات خمتلف جتاه الشخص ملعتقدات وفقا املتاحة العالمات

 :وهي معني منتج شراء قرار اختاذ بغية العالمات تقييم  على  املستهلك ملساعدة  أعطيت مناذج وهناك 

 اهتوقعة(:  الايمة التعويضي )منوذج النموذج -أ

 لعدة تقييم إجراء خالل من خمتلفة عالمات جتاه(  تفضيالت أحكام،) معينة مواقف تشكيل منيتمكن املستهلك  
 النموذج ويفرتض خاصية، لكل ابلنسبة عالمة كل متوقع  حول  املعتقدات من جمموعة بتشكيل يقوم حيث  خصائص، 

 ألمهيته. وفقا(  سلبية أو إجيابية) العالمة حول معتقداته بني ابجلمع  املنتجات بتقييم يقوم املستهلك  أن
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   النماذج الغير تعويضية: -ب

خيتلف األمر،   سلبية، يف النماذج الغري تعويضيةاخلصائص املدركة بطريقة اجيابية ميكنها تعويض اخلصائص املدركة بطريقة  
لكل اخلصائص، وتوجد   وجب عليه إجراء دراسة دقيقةقرار من قبل املستهلك، حيث ال يتوهذا ما يبسط عملية اختاذ ال

  منها. عدة مناذج غري تعويضية سوف نتطرق إىل اثنني
 النموذج فحسب،  (conjonctifوضامة )  أو اقرتانية  (disjoncif)  طباقية النماذج  هذه تكون قد    مناذج الرضا: •

 أمهيته، لقيمة االعتبار بعني األخذ  ودون  وضامة اقرتانيه  األقوى خصائصه وفق املوقف موضوع اختيار يتم  الطباقي
 النهج فيتبع  االقرتاين النموذج أما .عقالنية  تقييم عملية على يعتمد  ال ألنه للواقع  مطابقا يكون  ما اندرا اخليار وهذا

 وفقا مقبولة الغري والعالمات ملقبولة،ا  التجارية  العالمات :صنفني إىل العالمات يصنف فالشخص املعاكس،
 . األدىن احلد  تتجاوز مل أو جتاوزت إن  خلصائصها

 أمهيةر  األكثأبهنا  ابلنسبة للخاصية اليت حكم    خيتار املستهلك املنتج األفضل يف هذا النموذج    : النموذج اهعجمي •
 ابلنسبة له. 

ابلنسبة   خيتلف اختيار منوذج التقييم حسب خصائص املستهلك وحسب نوعية القرار الواجب اختاذه، لكن املهم 
البحث عن كيفية حتديد اخلواص األساسي التسويق هو  أساسية   املرحلة  للمستهلك، حيث تعد هذه ة ابلنسبة  لرجل 

لتقسيم السوق   املالئمة   إعداد االسرتاتيجياتارية أو ابملنتج وهذا بغية للبحث عن املزااي التنافسية اخلاصة ابلعالمة التج
 . عات املستهدفةحسب القطا

  اهرحلة الثانية: الشراد

 وبناءاملرحلة   هذه يف فاملستهلك التسويقية، اجلهود كل إليها  تسعى اليت هي املرحلة هذه الشراد()  :اختاذ الارار  -1
 اختاذ قبل  لكن بشرائه.  ويقوم حاجته اشباع  على  قادر أبنه حيس الذي املنتج  ابختيار يقوم مجعها اليت املعلومات على
 : املوايل الشكل يوضحه كما 178الفعلي والشراء  الشراء يف النية  بني تتوسط أخرى عوامل تظهر الفعلي  الشراء قرار

 

 

 
 . 93ص  مرجع سبق ذكره،معاصرة،   ومفاهيم اثمر البكري، التسويق أسس  178



اإلطار النظري للدراسة                                                                      األول الفصل   

93 
 

 الشراء قرار واتخاذ البدائل تقييم بين المتدخلة العوامل يمثل   (:17)الشكل رقم 

 

source : Kotler philip, Delphine manceau, marketing management, 11e édition, 

Pearsoneducation, Paris , 2003, p221. 

 األشخاص احمليطني ابملستهلك على قراره الشرائي. ويتوقف مدى هذا التأثري تؤثر مواقف  اآلخريد:    اجتاهامل  1-1
املستهلك للخضوع لرأي   ملستهلك واستعدادعلى عاملني مها: قوة املوقف السليب للغري ابلنسبة للمنتج املفضل من قبل ا

 . ه يف الشراءالغري، فكلما كان موقف الغري غري مشجع وكلما خضع املستهلك آلرائهم كلما اخنفضت نيت

  قرار  يؤجل أو يعدل املستهلك جتعل اليت الظرفية  العوامل بعض تطرأ فقد :  متوقعة الغري الظرفية العوام   1-2
 العالمة،  لشراء عليه احلصول املشرتي يتوقع  كان  الذي الدخل على احلصول عدم حالة يف مثال هذا وحيدث الشراء،

 نفس وتشبع   فريدة خبصائص متتاز جديدة عالمة ظهور أو فيهما، املرغوب والزمان  املكان  يف السلعة توافر  عدم أو
 املدركة، ابملخاطرة  متأثرا الشراء قرار  يستبعد  أو يؤجل أو يغري أن  ميكن املستهلك أن  إىل اإلشارة وجتدر .احلاجات

 :منها املنتج واستهالك  شراء عند  إدراكها للمستهلك ميكن خماطر عدة توجد  حيث

 .نتمىن ما مثل جيد  يكون  ال املنتج :الوظيفي اخلطر -
 .اآلخرين أو املستعمل وراحة صحة على خطر ميثل املنتج :اهادي اخلطر -
 .عليه احلصول ألجل املدفوع السعر املنتج يستحق ال :اهايل اخلطر -
 .اآلخرين  جتاه وحرية عائق املنتج شكل إذا :اال تماعي اخلطر -
 .بنفسه املستهلك ثقة على املنتج أثر إذا :النفسي اخلطر -
 .آخر منتج إجياد أجل من واجلهد  الوقت تكريس إىل السيء الشراء  أدى إذا :الوقت خطر -
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ثقة ومستو  اخلصائص، خيص فيما التأكد  عدم درجة للشراء، املدفوع املال حلجم تبعا اخلطر مستوى ويتغري ى 
مجع  أتجيل  مثل املخاطر، من للتخفيض االجراءات بعض لتطوير املستهلكون  ويسعى .بنفسه املستهلك  القرار 
 قبل  من ابخلطر الشعور حترك اليت العوامل فهم املسوقني وعلى احمللية، العالمات تفضيل األصدقاء، من املعلومات

 . املخاطر من للتخفيض الالزمة املعلومات وتوفري املستهلكني
ابلشراء، أو عدم الشراء ويف حالة قرار عدم الشراء، فإن أسباب ذلك تعود ملا ويف هذه املرحلة يتخذ املستهلك قراره  

 179يلي:

 املخاطرة املدركة املرتبطة بشراء السلعة مرتفعة جدا. -
شعور املستهلك أبن عملية الشراء لن تشبع احلاجة اليت دفعته للخوض يف هذه املراحل وهنا ستبقى احلاجة  -

 موجودة. 
 اخلوف من الشعور ابلندم خاصة اذا كان سعر السلعة مرتفعا. -

 : ما بعد الشراداهرحلة الثالثة
قد جنده يف أحيان أخرى ر املستهلك بعد الشراء ابلرضا، و ال تنتهي وظيفة رجل التسويق مبجرد بيع املنتج، فقد يشع

ت اليت نطلق عليها "سلوك ما بعد الشراء". لتصرفااءا على ذلك تظهر بعض األفعال وابنو   غري راضي عما قام بشرائه،
ميكن القول و   ان هذا من شأنه أن يثري التساؤالت املتعلقة مبحددات رضا املستهلك عن مشرتايته اليت حصل عليها.

بني األداء املدرك للمنتج الذي قام بشرائه. فإذا و   أبن اإلجابة هنا قد جندها تكمن يف العالقة بني توقعات املستهلك
املنتج يف حتقيق توقعات املستهلك، فإن هذا من شأنه أن يصيبه خبيبة أمل جتعله يف حالة من عدم الرضا. أما إذا فشل  

استطاع املنتج أن يقابل توقعات املستهلك عنه، فإن هذا سيؤدي حتما إىل جعل املستهلك يف حالة و   حدث العكس، 
ن املنتج من جتاوز توقعات املستهلك عنه، فإن هذا سيحمل معه قام بشرائه. كما جيب التنويه هنا أبنه اذا متك  عما رضا  

 180 حتقيق ما نطلق عليه ب " إسعاد املستهلك".

 .فإذا كان األداء احلقيقي للمنتج أكرب أو يساوي األداء املتوقع فإن املستهلك يشعر ابلرضا  -
 181بعدم الرضا. وإذا كان األداء احلقيقي أقل من األداء املتوقع فإن املستهلك يشعر   -

 
 .126مرجع سبق ذكره، صحممد منصور أبو جليل،  179
 .219ق ذكره، ص بالنجا، مرجع سد عبد العظيم أبو حمم 180
 . 132زكراي أمحد عزام، مرجع سبق ذكره، ص  181
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 182خطوتني مها: هذه املرحلة  تتضمنو 

 : تاييم اهنتج أثناد االستهعك وبعده  -1

املشرتى. ويعترب   تعترب هذه املرحلة آخر مرحلة يف قرار الشراء، حيث يتم فيها معرفة مدى اإلشباع احملقق من املنتج
كل الفرص ملا تكون   أنه ارتباط مع املورد علىسلوك ما بعد الشراء على أنه سلوك الحق لشراء سلعة أو خدمة، أو  

حيس املستهلك ابإلحباط   بدائل أخرى متوفرة. فبعد شراء املنتج وجتربته، قد يشعر املستهلك ابلرضا أو ابلسخط، فقد
البحث   املنافسة وابلتايل يتجه إىل  إذا مل يقتنع ابملنتج أو إذا مسع تعليقات إجيابية من احمليطني به فيما خيص العالمات

االتصال التسويقي حيث يقوم ابلتأثري   عن املعلومات اليت تعزز قراره، ويف هذه احلالة يربز الدور الكبري الذي يلعبه 
 البيع يف حد ذاته وإمنا بناء عالقة مستدمية   اإلجيايب على املستهلك وإشعاره أبنه صائب يف قراره، فمهمة املؤسسة ليس

إذا شعر املستهلك ابلرضا بعد جتريبه ملنتجابينها وبني املستهلكني وهذا ال   ، فقلق املستهلك ميكن هتا يتأتى إال 
 ع. تقليصه بواسطة تقدي الضماانت والعمليات االتصالية ما بعد البي

 جتربة فبعد   أدائه حول املستهلك توقعات مع  للمنتج الفعلي  األداء مطابقة الرضا  يعين  إحساس ما بعد الشراد:   -أ
 مستوى  حول  توقعاته  تطابقت فإذا حلاجته، املنتج إشباع مدى حول حكم إصدار من املستهلك يتمكن املنتج
 واألداء التوقعات  بني فرق هناك كان  إذا  أما رضا حالة يف  املستهلك يكون  لإلشباع  الفعلي املستوى مع  املنتج إشباع
 احملافظة من ميكنها  ألنه للمؤسسة ابلنسبة كبريا دورا الرضا حتقيق ويلعب الرضا، بعدم املستهلك فيحس الفعلي

 فعل ميكنه  فإنه الرضا  بعدم املستهلك  أحس إذا  أما ا،هتملنتجا وفيا  مستهلكا وضمانه الراضي  املستهلك هذا على
 األشخاص مع  يتكلم لكن  مباشرة، يستجيب ال مستقبال، املؤسسة مع   التعامل  يتجنب يستجيب، ال :أمور عدة

 أن  املؤسسة على جيب الرضا  عدم  حصول ولتفادي .به قام الذي السيئ التحليل عن التعويض وحياول به، احمليطني
 .صادقة بطريقة ابملنتج التعريف على واحلرصهتا  اتصاال يف كاذبة وعود تقدي  تتجنب

حول القرار  القيام ابختاذ قرار صعب فمن الطبيعي أن حيدث بعض الشك  الشراد: بعد راع النفسي بعد  الص   -ل
التوازن النفسي   وميكن تعريفه على أنه عدم ،  املتخذ. حالة عدم الراحة اليت حيسها املستهلك تسمى ابلصراع النفسي

 
182 Manoj Kumar Sharma, The impact on consumer behavior: cognitive dissonance, Global Journal of Finance 
and management, Volume 6, Number 9 (2014), p838. 
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حالة النفور   فيضه وتزدادختالناتج من تلقي املشرتي ملعلومات متضاربة بعد اختاذه لقرار الشراء مما يدفعه إىل حماولة  
 :والشك يف صحة قرار الشراء يف احلاالت التالية

 إذا كان القرار مهما من الناحية املالية أو النفسية أو االجتماعية مع األخذ ابالعتبار أن هذه األمهية تتفاوت -
 .من فرد آلخر

 إذا كان عدد البدائل املتاحة اليت يتم االختيار من بينها كبريا. -
 البدائل. ابقي عن كبري بشكل  مميزا االختيار عليه وقع  الذي البديل يكن مل إن  -

  : التعلص مد اهنتج  -2

ينتهجها املستهلك يف استعمال املنتج والتخلص منه، فدرجة  من الضروري على رجال التسويق حتليل الطريقة اليت
زاد استعمال املستهلك للمنتج كلما أعاد الشراء  حيث أنه كلما    الشراء  استعمال املنتج تعترب عامال أساسيا لوترية 

املنتج.    ملا ختتلف تصورات املستهلكني حول استخدام املنتج عن الواقع تعترب فرصة حمتملة لزايدة تواتر استخدام  بسرعة
شأن   التقليل من  قد يفشل املستهلكون يف استبدال املنتجات القصرية العمر نسبيا يف الوقت املناسب بسبب امليل إىل 

االستبدال بعطلة أو حبدث   حياة املنتج. ومن بني االسرتاتيجيات املستخدمة للتسريع من االستبدال هي ربط عملية
املستهلك من املنتج، وهناك أربع وسائل   هبا  كما جيب على املؤسسة معرفة الطريقة اليت يتخلص،  أو بوقت من السنة

 لآلخرين.وختزينه أو بيعه أو إهدائه    هاإلبقاء عليق القمامة أو  مقرتحة للتخلص من املنتج، وهي: إلقاؤه يف صندو 

II-2-8     الشراد  دواف: 

قبل العلماء النفس واالجتماع أو رجال التسويق، جريت دراسات متعددة من قبل أطراف خمتلفة سواءا كانت من أ
يل الدوافع هذه يف هذا اجلانب سنناقش تفاصالشراء لدى املستهلك. و   كانت تنصب لدراسة الدوافع الكامنة وراءو 

قد وجد رجال و   ة مادية مبا ميتلكه من إمكانيو   ن املستهلك يشرتي البضاعة لغرض اشباع حاجته منها حيث من املعلوم أب 
هذا يعود إىل الدوافع اليت تقود الفرد يف سلوك و   معينة خيتلف من مستهلك اىل آخر،  قبال على بضاعةالتسويق أبن اإل

 183اليت ميكن حتديدها ابآليت: و   عملية الشراء

 

 
 . 97ذكره، ص اثمر البكري، مرجع سابق  183
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 هذه الدوافع إىل:   تقسيماالنتاا ية: وو   دواف  الشراد األولية -1
 دواف  الشراد األولية:  1-1

ما اعتاد و   تفضيلها على غريها يف ضوء جتارية السابقةو   معينةهي تلك الدوافع اليت تقود املستهلك لشراء سلعة  و 
هو يف تفضيل البعض لشرب الشاي بدال من القهوة أو ابلعكس أو التفضيل   اعليه من تعامل مع تلك السلعة. كم

 تناول مشروب غازي معني دون غريه. 

 دواف  الشراد االنتاا ية:   1-2

انتقاء عالمة أو ماركة معينة دون غريها من بني جمموعة العالمات للمنتجات هي الدوافع اليت تقود املستهلك إىل و 
البديلة أو املشاهبة للمنتج الذي يرغب يف احلصول عليه. كما هو مثال يف تفضيل املستهلك عالمة معينة ملعجون 

 األسنان يبحث عنها من بني جمموعة ملعاجني األسنان املعروضة يف املتجر. 

 مها: و   قسمت دوافع شراء البضائع لدى املستهلك إىل نوعني بشكل عام  العالية: و   اطفيةدواف  الشراد الع -2

 واف  الشراد العاطفية:د  2-1

تكرار ذلك مستقبال دون املستهلك على شراء بضاعة معينة و يقصد هبا تلك الدوافع اليت من شأهنا أن تساعد  و 
 التفكري بذلك. النظر إىل النتائج احملققة من عملية الشراء أو  

 العلميمعىن ذلك أن املستهلك يسعى إلشباع حاجات نفسية يف داخله بشكل أساسي دون النظر اىل التقييم  
 من األمثلة على قرارات الشراء العاطفية اآليت: و   لتفاصيل عملية الشراء،   الدقيق

وضوعة على غالف الصورة امللنفرتض أن  و   صورة معينة على منتجاهتا، غالبا ما تطرح بعض الشركات   -
تدفع اآلخرين و   الصورة كثريا ما حتفز  ه.. هذ( هي لفتاة أو شاب ذو شعر مجيلمسحوق الصابون )شامبو

 لشراء هذه العلبة دون التأكد من صحة األمر. 
لغسل الصحون فتسارع بدورها لشراء هذه   مكانة قد امتكلت  و   حدى رابت البيوت جارهتاقد تشاهد إ -

 دون التأكد من احلاجة الفعلية هلا. و   التقليد  املاكنة هبدف 
 .شخاص آخرين...اخلتقليد أو   املالبس هبدف االقتداء نواع معينة من شراء الشباب أل -
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 دواف  الشراد العالية:   2-2

 غريها ويقصد هبا تلك الدوافع املدروسة اليت تساعد املستهلك على اختاذ قرار الشراء للبضاعة احملددة دون          
 184الفوائد املتحققة منها. و   بعد أن يدرس التفاصيل اليت ترتتب على عملية الشراءو 

 معىن ذلك أبن الفرد عندما يقرر شراء البضاعة فإنه سيناقش مجلة من األمور منها: و    

 مدى مالئمتها مع دخله. و   سعر البضاعة  -
 طول الفرتة الزمنية لالستخدام.  -
 االحتياطية.توفر األدوات  و   الصيانة -
 اخلدمات املقدمة ما بعد البيع.  -
 التعليمات املتعلقة ابالستعمال. -

 من األمثلة على قرارات الشراء العقالنيةو   اليت ختتلف بطبيعتها من بضاعة الخرى،و   غريها من العوامل األخرى و      
 هي:و 

الزمنية اليت تغطى يف عملية   الفرتةمميزاهتا واخلدمات اليت ميكن ان تقدمها و و   دراسة خصائصها و   رةشراء سيا -
 . .... اخلالصيانة

 . شراء ربة البيت لألاثث املنزيل -
 شراء منزل لغرض السكن.  -

هل مجيع دوافع الشراء لدى املستهلك هي هبذا الشكل احلدي يف أن   هو:   اثرته هناولكن التساؤل الذي ميكن إ
 تكون عاطفية أو عقلية؟

لكن عندما تزداد و   عاطفية،و   ن تكون يف طياهتا جوانب عقليةاإلجابة تكون كال حيث أن أي عملية شراء البد أ
 ما العكس فيكون عاطفي.كون عقالين أ العاطفي فإن القرار ينسبة التأثري للجانب العقلي يف عملية الشراء على اجلانب  

 

 
 . 96 صالسابق  رجع  املالبكري،   اثمر 184
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 اال تماعية ت الشراد:و   الدواف  النفسية   -3

يعتقد البعض من املستهلكني أبن شرائهم لبضاعة معينة يتوقف على ما ميكن أن تقدمه البضاعة هلم من مكانة 
احدى اجملالت أو اشباع نفسي. فمثال على ذلك شراء الفتاة لعطر متميز شاهدت اعالن عنه يف  و   اجتماعية
 185يشبع حاجتها النفسية. و   أفضلتعتقد ابن ذلك سيجعلها يف مكانة اجتماعية  و  التلفزيون،

 الدواف  اهعاملة:   -4

يفضله على بقية املتاجر و   ينحصر هذا الدافع يف كون املستهلك يعتاد على التعامل مع متجر معني دون سواه 
البحث أو السؤال عن حاجته. أو وقت عند دخول املتجر يف  األخرى حيث أن املستهلك ال حيتاج اىل جهد  

 ن هذا املتجر هو األفضل من غريه. يعتقد أب و   عتادا على التعامل معهصبح م لذلك أ

ن دافع الشراء  القول أب   ن يدخل الدافع العاطفي أو العقلي يف دافع املعاملة عند الشراء أي ميكنميكن أ   وهنا
مثل على ذلك عندما يتعامل املستهلك مع منشآت القطاع االشرتاكي يف و   عقليللمستهلك هو دافع معاملة  

 ..... اخلثقة التعامل  و  جودة البضاعةو  شراء حاجاته ملا ميتاز به هذا القطاع من ثبات األسعار

على ذلك عندما يتعامل   ومثال دافع شراء املستهلك هو دافع معاملة عاطفي...   أبنمن املمكن القول أيضا  و 
ستهلك يف اقتناء حاجاته من بعض حمالت القطاع اخلاص ألهنا مشهورة أو أن جمموعة األصدقاء يتعاملون امل

 معه...اخل. 

II-2- 9  المفسرة لسلوك المستهلك النماذج 

وهناك   لقرار الشراء  تسمى النماذج التقليدية كذلك ابلنماذج اجلزئية اليت اهتمت بتفسري سلوك املستهلك وكيفية اختاذه
من يسميها بنماذج االستجابة من أجل توضيح وشرح مراحل الشراء اليت قد مير من خالهلا املستهلك للتحرك واالنتقال 

التطرق إىل هذه النماذج البد من   من حالة عدم الدراية واإلدراك ابملنتج إىل حالة سلوك الشراء الفعلي للمنتج. وقبل
حماكاة لظاهرة موضوع البحث مبعىن أن عدد العناصر املكونة   "تقليد أو  هو شرح وتوضيح معىن النموذج، فالنموذج  

أما منوذج سلوك املستهلك .  تفسر السلوك املشاهد وتتنبأ أبشكاله احملتملة"  وطبيعة العالقات بينها هي اليت  للظاهرة

 
 . 97صالسابق  رجع  املالبكري،   اثمر 185
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ة لعناصر نظام اختاذ قرار ذلك الشكل املبسط للتفاعالت والنتائج املباشرة أو الرجعيو  فيمكن تعريفه على أنه " ه
 186:كمايليالنماذج األكثر شيوعا  شرح    املشرتي "وميكن

التأثريامل: هرم  منوذج  وضعه   أوال:  الذي  التأثريات  هرم  منوذج  هو  شيوعا  االستجابة  مناذج  أكثر  لعل 
Lividage&Steiner     النموذج أن املستهلك والذي يوضح العملية اليت يعمل اإلعالن من خالهلا. ويفرتض هذا

مير خالل سلسة من اخلطوات يف ترتيب متسلسل، تبدأ ابإلدراك املبدئي أو األوىل ابملنتج أو السلعة تنتهي ابلشراء  
الفعلي، ويقوم هذا النموذج على أحد الفروض اليت يقوم على أن أتثريات اإلعالن حتدث على مدار فرتة من الزمن، 

إىل   يؤدي اإلعالن  الضروري حدوث سلسلة من حيث قد ال  أو شراء سريع، ولكن من  استجابة سلوكية سريعة 
التأثريات تنطوي على ضرورة اقتناع وتقبل املستهلك لكل مرحلة قبل االنتقال إىل املرحلة التالية يف اهلرم. حيث يسهل 

ريات يف كل مرحلة من هذا النموذج عملية وضع أهداف اإلعالن وعملية قياس أتثرياته، وميكن من قياس هذه التأث
مراحل النموذج )قياس إدراك أو دراية املستهلك ابملنتج، وقياس معرفة املستهلك ابملنتج، قياس كل امن حب وتفضيل 

 187واقتناع املستهلك ابملنتج، وأخريا قياس الشراء الفعلي(. 

 مراح  االستجابة بنموذج هرم التأثريامل  (:18)رقم  الشك   

 

 

 من اعداد الطالبة اعتمادا على ما ذكر أعاله   اهصدر: 

 ائديد   اهنتجاثنيا: منوذج اختيار  

عن مدى قبول من خالل هذا النموذج  وميكن التعبري   Aietaويسمى هذا النموذج أيضا بنموذج منوذج اييتا  
وميثل هذا النموذج املراحل اليت مير خالهلا املستهلك عند اختيار   188، على مستوى السوق ككل املنتجات اجلديدة

أن املشرتي احملتمل للمنتج البد أن مير -مثل النماذج األخرى –منتج جديد أو خدمة جديدة. ويوضح هذا النموذج  
قبل أن يقوم ابلشراء الفعلي )يف هذا النموذج يقرر اختيار منتجا جديدا( واخلطوات اليت   خالل سلسلة من اخلطوات

 
- . 64، ص 2017مقال علمي منشور، جملة البحوث والدراسات التجارية، العدد الثاين،  قرادامل ت مناذج تفسري سلوك اهستهلجل النها ي، مادين أمحد، خليفي رزقي،   186

 - تصرف ب
 .130علي فالح الزعيب، مرجع سبق ذكره، ص   187
 .67، املرجع سابق، ص  مادين أمحد، خليفي رزقي  188

 المعرفة اإلدراك

 

 اقتناع تفضيل

 

 شراء
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تسبق عملية االختيار هي االدراك، االهتمام، والتقييم، جتربة املنتج، والتحدي الذي يواجه املؤسسات اليت تقدم 
هم على تقييم املنتج بطريقة حمببة. منتجات جديدة هو خلق إدراك ودراية واهتمام ابملنتج بني املستهلكني مث حث

 189حيث أفضل طريقة لتقييم املنتج اجلديد هي جتريبه من خالل االستخدام الفعلي له، ومن مث احلكم على أدائه.

 ائديد  هنتج مراح  االستجابة بنموذج اختيار ا    (: ميث19)رقم  الشك   

 

 

 أعاله   ر من اعداد الباحثة اعتمادا على ما ذك  اهصدر: 

  : التعليمي لبافلوت  لنموذجا
خواطر، وأن جزءا كبريا   عملية ارتباط شرطية وتوارد -إىل حد كبري   - وصل" ابفلوف "من جتاربه إىل أن التعليم  تلقد  

بعض الظواهر   من خاللاألحباث، و   من السلوك يتكيف هبذه الطريقة، ولقد مت تطوير هذا النموذج وحتديثه مبواصلة
ليضم أربعة مكوانت أساسية، هي :الدافع،  املختلفة كالتعليم والنسيان والقدرة على التميز، إىل أن تبلور النموذج

منوذجا كامال للسلوك، فهناك مفاهيم مثل اإلدراك   وال يدعي هذا النموذج أنه يقدم، واملزاج، واالستجابة، والتعزيز
ابملعاجلة الكافية، أنه إال يثري االنتباه إىل بعض اجلوانب التسويقية   حتظثري التفاعل بني األفراد، مل والالشعور وأت

 ينطوين   اإلعالن لتدعيم االستجابة وحماربة النسيان، وأمهية أ  واإلعالنية على وجه اخلصوص، مثل أمهية تكرار
املرتبطة خبصائص السلعة أو اخلدمة املعلن عنها، كما يفيد النموذج يف   مضمون الرسالة اإلعالنية على أقوى الدوافع 

            190. اإلعالن   السرتاتيجية  وضع اخلطوات الرئيسة

 : منوذج مارشال
يف جمال تفسري و دراسة سلوك املستهلك ، األمر   يعترب ألفرد مارشال أول من أدخل جمموعة املفاهيم االقتصادية

يعتمد أساسا على أن املستهلك عندما يتخذ قراراتره  . االستهالكي  منوذج يفسر السلوكالذي دفعه إىل وضع  
احلسرابية الدقيقة ذات املنفعة احلدية و اليت ترجع إليه من إنفاق قدر معني من   الشرائية فإنه يقوم ببعض العمليات

 عدد من األرقام تتعلق بدخله ، سلعة ما أو طلب خدمة معينة ، و تتم عملية احلساب هذه على    دخله ألجل شراء

 
 . 130، ص املرجع السابقعلي فالح الزعيب،   189
 .56مادين أمحد، خليفي رزقي، مرجع سابق، ص  190

 اختيار  تقييم  اهتمام اإلدراك
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 : سعر أو مثن السلعة ، و هذا النموذج يعتمد على عدد من الفروض اهلامة و هي
 . ت  كلما اخنفض سعر سلعة ما كلما زادت مبيعا -
 . كلما اخنفض سعر السلعة البديلة كمنتج معني كلما اخنفضت مبيعات هذا املنتج -
 .   نتج معني كلما ارتفعت مبيعات هذا املنتج كلما اخنفضت أسعار السلعة املكملة مل -
 .   من السلعة الدنيا  كلما زاد الدخل احلقيقي كلما زادت املبيعات من املنتج بشرط أن ال يكون هذا املنتج  -
 . كلما ارتفعت مصاريف و تكاليف العملية الرتوجيية كلما زادت املبيعات -

عليه ألنه ال يقدم   هذا النموذج غري شامل و ال ميكن االعتمادغري أن هناك بعض العلماء و املختصني من يرى أن  
املستهلك ما لسلعة أو خدمة دون   أسباب اختيارتهلك ألنه يعجز عن تفسري دوافع و تفسريا شامال لسلوك املس

 191. و حقيقي  األخرى و هو يعترب ابلنسبة هلم مثايل ال ميثل الواقع بشكل دقيق

  :Veblen منوذج فبلد     

يرى "فبلن" ان االنسان اجتماعي بطبعه يعيش ويعمل وفق قواعد سلوك عامة حتددها له البيئة الثقافية العامة، مث 
البيئات اخلاصة واجملموعات اليت حيتك هبا، وان حاجاته ورغباته وسلوكه جتاه اشباعها يتأثر بقيم هذه اجملموعات اليت 

 ينتمي إليها.

فبلن" وصفه للطبقة املرتفة وشرحه لعاداهتا االستهالكية، حيث توصل إىل أن أغلب ومن أشهر األمثلة اليت قدمها "
عمليات الشراء اليت يقوم هبا أعضاء تلك الطبقة ليس وراءها حاجات حقيقية تدفعها. ولكن جملرد حتقيق املظهرية 

يف الكم والكيف وان الطبقات والتفوق أو التميز االجتماعي، وان اهلدف احلقيقي هلذه الطبقة التباهي ابالستهالك 
 األمثلة على ذلك يف سلوك الفرد: ن األخرى تسعى لتقليدها. وم

 من سيارة وتبديل املوديل كل سنة. اقتناء الشخص الواحد ألكثر •
 إقامة حفالت ملختلف املناسبات هبدف التمييز عن الباقني. •
 ود مثيالهتا يف حمالت أخرى وبسعر أقل.شراء املالبس املرتفعة الثمن من احملالت املشهورة ابلرغم من وج •
 . االرتياد على مناطق سياحية معينة ذات أسعار مرتفعة أو السفر إىل دول معينة.... اخل •

 
رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة يف علم النفس   ، -ميدانية بسطيف دراسة- اهستهلجل ائرا ري  بتغري اجتاه سلوك  وععقتها  والثاافيةالعوام  اال تماعية   لونيس علي،  191

 .70، ص  2007، جامعة قسنطينة، والتنظيم العمل 



اإلطار النظري للدراسة                                                                      األول الفصل   

103 
 

ولكن ما ميكن توجيهه من نقد إىل هذه النظرية أبن األفراد عموما ليس ابلضرورة أن تكون سلوكياهتم ما هي تقليد 
 192االجتماعية األعلى دخال، ألن الفرد أصبح اليوم على مستوى أعلى من النضج واملعرفة. للطبقات أو الفئات  

 هعرفة أثر اإلععن اإللكرتوين على سلوك اهستهلجل:    AIDAمنوذج 

 يفرتض هذا النموذج ما يلي: 

انتباه لكي يكون اإلعالن اإللكرتوين انجح جيب أن جيد طريقة جلذب  :  Attention ذل االنتباه  ➢
هنا   ، والوعي املقصود193فيها يكون املتلقي ليس لديه معلومات أو وعي عن موضوع اإلعالناملستهلك. و 

 . البسيط عن موضوع اإلعالن   ف مرحلة التعر   هنا أهو الوعي بوجود املنتج أو اخلدمة، إذ ميكن القول 
والعواطف   لدى املستهلك لكي يتعامل مع األفكاريرتبط الوعي بتعلم األمور، حبيث تكون هناك عمليات مقارنة وتفكري 

يرتبط الوعي املشار إليه   ء ملنتج أو خدمة معينة، إذ عمومااليت لديه، والتوصل إىل القرار املناسب خبصوص عملية الشرا
 : هنا يف عملية االستهالك ابألمور التالية

 ؛عليهالوعي املرتبط ابملنتج أو اخلدمة املعلن عنها، أي العلم بوجود الشيء املراد احلصول    -
 استخدام الوعي املرتبط خبصائص املنتج أو اخلدمة املعلن عنها، أي العلم ابخلصائص اليت يوفره    -

 . املنتج أو اخلدمة
 استهالكها.و ملنتج أو اخلدمة املراد شرائها  معرفة فوائد ا -

 .صل فيه على هذا املنتج أو اخلدمةمعرفة املكان الذي يتح  - 
 ...إخل. أو اخلدمة، وطرق الدفع  معرفة سعر املنتج -

 ت، حبيث يكون لديهم أدق التفاصيللذلك فعلى مصمم اإلعالن مراعاة شعور املستهلكني بتلك املعلوما
 194حول املنتج أو اخلدمة املعلن عليها.

 وذلك من خالل إاثرة حاجات املستهلك ابستخدام اإلعالن اإللكرتوين، :Interestإاثرة االهتمام   ➢
يعين هذا األخري   التأثري إذحتدث نتيجة حماوالت املتلقي القيام بعملية التحري والتجريب وابلتايل حيدث  و 

 
 .91-90اثمر البكري، مرجع سابق ذكره، ص   192

، مقال -دراسة حتليلية آلراد عينة مد متصفحي اهوق  اإللكرتوين هؤسسة اخلطوط ائوية ائرا رية –أثر اإلععن اإللكرتوين على سلوك اهستهلجل جلول بن قشوة، زينب الرق،  193
 .71، ص 2016، 21علمي منشور يف جملة معارف قسم العلوم االقتصادية جبامعة البويرة، العدد 
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اخلدمة، ومنه يتحدد املوقف   املرتبطة مبشاهدة اإلعالن اإللكرتوين اخلاص هبذا املنتج أو  واالجتاهات املشاعر  
 . جتاهها

ة بعرض احلالة اليت سيكون فيها املستهلك، غببرفع درجة االهتمام إىل مستوى الر   : Desireإيااظ الرغبة ➢
 إىل املكون)االهتمام(  تتحول املعرفة الناجتة عن مشاهدة اإلعالن يف املرحلة السابقة  و 
 .وهو اإلعجاب، وإىل املكون املعريف منه وبناء التوقعات اإلجيابية  لالجتاه لعاطفي ا
املسوق الناجح هو من يوصل الزبون إىل هذه املرحلة ليقوم بعملية الشراء الفعلي أو   : Actionالتصرت  ➢

من خطوات، فبعد وعي   ما سبقيف حتقيق كل   االتصاليةإذ تعكس هذه املرحلة جناح العملية  العكس،  
أو اخلدمة جذبت   جهذا املنتاملستهلك ابملنتج أو اخلدمة ومميزاهتا وخصائصها وأتثره هبا، يدرك متاما  أن  

 195إجيابية لديه، فريى أهنا تستحق الشراء.   انطباعات، وخلقت  انتباهه

 AIDAمراح  االستجابة لنموذج  : ميث (20)    الشك  رقم

 

 

 أعاله.   ر من إعداد الطالبة اعتمادا على ما ذك  اهصدر: 

حيث مت تطوير هذا النموذج ليمثل املراحل املختلفة اليت جيب على املؤسسة أو على رجل البيع أن جيعل العميل مير 
هبا يف عملية البيع الشخصي. وينطوي هذا أن املشرتي مير أبربع مراحل املذكورة يف الفقرة السابقة )االنتباه، االهتمام، 

ذب انتباه العميل مث ااثرة اهتمامه جتاه السلعة أو خدمة، وتؤدي الرغبة، التصرف(، حيث يبدأ رجل البيع جب 
املستوايت القوية من االهتمام إىل خلق رغبة يف امتالك أو استخدام املنتج، وتشمل مرحلة التصرف أو السلوك يف 

ضا أصعب أي  على التزام العميل ابلشراء. مث االنتهاء من العملية البيعية للمسوق، ولكنها تعترب   AIDAمنوذج  
املراحل، وتقوم املؤسسات بتدريب رجال البيع على أساليب وطرق إهناء العملية البيعية ملساعدهتم يف إكمال عملية 

 196البيع.

 

 
 .170-169، ص مر   سابق ذارهمر محزة، زواوي ع   195
 .129مرجع سابق ذكره، ص عالء فالح الزعيب،   196

 االنتباه

 Attention 

 االهتمام

Interest 

 الرغبة

Desire 

  التصرت

Action 
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II-3  أدوامل التسويق الفريوسي على قرارامل الشراد  أتثري 

 متهيد: 

سنحاول من خالل هذا اجلزء التطرق إىل أتثري بعض أدوات التسويق الفريوسي على قراراته الشرائية مربزين كل من أتثري 
التواصل  مواقع  على  اإلعالانت  نشر  وأتثري  التحفيزات  املنطوقة،  الكلمة  املرجعية،  اجلماعات  اإلعالنية،  الرسالة 

 هذا اجلزء.  صيل يفاإلجتماعي على قرار الشراء، وسنوضح هذا ابلتف

II-3-1   الشراد  على قرار   الفريوسية  أتثري الرسالة اإلععنية : 

( أن لتصميم حمتوى الرسالة الفريوسية أمهية كربى حىت يضمن حصول التأثري على املستهلك، ولذلك (Bazadonaيرى  
" ) وهو ما اعتمدان عليه يف اجلانب التطبيقي هلذه الدراسة( أو كما أطلق AIDAنوه إىل ضرورة استخدام منوذج "

مسمى رابعية رجل املبيعات اليت تركز على العناصر األربعة املهمة وهي: )االنتباه   (Zilkmund&Amico)عليها  
" Attention      االهتمام ،"  "Interest    ،"  الرغبة  "Desire  ،"  " الفعلAction  يف  وضع "(، حيث يتلخص

تسلسل منطقي ألحداث عملية الرتويج واليت تبدأ من عملية الرتغيب ورسم صورة ذهنية، مث خلق انطباع مبهر حول 
السلعة أو اخلدمة، وتنتهي ابختاذ العميل لقرار الشراء، ليتم بذلك تتويج اجلهود املبذولة ضمن النموذج، واالستمرار حنور 

وحسب )صادق( أن جناح التسويق الفريوسي يعتمد ابلدرجة األوىل على حمتوى  197استمالة الزبون حنو الشراء الفعلي.
الرسالة اإلعالنية اليت يود تقدميها للجمهور املستهدف، ان كان احملتوى جيد مبا فيه الكفاية من وجهة نظر الزبون فإنه 

ما يكون نصوص أو روابط إعالنية متكن سيقوم بنقله إىل معرفه وأصدقائه بقوة الكلمة املنطوقة، وحمتوى الرسالة عادة  
،  198من خالل النقر عليها الدخول إىل صفحات أخرى حتوي معلومات تفصيلية عن املنتج أو صور متحركة أو فيديو.

وبقدر ما يتعلق األمر يف الرسالة اإلعالنية من جانبها الرتوجيي فإن دراسة املستهلك و السلوك املرتتب على تعامالته يف 
 199السوق من خالل ما يلي: 

فهمها  ✓ على  قدراته  مع  يتوافق  مبا  للمستهلك  ايصاهلا  املطلوب  اإلعالنية  الرسالة  ملضمون  الدقيق  اإلختيار 
 وتفسريها. 

 
 . 27هدى حممد اثبت، مرجع سبق ذكره، ص   197
 . 74، ص مرجع سبق ذكرهدرمان صادق،   198
 .189، ص ذكره، بتصرفاثمر البكري، مرجع سبق  199
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 واستجابةاملناسبة للوسيلة الرتوجيية املعتمدة عند استخدام تقنية التسويق الفريوسي األكثر تفاعال معها    اإلختيار ✓
 هلا.
 وقبول أتشري الوقت املناسب إليصال الرسالة اإلعالنية للمستهلك مبا يتناسب مع حالته الشخصية يف تلقي   ✓

 الرسالة اإلعالنية. 
نية مبا يتناسب مع قدرة املستهلك على حتقيق اإلستجابة ملضموهنا حتديد مدى تكرار مضمون الرسالة اإلعال ✓

ضمان وصوهلا ألكرب فئة مبا يضمن الوصول لقرار الشراء من خالل مشاركتها مع   وابلتايلمشاركتها مع اآلخرين    واعادة
 اآلخرين.

II-3-2    قرار الشراد   اهر عية علىائماعامل  أتثري : 

، وهلا األثر واألقارب واجملاميع اليت ينتمي هلا الفرد دورا كبريا يف عمليات وأنشطة التسويق الفريوسيإن لألهل واألصدقاء  
الكبري يف أمهية وأهداف التسويق الفريوسي، فعند القيام ابلتسويق الفريوسي خلدمة أو منتج ما من عند هذه اجلماعات، 

ناك تغذية عكسية راجعة سواءا كانت عن طريق االستبانة، وعرب وسائل التواصل االجتماعي أيضا فال بد أن يكون ه
بعمليات الغربلة و   أو مقرتحات أو توصيات من الزابئن/العمالء وابلتايل تقوم اإلدارة املسؤولة عن هذه اخلدمة/املنتج

ة تكون أكثر معاجلة نقاط الضعف املوجودة ابملنتج/اخلدمة، أو القيام بتطوير هذا املنتج، أو استحداث منتجات جديد
حيث أن تلك التوصيات و املقرتحات تساعد يف احلصول على تقييمات أكثر دقة لقائمة املنتجات 200،  نفعا وفائدة

الطويلة جدا املعروضة يف املواقع اإللكرتونية العاملة عرب األنرتنت، ولإلشارة هنا على أن الكثري من الزابئن مييلون إىل 
اليت  والتوصيات  املقرتحات  التسويق   قبول  أبسلوب  أو  املنطوقة  )الكلمة  طريق  عن  واألقارب  األصدقاء  من  تردهم 

الفريوسي( أكثر من تلك اليت تصلهم من أفراد ال يعرفوهنم سوى من خالل الشبكات االجتماعية عرب األنرتنت، إذ أن 
عبه يف عملية تكرار الشراء والسلوك هذه طبيعة بشرية يف االفراد  ومن هنا تظهر أمهية اجلماعات املرجعية و الدور الذي تل

 201الشرائي. 

كلما زادت درجة تعقد السلعة ودرجة اخلطر املرتبطة بشرائها، كلما زادت حاجة املستهلك ملزيد من حيث أنه  
يف توفري هذه املعلومات، ومن مث  خريناآل املعلومات خبصوص السلعة أو اخلدمة، وزاد يف نفس الوقت اعتماده على  

التجاري للسلعة، ويف حال عدم إمكانية حتديد قادة الرأي   لالسم زاد أتثري قادة الرأي على املستهلك يف اختياره  

 
 . 41مرجع سبق ذكره، ص  ، العكايلةعبد الرمحن سامل   200
  .316-315يوسف أبو فأرة، مرجع سبق ذكره، ص   201
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األسلوب(، اليت تستخدم شهادة أحد املشاهري كبديل هلذه    اإلعالانت احلقيقيني يف جمال معني، ميكن استخدام  
سواء يف جمال املوضة أو الصحافة أو السفر أو الطب أو   تقريبا،  اجملاالت يف مجيع    مؤثروني هناك قادة رأ   أن وهناك  

 املؤسسات   املؤثرين هي ومن املرجح أن جتد  هؤالءطرق إجياد  وإحدىاللياقة البدنية وغريها من الشخصيات املشهورة،  
ن على البحث يف قاعدة البياانت ملؤثرين يوافقو شاركة، وغالبية اأكثر من خيار مناسب، تبعا للموضوع أو املوقع أو امل

م حيصلون على مبالغ مالية كبرية مقابل خدماهتم، وقد يتفاوض بعضهم على ألهنت التجارية الماالعمل مع الع
 202م. احلصول على منتج أو خدمة أو جتربة جمانية كجزء من تلك الرسو 

II-3-3  الشراد  على قرار  الكلمة اهنطوقة    أتثري : 

تعد الكلمة املنطوقة أداة تروجيية ذات فعالية كبرية تستفيد منها املؤسسات التقليدية يف ترويج منتجاهتا، وقد استخدمت 
هذه األداة كاسرتاتيجية انجحة تعمل املؤسسات على دعمها وتعزيزها وتشجيع الزابئن أبساليب متعددة على ممارستها 

مسي يضمن جوانب إجيابية وأخرى سلبية يقع بني األفراد يتحدثون ضمنه عن واجناحها، وتعترب هذه األداة اتصال غري ر 
 203خصائص املنتج. 

حيث عند احلديث عن الكلمة املنطوقة سواءا السلبية منها أو اإلجيابية، فإنه البد من األخذ بعني االعتبار املعايري 
إعطاء   على  تستند  اليت  الفريوسي  والتسويق  املنطوقة  للكلمة  البيئة  األساسية  يف  الصحيح  للناقل  الصحيحة  الرسالة 

 204الصحيحة. 

 وهناك عدة إجراءات البد للمؤسسة أن تقوم هبا لغرض زايدة انتشار الكلمة املنطوقة، وتتمثل يف: 

 إجراء حوارات مستمرة مع الزابئن واشراكهم يف العمليات الرتوجيية.  -

 عرض مراجعات الزابئن ابستمرار على األنرتنت.   -

 ة جودة خدمات ما بعد البيع.زايد   -

 نشر املعلومات الرتوجيية عن املنتجات ابستمرار وطلب آراء الزابئن يف ذلك خصوصا عرب األنرتنت.   -

 تقدي إعالانت مثرية للجدل حول املنتجات اجلديدة.   -

 
 . 37هدى اثبت، مرجع سبق ذكره، ص   202
 . 316ة، مرجع سبق ذكره، ص يوسف أبو فأر  203
 .41ص  مرجع سبق ذكره،   العكايله،عبد الرمحن سامل  204
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مشجعة وخصومات يف حتفيز الكلمة املنطوقة اإلجيابية بني الزابئن عن طريق حتفيزهم بشىت الوسائل من عروض    - 
 205السعر وغريها من الوسائل اليت تعتمدها املؤسسة. 

حيث وأن دراسات عديدة اثبتت انه كلما كان مصدر املعلومات هم زابئن اخرين مثلهم كلما كان الكالم ذو أتثري 
لتواصل االجتماعي أكرب على سلوك الزبون، حىت عرب شبكة األنرتنت فالتعليقات العفوية اليت تعرض عرب خمتلف مواقع ا

اذا كانت من زابئن و نتجت عن جتربة مع املنتج فإن أتثريها أكرب مما لو صدرت من املؤسسة نفسها على الرغم من 
يتحسن والئهم وتتنامى مقاومتهم  التجارية  للعالمة  الوالء  فالزابئن ذوي  للمعلومات،  املؤسسة نفسها كمصدر  أمهية 

مديح أو تشجيع يسمعونه عن العالمة التجارية، حبيث يفضلون ان يستمروا مع للعروض املنافسة يف حال كان هناك  
 206العالمة لكي يشعروا ابملزيد من التفاعل االجتماعي مع اآلخرين.

ما ه املنطوقة  الكلمة  تتجه حنو   و وتركيز  أم  السلبية  تتجه حنو  املنطوقة  الكلمة  رئيسي "هل  اإلجابة على سؤال  إال 
مل طابع تشجيعي أم طابع حتذيري؟"، التقييم ملا يقوله الناس عن العالمات التجارية، والذي قد اإلجيابية؟" أي "هل حت 

يكون إما سلبيا كتحذير الزابئن لبعضهم البعض أو يكون إجيابيا ويؤدي إىل التزكية. على أن الكلمة املنطوقة السلبية 
معينة مما يدعم موقف العالمات األخرى املنافسة فال تقود إىل مواقف سلبية بدورها لدى الزابئن جتاه عالمة جتارية  

يرغب يف الشراء منها وحيذر غريه من الشراء أيضا. وبذلك يتطلب من املؤسسة املعاجلة الفورية هلذه املشكلة إبجراءات  
للمخاطر،   هبا تفاداي   حيث كلما كان القرار املتخذ ميتاز ابلتعقيد، كلما حبث الزبون عن آراء اآلخرين وأتثر  مناسبة.

بشكل يومي قرارات يف ظل عدم التأكد وخيتارون من بني عدة خيارات لتلبية اإلحتياجات، بعض  حيث يواجه الزبون 
قرارات سهلة وال حتتاج إىل كم كبري من املعلومات بينما هناك قرارات معقدة وحيتاج الزبون إىل استشارة غريه هذه ال 

تظهر أمهية الكلمة املنطوقة يف كل خطوة من خطوات اختاذ القرار وميكن و   واحلصول على أكرب قدر من املعلومات. 
 207تلخيصها كالتايل: 

الفرد ابحلاجة إىل منتج معني حيث يرى مثال سيارة   الشعور خهشكلة:  - وهي اخلطوة األوىل، حيث يشعر 
 جديدة لصديق ما فإنه يرغب يف احلصول عليها.

 
 ،126 ص ذكره، صادق، مرجع سبق درمان  205
 . 129 ، مرجع سبق ذكره، ص-مدخل اسرتاتيجي يف التسويق املعاصر–صادق سليمان، داليا روئيل داود، السويق الفروسي  درمان  206
 .40- 39مرجع سبق ذكره، صابلكلمة املنطوقة،  التسويق،  داودداليا روئيل  درمان صادق سليمان، 207
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مجع املعلومات حول املنتجات وصفاهتم وخصائصهم ومزاايهم وأسعارهم وأماكن   مج  اهعلومامل عد البدا  : -
أو يتم ابإلستعانة ابألصدقاء  عادة  املنتجات    البيع وهذا  أو حىت يف صفحات  التواصل العائلة  مواقع  على 

 اإلجتماعي. 
يف هذه اخلطوة يقوم الفرد مبقارنة البدائل املتاحة للمنتج الذي ينوي احلصول عليه وذلك يتم   ماارنة البدا  : -

 طبعا ابإلستعانة ابلتجارب السابقة لآلخرين. 
 نهائي.وفيه يتم اختاذ قرار الشراء ال اختاذ قرار الشراد: -
الرضا أو عدم الرضا بعد استخدام املنتج يلعب دوره يف أن يكون الزبون نفسه مصدر   سلوك مابعد الشراد: -

 معلومات للغري وابلتايل ميكن التأثري على قرارهم الشرائي حول املنتج.

II-3-4    الشراد  على قرار  التحفيرامل أتثري : 

لغرض جذب الزابئن ودفعهم لنشر الرسائل اإلعالنية إىل من خالل التسويق الفريوسي  تتمثل يف مجيع األنشطة املقدمة  
غريهم، وهذه احلوافز املختلفة تتضمن الكوبوانت أو العينات اجملانية أو املسابقات املختلفة أو اهلدااي، ويتم كل هذا عرب 

 208ة وجذب املزيد من االنتباه.األنرتنت ملضاعفة أمهية إعالن املؤسس

حتفيز كل من يقوم أبي دور أثناء  حيث للتحفيز دورا هاما يف التأثري على العمليات التسويقية الفريوسية من خالل 
العمليات التسويقية، ومبا أننا نتحدث عن التسويق الفريوسي فإن التحفيز سيكون لكال اجلانبني رجال البيع من جهة 

 209للمنتجات واخلدمات من جهة أخرى. الختاذ القرار الشرائي  والعمالء/ الزابئن لتحفيزهم وتشجيعهم  

II-3-5   الشراد قرار مواق  التواع  اإل تماعي على   نشر اإلععانمل على أتثري : 

حول العالمة   والتزكياتوذلك من خالل التوصيات    الفريوسيةيعتمد التسويق الفريوسي على األنرتنت يف نشر رسائله ا
يساهم اإلعالن يف احداث و   التجارية اليت تتم بشكل تلقائي بني الزابئن الذين يتواصلون مع بعضهم البعض الكرتونيا،

مناقشات وذلك يعتمد على الشركة نفسها والكيفية اليت تقدم هبا رسالتها اإلعالنية اليت تكون مثرية وغريبة وجديدة 
 من نوعها مقارنة بغريها. 

 
 . 44، صاملرجع السابق  صادق، سليمان درمان 208
 .42ص  ، مرجع سبق ذكره، العكايله عبد الرمحن سامل 209
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اذ يعمل التسويق الفريوسي عرب خمتلف مواقع التواصل اإلجتماعي عرب   آلية عمل التسويق الفريوسي سهلة وممتعة   اذ أن
 ثالث وسائل هي: 

صديقا" أو "ارسل هذه الرسالة إىل صديق"   وذلك بواسطة النقر على "اخرب  توليد الكلمة اهنطوقة  ✓
 حيث يتم اشراك ازرار مجيع وسائل التواصل اإلجتماعي كي يتم عرضها. 

واملثري تزداد نسبة اإلرسال بني على تقنيات الفيديو أو الصور أو الروابط اإلعالنية امللفتة للنظر  اإلعتماد   ✓
 األصدقاء. 

ان خصب للتسويق الفريوسي، حيث هناك طرق خمتلفة وسائل التواصل اإلجتماعي بكل تطبيقاهتا ميد  ✓
مثل النقر على " اخرب صديقا عن هذه الرسالة" اليت تكون مرفقة بنهاية الرسالة، كذلك ادراج معلومات 

ضمن الرسالة عن كيفية االشرتاك يف الرسالة و عندئذ سيتمكن املتلقني من ارساهلا إىل غريهم، و ايضا 
ل الشركة مثل فرصة حتميل برامج متميزة تكون جذابة جدا ملستخدمي توفري فرص تشجيعية من قب

األنرتنت واليت كلها عوامل لغرض الوصول إىل هدف الشركة وهو جعل الزابئن يقومون إبختاذ قرار 
 210الشراء. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 20- 19بتصرف، ص  ،، املرجع السابقصادق    سليمان  درمان 210



اإلطار النظري للدراسة                                                                      األول الفصل   

111 
 

 الشراد  وقرار لتواع  اإل تماعي  امواق   ميث   (: 21الشك  رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 20، املرجع السابق، بتصرف، ص  صادق  درمان سليمان  اهصدر: 
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 انتشار الرسالة اإلععنية 

 قرار الشراد 
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 خععة الفص : 

من خالل ما تناولناه ميكننا القول أن معظم الشركات يف و  النظري للدراسة  الفصل اإلطارتناولنا من خالل هذا 
 التواصرل معهو  االسرتفادة من مجيع مزايه يف التوجه إىل الزبون و   الوقت احلاضرر تسرعى إىل تبين مفهوم التسرويق الفريوسري

عي على تغيري سرلوكهم حنو كذلك السرو   جعله عنصرر فعال يف جذب املزيد من الزابئنو   جعله شرريك يف عملية الرتويجو 
امليدان الذي من خالله تطور التسررررررررررررويق  و  تعترب شرررررررررررربكة األنرتنت األرض اخلصرررررررررررربةو  منتجاهتا من خالل ذلك، حيث

وال شررررك أبن دراسررررة  ان احلاجة اىل تبنيه تزداد مع أي تطورات حتصررررل يف اسررررتخدامات شرررربكة األنرتنت.و   الفريوسرررري
يسررررتطيع   ثالعملية التسررررويقية ومها املسررررتهلك ذاته واملسرررروق أيضررررا. حي سررررلوك املسررررتهلك سررررتعود ابلفائدة على طريف

املسرررررررروق أن حيدد بشرررررررركل دقيق احتياجات ورغبات املسررررررررتهلك واالسررررررررتجابة هلا بشرررررررركل فاعل وكفؤ، وهذا ما يدفع 
املسرررتهلك ابملقابل أن يكون أكثر والء وإخالص للمنظمة التسرررويقية ومنتجاهتا، وال شرررك أبن هذا الوالء يتعزز عندما  

املسررررتهلك، قائم على اإلقناع والتأثري الفاعل يف سررررلوك  يكون هناك برانمج تروجيي خمطط وموجه بشرررركل صررررحيح حنو
 .املستهلك، وعرب اعتماد الوسائل الرتوجيية املناسبة اليت تصب يف األهداف اليت تسعى هلا املؤسسة
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 :دــــ متهي

خمتلفة من   وأطردراسات، حيث تناولته من زوااي كان هناك اهتمام مبوضوع التسويق الفريوسي يف العديد من ال
تقدمي   أكادميية  إ أجل  أمهية  له من  ملا  الفريوسي  التسويق  فلسفة  نظري عن  على مستوى   واجتماعية   واقتصاديةطار 

األعمال،   لنا من حبوث    وسيتممنظمات  توفر  ما  استعراض  الفصل  الدراسة،   ودراسات يف هذا  أببعاد  ذات عالقة 
تقدمي ملخص حول الدراسات السابقة ابستعراض ما   وسيتمحيث جيب على الباحث أن يبدأ حيث انتهى اآلخرون،  

إليه   نتائج.    وأهمهدفت  من  إليه  توصلت  الدراسات  وسنقومما  بداية  ابلتسويق   املتعلقة  العربية  ابللغة ابستعراض 
الدراسات   وسلوك الفريوسي   مث  التعقيب   ابللغة  املستهلك  مث  الزمين،  تسلسلها  وفق  الدراسة  متغريي  حول  األجنبية 

 للوصول ألهم ما ميز دراستنا عنها من خالهلا.   .بدراستنا احلالية  ومقارنتهاعليها يف جدول  

III-1    (  املتعلقة ابملتغري املستقل )التسويق الفريوسي  ابللغة العربيةالدراسات : 

 املستهلك والء على سيالفريو  التسويق  استخدام أثر بعنوان  مقال علمي منشور  ، ( 2020) خملوف دراسة   -1
 -حتليلية ميدانية دراسة-  سامسونج  التجارية للعالمة اجلزائري

إبستخدام التسويق الفريوسي   التجارية "سامسونغ"  للعالمةهذا البحث إىل دراسة والء املستهلك اجلزائري    هدف 
طري  ولتحقيق هدف عن  الالزمة  املعلومات  الباحثة جبمع  قامت  متالدراسة  استبانة  بعد   ق  الغرض  هلذا  تطويرها 

صدق. الثبات  الختباري  مت و     إخضاعها  ميسرة  عينة  على  الدراسة  وهم   إختيارها  أجريت  الدراسة،  جمتمع  من 
التجارية   العالمة  مستخدمي  من  اجلزائري  عليها "  سامسونج"املستهلك  أجريت  اليت  العينة  حجم  بلغ  حيث 

استخدام جمموعة من اآلساليب اإلحصائية أمهها: مفردة  527الدراسة املستهدفة مت  النتائج  الوصول إىل  . وبغية 
اآلحادي   حتليل احلسايبالو ،  ANOVA One-Way   التباين  وإختبارات سط  املعياري،  االحنراف   ،

 . One Sample T Testاآلحادي   

إىل الدراسة  النتائج: وتوصلت  من  معنوية    جمموعة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو  والء  للعالمة   0.05هنالك 
التسويق الفريوسي؛ وجود فروق ذات داللة إحصائية   ابستخدام   املستهلك اجلزائريطرف    " من غ سامسون"التجارية  

معنوية   للعالمة   0.05عند مستوى  اجلزائريني  املستهلكني  والء  "سامسونغ"     لدرجة  التسويق   ابستخدامالتجارية 
معنوية   مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو  أثر  هنالك  على    0.05الفريوسي؛  الفريوسي  املستهلكني   ءوالللتسويق 

 عالمة التجارية "سامسونغ". اجلزائريني لل
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 مواقع عرب الفريوسي التسويق  استخدام أثر  بعنوان   مقال علمي منشور  ،  (2020)  عبد الكرمي وقنون دراسة    -2
 – اوريدو مؤسسة متعاملي من  لعينة ميدانية دراسة-اجلزائري ستهلكامل اجتاهات على االجتماعي التواصل

 اجتاهات على االجتماعي التواصل مواقع  عرب سيفريو ال التسويق ستخداما أثر دراسة  إىل البحث ذاه  هدف
 مةز الال لوماتملعا جبمع  الباحثتان  قامت الدراسة ق هدفلتحقيو  .أوريدو ءالعم على ابلتطبيق   اجلزائري ستهلكامل

 عينة  على  الدراسة أجريت .والصدق الثبات الختباري إخضاعها بعد  الغرض  ذاهل هاتطوير  مت  استبانة  طريق عن
 ينالوط  اب الت  مستوى  على أوريدو مستخدمي من اجلزائري  ستهلكاملوهم   الدراسة، جمتمع   من اختيارها متم  ميسرة
ستهدفة مت النتائج امل  وبغية الوصول إىل  مفردة.   200  الدراسة عليها أجريت اليت العينة حجم بلغ  حيث ككل،

الوسط ، ANOVA One  Way اإلحصائية أمهها: حتليل التباين األحاديموعة من األساليب جماستخدام  
 . One Sample T Test،  األحادي  T  عياري واختبارف امل الحنرااحلسايب، ا

  اجلزائري  ك املستهل تهااجتا يف  إحصائية داللة ذات  فروق  وجود  :أمهها النتائج  من موعةاجمل إىل الدراسة  توصلتو
 :التالية العوامل من كل ابختالف لالتصاالت أوريدو عاملتامل طرف منعتمدة  امل لفريوسي ا  التسويق تقنيات حنو

  التسويق  الستخدام 0.05 معنوية مستوى  عند  إحصائية داللة ذو  اثر  ناكه  هنة؛وامل التعليمي ستوىامل السن،
 مستهلكيها. اتهاجتا على أوريدو  مؤسسة من االجتماعي التواصل مواقع  عرب يلفريوسا

سة درا–رار الشراء  ختاذ قي يف االفريوستسويق  دور ال  بعنوان  مقال علمي منشور   ،  ( 2019)  بوعامر دراسة    -3
 -اوريفليم  حالة مؤسسة 

معرفة إىل  الدراسة  هذه  مؤسسة   هدفت  عمالء  من  جمموعة  لدى  الشراء  قرار  اختاذ  يف  الفريوسي  التسويق  دور 
البياانت، من خالل ثالثة حماور   االستبيان   ابستخدام  ستقصاء االعلى طريقة    االعتماد اوريفليم، حيث مت   جلمع 

استبانة استخدمت   64متثلت يف )احلمالت الفريوسية، وسائل النشر األكثر أتثريا، التحفيز املادي( ومت استجاع  
 يف حتليل الدراسة.

وخلصت هذه الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها أن للحمالت الفريوسية ووسائل نشرها وكذلك التحفيزات 
 قرار الشراء.  -اوريفليم-ادية اليت تقدمها مؤسسة لعمالئها هلا األثر اإلجيايب يف اختاذ عمالء مؤسسة امل
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)  دراسة  -4 وائل  منشور   ل مقا  ،(2018حلرش وسيد  التواصل   بعنوان   علمي  مواقع  على  الفريوسي  التسويق 
 دراسة حالة الشبكة االجتماعية فيسبوك   –االجتماعية  

الدراسةهدفت   التواصل    هذه  شبكة  على  استخدامه  وكيفية  الفريوسي  التسويق  عن  عامة  حملة  اعطاء  إىل 
االجتماعي فيسبوك، من أجل إنشاء استاتيجية تسويق انجحة، والبقاء على اتصال دائم مع العمالء، وتثقيفهم 

 .حول منتجات وخدمات معينة، أو لتحقيق أهداف أخرى للتسويق مثل املبيعات

أو مدير   توفر شبكة فيسبوك جمموعة من أدوات التسويق، مثل مدير النشاط التسويق  اسة على هذه الدر   وتوصلت 
الشبكة جملموعة التسويقية على  احلملة  ومتطلبات  بدقة خطوات  الذي حيدد  املستخدمني.   االعالانت  من  كبرية 

فيسبوك حتاليل  أداة  دائم عرب  وتقييم  مراقبة  إىل  التسويق  عملية  يتيحها    ختضع  ملتابعة فياليت  بشكل جماين  سبوك 
وتقييم التسويق  مبا   النشاط  احلملة  التسويق خالل  استاتيجية  تعديل  ميكن  دقائق، كما  عدة  النتائج ابألرقام يف 

 .مع الظروف واملعطيات اليت تستجد خالل النشاط التسويقي  يتناسب

أثر التسويق الفريوسي يف ادراك املستهلك املصري   بعنوان   علمي منشور   لمقا  (،2018أبو النجا )  دراسة  -5
 . دراسة تطبيقية  -ألبعاد قيمة العالمة التجارية

هدفت هذه الدراسة إىل معرفة مدى أتثري التسويق الفريوسي على أبعاد قيمة العالمة التجارية )الوعي ابلعالمة   
الوالء للعالمة التجارية(، ولتحقيق   -الصورة الذهنية للعالمة التجارية    -اجلودة املدركة للعالمة التجارية    -التجارية 

وزعت   استقصاء  استمارة  تصميم  مت  اهلدف  وخضعت   384منها  هذا  عشوائية،  بطريقة  املصريني  األفراد  على 
 االحصائية.منها للمعاجلة    253

وقد أشارت الدراسة إىل وجود عالقة اجيابية ذات أتثري معنوي بني استخدام محالت التسويق الفريوسي وأبعاد   
التسويق الفريوسي على كل بُعد   قيمة العالمة التجارية من قبل املستهلك املصري، وأن هناك تباينا يف درجة أتثري

من أبعاد القيمة التجارية، حيث جاءت هذه األبعاد وفق التتيب اآليت: الوعي ابلعالمة، اجلودة املدركة للعالمة، 
 .وأخريا الصورة الذهنية للعالمة التجارية، بينما مل يظهر أتثري التسويق الفريوسي على الوالء للعالمة التجارية

 

 



الدراسات السابقة                                                                           الثانيالفصل   
 

117 
 

أمهية التسويق الفريوسي يف ترويج منتجات املؤسسة   بعنوان   مقال علمي منشور  (،2018قارة )  دراسة   -6
 عرض جتربة الشركة الربيطانية كادبوري شوابس   –

الدراسة هدف     الشركة   ت  منتجات  ترويج  يف  أمهيته  مدى  وإبراز  الفريوسي  التسويق  على  الضوء  تسليط  إىل 
على املنهج   ت اعتمد   .الزابئن ابالستناد إىل الشركة الربيطانية كادبوري شوابس، وبيان مدى أثره على قرارات شراء  

الفريوسي قائمة على أساس الوصفي التحليلي لتشخيص الظاهرة حمل الدراسة، وخُلصت إىل أن عملية التسويق  
جهة  من  وفعاليته  املنتج  جودة  وعلى  جهة،  من  ابآلخرين  واالتصال  وللزابئن  لألشخاص  االجتماعية  العالقات 

 أخرى، 

أثبتت جناحها   الفريوسية  العاملية يف جمال احلمالت  التجارب  الدراسة أن  مقارنة ابلتسويق   وفعاليتهاكما أكدت 
 .التقليدي

لتسويق املنتجات   بعنوان   مقال علمي منشور   (،2018)  لعج   دراسة   -7 التسويق الفريوسي كآلية مبتكرة 
 -جتارب شركات عاملية –عرب االنرتنت  

هدفت هذه الدراسة إىل حتديد أمهية التسويق الفريوسي كتقنية تسويقية تستخدم يف التويج للمنتجات، فهو ميثل   
ضمن الفلسفة االلكتونية للتسويق إذ يعترب من االساليب اجلديدة واملبتكرة لتسويق املنتجات عرب   احديثاجتاها  

إجيابياته  من  واالستفادة  بتطبيقه  املتقدمة  الدول  يف  خاصة  الشركات  من  الكثري  بدأت  حيث  االنتنت،  شبكة 
نظرية من خالل العديد من املصادر العديدة. اعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي القائم على الدراسة ال

التسويق  الدراسة  تناولت  املفهوم  هلذا  أكثر  فهم  أجل  ومن  الفريوسي،  ابلتسويق  املتعلقة  واملفاهيم  واألدبيات 
 .  مفهومه واالنطالقات األوىل لهالفريوسي من خالل التطرق إىل

االنتنت، ابإلضافة لعرض بعض التجارب   بينت أمهية تطبيق التسويق الفريوسي كاستاتيجية تسويقية مبتكرة عربو 
 .الناجحة لشركات عاملية قامت بتطبيق هذه التقنية واستفادت من مزاايها
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التسويق الفريوسي ودوره يف ترسيخ العالمة التجارية   بعنوان  مقال علمي منشور (،  2018)قرة  دراسة   -8
 دراسة ميدانية لعينة من مستخدمات مواقع التواصل االجتماعي -ملنتجات مواد التجميل  

هذه     واملنتجات    سعت  للسلع  التجارية  العالمة  ترسيخ  يف  الفريوسي  التسويق  دور  تبيان  إىل   عامة،الدراسة 
التواصل    ومنتجات  مواقع  مستخدمات  من  عينة  على  استطالعية  دراسة  خالل  من  خاصة  التجميل  مواد 

هلذه   االجتماعي،  السوق    األخرية  نظرا  حمل  حل  افتاضيا  سوقا  متثل  أصبحت  فق اليت  قبلة   دالواقعي،  صارت 
يف  دولة  اثلث  عدد  يعادل  عددهم  أصبح  الذين  للمستخدمني  منتجاهتا  وإيصال  لتويج  والشركات  املؤسسات 

 . العامل

توصلت الدراسة إىل أن للتسويق الفريوسي دور هام يف ترسيخ العالمة التجارية لدى مستخدمي مواقع التواصل و 
من خالل تداول االعالانت الفريوسية من قبل املستخدمني ما شكل لديهم والء ووفاء جتاه العالمة   االجتماعي،

وأتثري التجارية   أمهية   للمنتجات،  ذات  االلكتونية  املواقع  عرب  املرسلة  املعلومات  أن  الشراء حيث  قرار  اختاذ  يف 
كما أنه أصبح وسيلة هامة جلل   واملاركة،املنتج  ومصداقية وميكن االعتماد عليها وابلتايل تكون صورة اجيابية عن  

 . املؤسسات لتويج منتجاهتا بطرق أكثر فعالية وأقل تكلفة

إمكانية استخدام التسويق الفريوسي كآلية لكسب "  بعنوان أطروحة دكتوراه  ،  (2018)  شوشاويدراسة   -9
 " -دراسة حالة السياحة يف اجلزائر  –السائح  

براز دور التسويق الفريوسي يف كسب السائح من خالل دراسة ميدانية على الوكاالت إهدفت هذه الدراسة إىل  
وكالة ملعرفة مدى استفادهتم من التقنيات  50السياحية يف كل من اجلزائر العاصمة، البليدة وتيبازة، والبالغ عددها 

كرب عدد ممكن من السياح اجلزائريني،  أقية الفريوسية يف نشاطهم لكسب  االتصالية الفريوسية تطور الفلسفة التسوي
التسويق  ثقافة  غياب  واستخلصنا  السياحية  الوكاالت  مسؤويل  مع  مقابلة شخصية  إبجراء  الطالبة  قامت  حيث 

ع بعض الفريوسي لديهم، لذا و قصد ابراز الدور الكبري الذي يلعبه التسويق الفريوسي يف كسب السياح، وبعد إقنا 
مسريي الوكاالت السياحية إبجراء دارسة ميدانية على السياح من زابئنهم ملعرفة مدى أتثري التسويق الفريوسي يف 
جذب السياح و وركزت على عامل االجتاهات اذ استخدمت النموذج ثالثي االبعاد عند تصميم االستبيان، كما 

 استبانة صاحلة للتحليل.   198تبانة و قد مت استجاع اس  264و قد مت اختيار عينة غري عشوائية و مت توزيع  
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مستوى   عند  إحصائية  داللة  ذو  أثر  هناك  ان  يف  املتمثلة  الفرضية  أتكد صحة  النتائج  حتليل   %5معنوية  بعد 
 .لإلعالن الفريوسي على اجتاهات السائح املعاصر الختيار الوجهة السياحية

الشراء   بعنوان  ماجستريرسالة  ،  (2017)  اثبتحممد  دراسة   -10 قرار  اختاذ  الفريوسي وأثره على  التسويق 
 التواصل االجتماعي لشرحية الطلبة يف اجلامعة اإلسالمية بغزة   لدى املستهلكني من مستخدمي مواقع

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أثر التسويق الفريوسي يف اختاذ قرار الشراء لدى املستهلكني من مستخدمي   
الدراسة    حماور  خالل  من  املختلفة،  االجتماعي  التواصل  املادي، (مواقع  التحفيز  االلكتونية،  النشر  وسائل 

اهل هذا  ولتحقيق  الرأي(،  قادة  الفريوسية،  االعالنية  الوصفي احلمالت  األسلوب  على  الباحثة  اعتمدت  دف 
الدراسة واليت   ،التحليلي البياانت الالزمة، ومت توزيعها على عينة  الدراسة كوسيلة جلمع  حيث مت تصميم استبانة 

استبانة مت   199تتمثل يف طلبة الدراسات العليا بكلية التجارة ابجلامعة االسالمية )ذكور وإانث(، والبالغ عددها  
 .لتحليل البياانت SPSS  %، ومت استخدام الربانمج االحصائي100ا كلها أي  استداده

أظهرت الدراسة أن هناك أثرا للتسويق الفريوسي وبكافة متغرياته املستقلة على تشجيع املستهلكني )عينة الدراسة( 
 .الذين يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي يف اختاذ قرار الشراء للسلع واخلدمات

التسويقية ولذلك   االستاتيجيات  ضمن  ووضعه  الفريوسي  التسويق  من  االستفادة  ضرورة  على  الدراسة  أكدت 
واليوتيوب   الفايسبوك  االلكتونية ويف مقدمتها  النشر  االعتبار وسائل  بعني  االخذ  األعمال من خالل  ملنظمات 

الفريوسية والوصول لشرحية   من املستهلكني إىل جانب دور كل من   أكرب كوسيلة انجحة وفعالة لبث احلمالت 
قرار  ابختاذ  يقوم  حىت  املستهلك  على  وأتثري  جذب  الرأي كعنصر  وقادة  الفريوسية  واحلمالت  املادي  التحفيز 

 .الشراء

)جماهدي    دراسة -11 منشور،  (2017وخملوف  علمي  ابستخدام   بعنوان   مقال  اجلزائري  املستهلك  وعي 
 تقنيات التسويق الفريوسي كأداة لتنشيط السياحة يف اجلزائر

هدف هذا البحث إىل دراسة وعي املستهلك اجلزائري ابستخدام تقنيات التسويق الفريوسي )الربيد االلكتوين،   
 اجلزائر من خالل احلصول على فيديو، شبكة التواصل االجتماعي، املنتدايت واملدوانت( لتنشيط السياحة يف

املعلومات ومشاركتها، ولتحقيق هذا اهلدف قام الباحثان جبمع املعلومات الالزمة عن طريق استبانة واختيار عينة 
للدراسة واملتمثلة يف مستخدمي االنتنت على مستوى التاب الوطين حيث بلغ عدد من أجريت عليهم الدراسة 
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النت427 إىل  الوصول  وبغية  كـ .  اإلحصائية  األساليب  استخدام  مت  املستهدفة  ، : One-Way ائج 
ANOVA،الوسط احلسايب، االحنراف املعياري ،   One simple T test. 

املستهلك  لدى  الوعي  درجة  إحصائية يف  داللة  ذات  فروق  النتائج كوجود  من  إىل جمموعة  الدراسة  توصلت 
ا خيص التويج للخدمات السياحية يف اجلزائر ابختالف السن  اجلزائري ابستخدام تقنيات التسويق الفريوسي فيم

األكثر  األداة  تعترب  االجتماعي  التواصل  شبكات  أن  على  الدراسة  أكدت  والدخل، كما  التعليمي  واملستوى 
استخداما يف احلصول على املعلومات ومشاركتها، يف حني أظهرت الدراسة أن املنتدايت واملدوانت هي األقل 

 .استخداما

التسويق الفريوسي كأداة تكوين الصورة   بعنوان   مقال علمي منشور  ،(2017)  عبد هللا ومزاري دراسة   -12
 الذهنية 

ة إىل ابراز مفهوم التسويق الفريوسي ومسامهته يف تكوين الصورة الذهنية، وتوصلت إىل أن الدراسهدفت هذه    
املنتج وجودة اخلدمة وسعر   الذهنية تتكون من جودة  املنتج وفق الصورة  الزبون وإن مت االعالن عن  املنتج لدى 

وسائل وأدوات التسويق الفريوسي سيزيد التمسك هبذا املنتج وستزداد قيمته لدى الزابئن بسبب االهتمام املفرط 
من املنظمة وأيضا احملافظة على الزابئن احلاليني وكسب زابئن جدد وقدرة املنظمة على تبين عالقات طويلة األمد 

 .ابتكارها طرق تسويقية صديقة تؤهلها أن تدخل يف تصورات األفراد و تكوين و حتسني صورة املنتج لديهم  عند 

خلصت الدراسة إىل أن التسويق الفريوسي ميكن منظمات األعمال أن تبين عالقات طويلة األمد عند ابتكارها و 
 صورة املنتج لديهم.  وحتسنيهكذا طرق تسويقية صديقة تؤهلها أن تدخل يف تصورات األفراد  

أثر أبعاد التسويق الفريوسي على القرار   بعنوان   مقال علمي منشور  (،2016)  جماهدي وخملوف  دراسة -13
 دراسة حالة شكة أوريدو لالتصاالت   –الشرائي للمستهلك اجلزائري مبدينة الشلف  

اجلزائري خلدمات    للمستهلك  الشرائي  القرار  الفريوسي على  التسويق  أبعاد  أثر  الدراسة إىل حتديد  هدفت هذه 
االتصاالت   على  أوريدو، شركة  من   واعتمدت   املكتيب  املسح  أسلوب  يتضمن  الذي  التحليلي  الوصفي  املنهج 

خالل الرجوع إىل األحباث السابقة ابإلضافة إىل استخدام أسلوب املسح امليداين بواسطة قائمة استقصائية موجهة 
، ليتم بعد ذلك حتليل 2016وجانفي    2015استبانة ما بني شهري ديسمرب    390فرد استجع منها    500لـ  

 SPSS.   جلة البياانت ابستخدام برانمجومعا
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الشرائي ملستهلكي خدمات  القرار  الفريوسي على  التسويق  أبعاد  الدراسة إىل وجود أتثري معنوي جململ  توصلت 
القرار  على  التأثري  يف  فعالية  األبعاد  أكثر  هو  ابلضجة"  "التسويق  أن  الدراسة  نتائج  وأكدت  أوريدو،  املتعامل 

 .زائري من بقية عناصر التسويق الفريوسيالشرائي للمستهلك اجل

)  دراسة -14 ماجستري   (،2015العكايلة  على بعنوان    رسالة  العمالء  تشجيع  يف  الفريوسي  التسويق  "أثر 
 دراسة تطبيقية على عمالء املصارف التجارية يف مدينة الزرقاء"  -التعامل مع خدمات املصارف التجارية  

خدمات    مع  التعامل  على  العمالء  تشجيع  يف  الفريوسي  التسويق  أثر  على  التعرف  إىل  الدراسة  هذه  هدفت 
من خالل  الفم  االلكتونية، كلمة  )الرسائل  للدراسة  األربعة  احملاور  على  االعتماد  التجارية من خالل  املصارف 

كتوين(، ولتحقيق هذا اهلدف اعتمد الباحث اجلماعات املرجعية، التحفيز املادي واملعنوي، وسائل االتصال اإلل
على األسلوب الوصفي التحليلي، ويف اجلانب التطبيقي مت تصميم استبانة ومت توزيعها على عينة تتمثل يف عمالء 

والبالغ عددها   األردنية،  الزرقاء  مبدينة  التجارية  للتحليل   440املصارف  الصاحلة  االستباانت  بلغ عدد  استبانة، 
 دم الباحث األساليب االحصائية املالئمة من خالل برانمج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  ، واستخ400

SPSS حيث توصلت الدراسة إىل بعض النتائج اهلامة واملتمثلة أساسا يف أن هناك أثرا للتسويق الفريوسي بكافة ،
جلماعات املرجعية، التحفيز املادي واملعنوي، متغريات الدراسة املستقلة )الرسائل االلكتونية، كلمة الفم من خالل ا

 aوسائل االتصال اإللكتوين( على تشجيع العمالء للتعامل مع خدمات املصارف التجارية عند مستوى داللة )
، حيث إن هذا األثر ظهر و بشكل واضح من خالل تطبيق االستبانة والتحليل االحصائي جلميع (0.05 ≥

  .متغريات الدراسة

هذ  تستخدمها يف وخلصت  اليت  املتطورة  االستاتيجية  تبين  املصرفية يف  املنظمات  استمرار  إىل ضرورة  الدراسة  ه 
على حتفيز وتشجيع  أثر كبري  من  له  ملا  الفريوسي  التسويق  على  االعتماد  والتويج خلدماهتا من خالل  التسويق 

 .زيز نقاط القوةالعمالء على التعامل مع خدماهتا، ومعرفة نقاط الضعف ومعاجلتها وتع

التسويق الفريوسي: نشأته، مفهومه، مراحل محلته،   بعنوان   مقال علمي منشور  ،(2014)  رزوقي  دراسة -15
  قياسه

هدفت هذه الدراسة إىل معرفة إدراك املستهلكني مفهوم التسويق الفريوسي، وحتديد رغبة الزابئن )عينة الدراسة( 
ومدى اعتمادهم على املعلومات اليت يتلقوهنا عرب شبكات التواصل االجتماعي. واعتمدت الدراسة على االختيار 



الدراسات السابقة                                                                           الثانيالفصل   
 

122 
 

طالبا ممن ميتلك   65ة املذكورة آنفا إذ بلغ عدد العينة  العشوائي لعينة الدراسة من قسم ادارة االعمال يف اجلامع
 .موقع على شبكة التواصل االجتماعي

على و  الفايروسية  الرسائل  مستلم  حتفيز  يف  يتمثل  الفريوسي  للتسويق  األساسي  اجلوهر  أن  إىل  الدراسة  توصلت 
 .إعادة إرساهلا كما هي بدون تشويه

التسويق الفريوسي قراءة يف مالمح املفهوم   بعنوان   منشورمقال علمي   ،(2010)  الصفدعيدراسة   -16
 ومالمح التطبيق

بريد هدفت هذه الورقة إىل التعرف على مالمح التسويق الفريوسي والتعرف على بداايته واستعراض جتربة    
Hotmail  والتويج للسلع ، ومعايري استخدامه وجماالت عمله وسبل االستفادة منه بشكل فعال يف التسويق

 .واخلدمات املختلفة

التوجيية  احلمالت جماالت ضمن وادراجه الفريوسي التسويق من  االستفادة وأهم ما وصت به هذه الدراسة ضرورة
 القائمني لتزويد  تدريبية  وبرامج عمل وورش ندوات عقد  على العملو   احمللية، والشركات املؤسسات هبا تقوم اليت
 استخدام احمللية مبهارات والشركات املؤسسات يف العامة العالقات وممارسي والتسويقية االعالنيةاحلمالت   على
 .الفريوسي التسويق  تقنية

قياس أثر التسويق الفريوسي على قرار الشراء   بعنوان   مقال علمي منشور ،  (2009)  يوسف عثمان    دراسة -17
 دراسة ميدانية   –

احملاور  ألهم  التطرق  خالل  من  الفريوسي  التسويق  تتناول  اليت  واألحباث  الدراسات  إثراء  إىل  الدراسة  هدفت 
تشكل   اليت  تصميم   اهيمي املف   اإلطار االساسية  خالل  من  ايضا  ميدانية  دراسة  واجراء  املفهوم  هلذا  والفلسفي 

بة قسم التسويق يف جامعيت الزرقاء اخلاصة استبانة يتم توزيعها على عينة من مستخدمي شبكة االنتنيت من طل
طالب من جامعة الزرقاء.   46طالب من جامعة الزيتونة و    52طالب موزعة    98والزيتونة اخلاصة مكونة من  

 .واعتمدت الدراسة على األساليب االحصائية حتليل النتائج
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اء املستهلك، وأن املعلومات املرسلة توصلت الدراسة إىل أن هناك أتثري وعالقة للتسويق الفريوسي على قرار شر و 
املنظمة  عن  اجيابية  صورة  تكوين  وابلتايل  عليها  االعتماد  وميكن  ومصداقية  أمهية  ذات  االلكتونية  املواقع  عرب 

 .املرسلة

اسرتاتيجية التسويق الفريوسي ودورها يف   بعنوان   مداخلة علمية  ،(2008)   علي حكيمئي و الطادراسة   -18
 للقيمة إدراك الزبون  

واألفكار واألطروحات النظرية املعاصرة إىل وضع منهج علمي  ماملفاهيهدفت الدراسة من خالل تبين جمموعة من   
مُيَكن منظمات األعمال من تبين استاتيجية التسويق الفريوسي، واعتمد الباحثون يف سبيل الوصول إىل ذلك على 

ة والذين يستخدمون االنتنت يف جمال األعمال االعتيادية أو أستاذا جامعيا من جامعة الكوف  34دراسة  عينة من  
أكثر  اجملانية، كوهنا  والعروض  الدردشة  غرف  االلكتوين،  الربيد  على  أساسا  ابلتكيز  العلمي  البحث  جمال  يف 
ابألساليب  ابالستعانة  البياانت  حتليل  مت  وقد  الباحثني(،  )حسب  اجملال  هذا  يف  وشهرة  استخداما  األدوات 

 . SPSS حصائية مبساعدة برانمجاإل

مبتكرة ميكن منظمات األعمال من  الفريوسي أبساليب  التسويق  استاتيجية  استخدام  الدراسة إىل أن  وخلصت 
إىل أن تبين استاتيجية   ابإلضافةحتقيق التمايز وامليزة التنافسية املستدامة، وميكنها من تبين عالقات طويلة األمد،  

املنظمة  إىل  املنتج  يف  وخصائص  مواصفات  من  به  يرغبون  ما  نقل  من  املنظمة  زابئن  ميكن  الفريوسي  التسويق 
  .مباشرة

 تقنية التسويق الفريوسي يف سوق منظمات األعمال   بعنوان مقال علمي منشور    ،(2008)  درماندراسة   -19

هدف هذا البحث إىل تقدمي إطار نظري فلسفي عن فلسفة التسويق الفريوسي ومفاهيمه ونشأته وتطوره واملزيج 
اليت ستخدمها هذا   املعتمدة فيه واهم األدوات  التسويق يف جمال التسويقي اخلاص به واالستاتيجيات  النوع من 

 . العمل

األساسية التطبيقات  من  البحث جمموعة  قدم  ذلك  عن  والتجارب   وفضال  الشركات  مستوى  على  املفهوم  هلذا 
  .العاملية والعربية أيضا
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III-2    (  العربية املتعلقة ابملتغري التابع )سلوك املستهلكابللغة  الدراسات : 

 الشرائية القرارات يف املؤثرة العوامل أمهيةبعنوان    مقال علمي منشور   (،2018)  محودي ونوري دراسة     -1
 -اجلزائر يف السياحية السيارات سوق على ميدانية دراسة - املعمرة للسلع االستهالكية النهائي للمستهلك

 للسلع   اجلزائري للمستهلك الشرائي القرار يف املؤثرة للعوامل النسبية  األمهية حتديد  إىل الدراسة هذه هدفت  
 السلع  من  األخرية هذه ابعتبار السياحية السيارات سوق على ميدانية دراسة خالل من وهذا املعمرة، االستهالكية
الدراس تتعلق أجزاء أربعة يتضمن استبيان  تصميم على قامت واليت املعمرة، االستهالكية  مت  حبيث ،ةمبحاور 

 قائمة 893 استداد  ومت  ،-والية - 48 اجلزائر  يف السياحية السيارات مستعملي على الكتونية قائمة 1067
 .% 89.30 بلغ  استجابة ومبعدل اإلحصائي للتحليل صاحلة
 جمموعة  إىل التوصل مت   SPSS-v23  اإلحصائية احلزمة برانمج ابستخدام للبياانت االحصائي التحليل وبعد 
 شراء  قرار على املدروسة العوامل لتأثري النسبية األمهية يف معنوية داللة ذو اختالف يوجد  أمهها النتائج، من

 لتتيب-دالة-إحصائي  منوذج صياغة مت  االختبار هذا على اوبناء املعمرة، االستهالكية للسلع  اجلزائري املستهلك
 .املعمرة االستهالكية للسلع  اجلزائري للمستهلك الشرائي القرار يف املؤثرة العوامل

 دراسة-اجلديدة املنتجات  اجتاه املستهلك سلوكبعنوان    مقال علمي منشور  ،(2018، )ايمنيبن  دراسة     -2
 -"كوندور" النقال اهلاتف منتجات

 التوزيع، قنوات  السعر، ميزة املنتج، خصائص) اجلديد املنتج خصائص على الضوء تسليط  إىل البحث هذا هدف 
 استهداف خالل من املستهلك سلوك يف تؤثر  أن  هلا ميكن وكيف كوندور هواتف يف واملتمثل(  التويج أساليب

 العينة من واملعلومات البياانت جلمع  رئيسية كأداة االستبانة استخدمت قد و   200حجمها   بلغ  عشوائية  عينة
 على  تؤثر أن  اجلديد  املنتج خلصائص ميكن كيف مفادها إشكالية طرح طريق  عن املوضوع معاجلة ومتت .املبحوثة
 املستهلك لسلوك النظرية األدبيات  تناول األول اجلانب جانبني، إىل البحث قسم  وقد  املستهلك؟،  سلوك

 سلوك  على تؤثر   ان  "كوندور" هلواتف  ميكن كيف إبراز  إىل هدف التطبيقي واجلانب اجلديد، املنتج وخصائص
 .الدراسة فرضيات أثبتتها إحصائية عالقة  طريق عن املستهلك

 املنتج خصائص أن  على إحصائية داللة ذو  أثر يوجد  وجود إىل الدراسة توصلت فقد  البحث لنتائج ابلنسبة أما
 .كوندور شركة هواتف منتجات اقتناء  حنو املستهلك  سلوك توجه اجلديد 
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 ستهلكامل سلوك تفسري مناذج يف قراءاتبعنوان  ، مقال علمي منشور  (2017)ومادن  خليفي  دراسة     -3
 النهائي 
 استعراض  خالل من وذلك النهائي، املستهلك لسلوك املفسرة النماذج أهم وحتليلإىل دراسة   البحث هذا هدف
 جمموعتني هناك  أن إىل الدراسة هذه  خالل من توصلنا حيث املوضوع، هبذا املتعلقة التسويقية املفاهيم خمتلف

 سلوك تفسري حاولت  اليت  النماذج مجيع  وتشمل ابجلزئية، أيضا وتسمى تقليدية مناذج النماذج من أساسيتني
 النماذج هي النماذج من   الثانية واجملموعة األخرى، دون  معينة أتثري عوامل على التكيز خالل من املستهلك

 النماذج مجيع  أن  إليه نشري أن   ميكن وما املستهلك،  سلوك يف املؤثرة العوامل خمتلف حصر حاولت واليت الشاملة
 عامة بصفة اإلنساين السلوك  أن  إىل  إضافة  للسلوك، تفسريها درجة يف تتباين أهنا غري  السلوك، عن أفكار تعطي

 .احلايل السلوك تعكس وال متقادمة النماذج  جيعل مما ة،يواجلد  ابلتغيري ميتاز خاصة بصفة املستهلك وسلوك

العالمة التجارية وأثرها على سلوك املستهلك   مقال علمي منشور بعنوان (،  2017)  زقاردراسة     -4
 دراسة حالة مؤسسة كوندور -ابجللفة

هدفت هذ الدراسة إىل تسليط الضوء على صورة العالمة التجارية "كوندور" والتعرف على الدور اليت تلعبه يف   
ؤسسة هي خلق وبناء حيث تعترب أهم اإلستاتيجيات اليت تستخدمها امل  التأثري على القرار الشرائي للمستهلك

عالمة جتارية ذات مسعة قوية ختلق قيمة مالية وجتارية تساعدها على اختاق األسواق اخلارجية و العاملية، ومن 
شأهنا التأثري على القرارات الشرائية للمستهلكني وتساعدهم يف عملية اختيار واقتناء املنتجات اليت تليب حاجاهتم 

اليت متت اإلجابة عليها من قبل عينة من مستهلكي   االستبانةيقة حتليل نتائج  ورغباهتم  واعتمدت الدراسة طر 
 مفردة.  107متثلت يف     منتجات "كوندور" 

وخلصت هذه الدراسة بنتائج كان أبرزها أن هناك أتثري كبري للعالمة التجارية على سلوك املستهلك يظهر يف كل 
 مراحل عملية قرار الشراء.

منشور(،  2017)وحايد    عتيق  دراسة   -5 علمي  سلوك   بعنوان   مقال  على  وأثرها  التجارية  العالمة  قيمة 
 )دراسة حالة العالمة التجارية موبيليس(  -املستهلك اجلزائري

لبناء عالمة  املؤسسات حاليا جاهدة  تسعى  اليت  التجارية  العالمة  الضوء على  تسليط  الدراسة إىل  هدفت هذه 
جتارية قوية متكنها من متييز منتجاهتا عن ابقي املنتجات املنافسة وهذا من خالل دراسة أهم مكوانت قيمة العالمة 

ة إىل اجلودة املدركة والوالء ، وكيف أتثر على سلوك اليت تشمل كل من الوعي ابلعالمة و صورهتا و شهرهتا إضاف 
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املستهلك اجلزائري ،ولغرض حتقيق أهداف الدراسة فقد مت تصميم وتوزيع استمارة أسئلة متعلقة مبوضوع البحث 
البياانت وحتليلها واختبار فرضيات   29واليت مشلت   فقرة حول العالمة التجارية موبيليس ، ذلك من أجل مجع 

متعامل   100، وقد تكونت عينية الدراسة من   SPSS ستخدام احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعيةالدراسة اب
بو  يتواجدون  والذين  موبيليس  العالمة  وخدمات  سعيدةملنتجات  األساليب الية  من  العديد  استخدام  مت  ، كما 

 .اإلحصائية لتحقيق أهداف الدراسة

العوامل املؤثرة يف بناء قيمة العالمة التجاريه موبليس هلا أثر على   نأ  یوبعد إجراء عملية التحليل مت التوصل إل  
 سلوك املستهلك اجلزائري

منشور   (،2017)وخبيت  قعيد  دراسة   -6 علمي  االلكرتو   بعنوان  مقال  الرتوجيي  املزيج  على دور  التأثري  يف  ن 
 اجلزائري   سلوك املستهلك

اهلدف من هذه الدراسة هو معرفة دور املزيج التوجيي االلكتوين يف أتثريه على سلوك املستهلك من وجهة   كان
نظر هذا األخري، وابلتايل التعرف على عناصر املزيج التوجيي االلكتوين واملتمثلة يف االعالن االلكتوين والعالقات 

وا الكتونيا  املبيعات  وتنشيط  االلكتونية  سلوك العامة  على  العناصر  هذه  وأتثري  االلكتوين،  املباشر  لتسويق 
الوسائل وفق منوذج   الرغبة، والفعل )الشراء( واملعروف اختصار االهتمام،  االنتباهاملستهلك يف االستجابة هلذه   ،

أجل اإلحاطة جبوانب هذه الدراسة استخدم الباحثان استبانة وجهت إىل عينة من جمتمع   ومن ،  AIDAبنموذج
قبول   مت  غرداية،  و  بسكرة  ورقلة،  الوادي،  من  يف كل  وقد   381الدراسة  واملناقشة،  للتحليل  صاحلة  استمارة 

 . استخدم الباحثان املنهج الوصفي التحليلي. وبعد معاجلة البياانت واختبار الفرضيات

الدراسةتوصل و    هذه  ملزيج   ت  أتثريا  احصائية يف  داللة  ذو  عالقة  هناك  أن  منها:  نذكر  النتائج  من  العديد  إىل 
التوجيي االلكتوين على سلوك املستهلك اجلزائري، كذلك ظهر أن االعالن االلكتوين مبختلف أشكاله من أكثر 

يل مث  املستهلك،  سلوك  على  أتثريا  االلكتوين  التويج  التسويق  عناصر  العامة   االلكتوينيه  العالقات  مث  املباشر 
 .اإللكتونية وأخريا تنشيط املبيعات اإللكتونية
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والرق دراسة   -7 قشوة  منشور  ،(2016)   بن  علمي  سلوك   بعنوان   مقال  على  اإللكرتون  اإلعالن  أثر 
 -دراسة حتليلية آلراء عينة من متصفحي املوقع اإللكرتون ملؤسسة اخلطوط اجلوية اجلزائرية-املستهلك

سعت هذه الدراسة إىل حتديد أثر اإلعالن اإللكتوين يف سلوك املستهلكني من خالل دراسة حتليلية آلراء عينة 
 لمبتغري مستقة من طرف مؤسسة اخلطوط اجلوية اجلزائرية، وقد حتددت الدراسة  من املستهلكني للخدمات املقدم

اإللكتوين متثل يف )اإلعالن اإللكتوين( أببعاده األربعة املتمثلة يف ) خصائص اإلعالن اإللكتوين، نوع اإلعالن  
هداف الدراسة مت تطوير عرض اإلعالن ومواقع العرض(، ومتغري اتبع متثل يف )سلوك املستهلك(، ولتحقيق أ   مدة 

 ( مفردة. 103استبانة لغرض مجع البياانت من أفراد العينة، وبلغ تعدادها ) 

ووصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج كان أبرزها أنه كان هناك أثر ألبعاد اإلعالن اإللكتوين املتبىن من طرف 
 انمج اإلعالن التسويقي. مؤسسة اخلطوط اجلوية اجلزائرية على سلوك األفراد املتعرضني لرب 

)  دراسة -8 منشور    (،2015بوسنة  علمي  تكوين    بعنوان مقال  التغليف يف  عناصر  املستهلكني   اجتاهاتدور 
   A.I.D.Aاجلزائريني وفق منوذج

 هذه الدراسة إىل التعرف على دور عناصر التغليف يف تكوين اجتاهات املستهلك اجلزائري وفق منوذج  هدفت
A.I.D.A   ،العالمة يف  واملتمثلة  األربعة  التغليف  عناصر  النظرية  الدراسة  تناولت   الشكل،  التبيني،حيث 

أما الدراسة امليدانية    الكربى، احات  ابملس  ءقرار الشرا  اختاذ األلوان والرسومات ابإلضافة لدور هذه العناصر يف  
خلق االهتمام،   االنتباه،فكان هدفها معرفة أثر عناصر التغليف يف تكوين اجتاهات املستهلكني من خالل لفت  

متثلت مشكلة الدراسة يف كيف ميكن لعناصر التغليف أن تلعب دور يف   الشرائي.إاثرة الرغبة وأخريا اختاذ القرار  
غلفة فطبقت الدراسة على ح  االجتاهات؟ تكوين  

ُ
يسرة وامل

ُ
يث تكًون جمتمع الدراسة من مستهلكي املنتوجات امل

عينة غري عشوائية لبعض املستهلكني اجلزائريني املتددين على السوبرماركت وكان ذلك طيلة أايم األسبوع حىت 
العينة   حجم  بلغ  حيث  حتُيزا  أقل  العينة  اال  200تكون  توزيع  مًت  حتليل  عليه  ستمارةفرد  مًت  وقد  البياانت م، 

تحصل
ُ
 . فرضيات الدراسة  الختبارعليها ابستخدام أساليب إحصائية أمهها التبيع كاي الذي ُوِجه    امل

اإلدراكي والعاطفي   االجتاه وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائية لعناصر التغليف يف تكوين    
  .رينيوالسلوكي للمستهلكني اجلزائ
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منشور   ،(2015)  براهيمي و   جماهدي دراسة   -9 علمي  حنو   بعنوان   مقال  اجلزائري  املستهلك  اجتاهات   دراسة 
  ENIE عالمة املؤسسة الوطنية للصناعات اإللكرتونية

العالمات   دفته و  للمنتجات  اجلزائري  املستهلك  تقييم  مؤشرات  أحد  على  الضوء  تسليط  إىل  الدراسة  هذه 
التجارية اجلزائرية و املتمثل يف متغري االجتاهات الذي يعرفه البعض على أنه التقييم العام ملوضوع االجتاه، ولقد مت 

اجلزائرية و مدى أت ثر هذه األخرية خلصائص   ةجاريدراسة اجتاهات املستهلك اجلزائري حنو إحدى العالمات الت 
متمثلة يف  اجلزائرية  التجارية  العالمات  إحدى  اختيار  مت  اهلدف  هذا  حتقيق  أجل  من  و  للمستهلك،  الدميغرافية 

، من منطلق أهنا أقدم املؤسسات اجلزائرية اليت ال تزال   ENIE عالمة املؤسسة الوطنية للصناعات اإللكتونية
شدة املنافسة يف السوق الوطين خصوصا ًمع بداية انفتاح هذا األخري على السوق العاملي، مما   تزايدتنافس مع  

  معادلة تتضمن عالمات جتارية ومنتجات ذات مسعة قوية. ا يفجيعل هذه العالمة طرف

د الدراسة وعدم أتثرها قي  ية وتوصلت الدراسة احلالية إىل إجيابية اجتاهات املستهلكني اجلزائريني حنو العالمة التجار 
 .مبتغريي اجلنس واملستوى التعليمي، يف حني أن هذه االجتاهات تتأثر مبتغريي الدخل والسن 

دراسة حتليلية -دراسة سلوك املستهلك اجلزائري  بعنوان  أطروحة دكتوراه  ،  (2013عبد الرزاق )دراسة   -10
 -نقدية

هذه الدراسة إىل دراسة سلوك املستهلك اجلزائري وذلك ابلتعرف على اجتاهاته حنو وضعية االستهالك يف   هدفت 
. من أجل ذلك مت واخلدماتخاصة من خالل استهالكه ملختلف املنتوجات    ربزيَ الذي    اة، ياجلزائر وأسلوبه يف احل

تشاؤمية( حنو وضعية االستهالك /)تفاؤلية  صياغة عشر فرضيات للتعرف، من جهة على نوع اجتاهات أفراد العينة
لديهم حسب متغريات: اجلنس، السن، املستوى التعليمي واألجر، من جهة أخرى. و   اة ييف اجلزائر، وأساليب احل

املعهد  ِقبل  الذي مت اعداده من  الفرضيات، مت االعتماد على أداتني: املؤشر األورويب لالستهالك،  الختبار هذه 
،  (Mitchell) مليتشال  اة يوأساليب احل  م ي، و استبيان الق(Sofinco-Ipsos)  سرب اآلراء اخلاص ابإلشهار  

فردا، موزعني على أربع   400على البيئة اجلزائرية من خالل دراسة عينة تتكون من    فهاييقام الباحث بتك  نيو اللت
ت بومرداس،  العاصمة،  اجلزائر  هي:  البو   زييوالايت  و  اإلحصاء   امابستخد   رة،يوزو  وتقنيات  الوصفي  االحصاء 

 االستداليل. 
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جلزائر، و هذا لدى مجيع الفئات وخلصت الدراسة إىل أن املستهلك اجلزائري متشائم حنو وضعية االستهالك يف ا  
اليت مت حتديدها حسب متغريات: اجلنس، السن، املستوى التعليمي و األجر، وهو ما يدل أبن هناك نقصا يف 

االسته الذي    الكيةالثقافة  و  اجلزائري،  املستهلك  اخلصائص   ربُز يَ لدى  ببعض  االهتمام  يف  النقص  خالل  من 
االسته للثقافة  دة  حدِم

ُ
امل الراقاألساسية  اخلدمات  و  للمنتوجات  املتطور  الذوق  مثل:  الشراء،   ةيالكية  عملية  أثناء 

شراؤها، اخل )تبقى   تمياليت    نتوجات يف امل  مة ياجلانب العملي يف االستهالك ، البحث عن اجلانب الوظيفي و الق
نظرا لتنوع املناطق   ،نييتعميمها على كل املستهلكني اجلزائر   كن ميالبحث، وال    نةيالنتائج املتحصل عليها ختص ع

 (. يف اجلزائر، و ابلتايل إمكانية اختالفها يف جمال االستهالك

دكتوراه  (،2013)زواوي    دراسة -11 االستهالكي   بعنوان   أطروحة  السلوك  على  اإللكرتون  اإلعالن  أتثري 
 دراسة عينة من املستهلكني اجلزائريني   -  للفرد

االستهالكي   هدفت  السلوك  على  احلديث(  )االعالن  االلكتوين  االعالن  أتثري  دراسة  إىل  االطروحة  هذه 
وأنواعه، مث دراسة جمموعة من االعالانت االلكتونية   وتطبيقاتهللمستهلك اجلزائري، وذلك عرب استعراض مفهومه  

)عينة الدراسة مت استقصاؤها مبطار هواري   يزائر ملؤسسة اخلطوط اجلوية اجلزائرية وقياس أتثريها على املستهلك اجل
بومدين(، حيث مشلت الدراسة معلومات تقنية وإحصائية حول االعالن االلكتوين يف الشركة من حيث تصميم 
االعالن والتكاليف املرفقة. وأثبتت الدراسة أن سهولة استخدام أي موقع الكتوين هي من أهم اخلصائص حتفيزا 

م على  السلوك    راجعةللمستهلك  على  االجيايب  للتأثري  االعالانت  تعزيز  وأكدت  ابستمرار،   االستهالكياملوقع 
 .للمستهلك اجلزائري إذا ما توافقت مع متطلباته

اجتاه سلوك   العوامل االجتماعية والثقافية وعالقتها بتفري  بعنوان   أطروحة دكتوراه(،  2007لونيس)  دراسة -12
 . املستهلك اجلزائري، دراسة ميدانية بسطيف

ومعرفة كيفية   دفته املستهلك  سلوك  يف  تتحكم  اليت  واملتغريات  العوامل  حقيقة  على  الوقوف  إىل  الدراسة 
استخدام هذه العوامل واملتغريات للتأثري على هذا السلوك االستهالكي، كما حاولت الدراسة إجياد إجاابت على 

ليت يتم فيها هذا الشراء، وماهية األسباب ا  وف عدد من األسئلة املطروحة واملتمثلة يف كيفية الشراء، ما هي الظر 
الرسالة  التطبيقي تضمنت  اجلزائري ويف جانبها  للمستهلك  الشرائية....اخل ابلنسبة  القرارات  املؤثرة يف  والعوامل 
من  الدراسة  أدوات  اختبار  و  بناء  إىل كيفية  التطرق  مت  االستطالعية حيث  الدراسة  أوال  هامة:  فصول  ثالث 

عشوائي لعينة حمددة. و كذا حساب الشروط السيكومتية من ثبات صدق للحصول يف األخري ال  قخالل التطبي
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للدراسة   اثنيا  التعرض  مت  و  األساسية،  الدراسة  يف  العتماده  لالستبيان  النهائية  الصورة  عينة  )األساسية  على 
حت  استبيان  املوجهة،  )املقابلة  املعلومات  مجع  أدوات  اختيارها،  و كيفية  السوسيوالدراسة(  املستوى   -ديد 

اجلزائري(   املستهلك  اجتاه سلوك  تغري  و  الثقافية  و  االجتماعية  العوامل  بني  العالقة  واستبيان دراسة  اقتصادي، 
إىل  التطرق  مت  هذا  على  زايدة  التحليلي.  الوصفي  املنهج  يف  واملتمثل  الدراسة  يف  املعتمد  املنهج  إىل  ابإلضافة 

 لتفسري النتائج.   ئويةاملاألساليب االحصائية والنسب 

االجتماعية     العوامل  أتثري  ظل  اجلزائري يف  املستهلك  سلوك  دراسة  اعتماد  أن  إىل  الدراسة   والثقافيةوتوصلت 
أمرا يف غاية األمهية ابلنسبة للعلماء   الدميغرافية،  املتغريات  التسويق. ألجل حتقيق ذاك اإلشباع   ورجالمبختلف 

االجتماعي   واحملافظةاجلزائري من جهة.    ستهلكامل   ورغبات احلقيقي حلاجات   الشخصي،  املرجعي  إطاره  على 
 .والثقايف من جهة أخرى 

 دور املستهلك يف حتسني القرارات التسويقية عنوان  ب  مقال علمي منشور (،  2004، )بن يعقوب  دراسة -13

إىل دراسة سلوك املستهلك ابعتباره القلب النابض ألية استاتيجية تسويقية فعالة حتدد على   الدراسةهذه  دفت  ه
خدمية أو انتاجية ابعتبار أن حتسني القرارات التسويقية ينعكس   عامة،مستوى اإلدارة العليا للمؤسسة خاصة أو  

إجيابيا على مجيع وظائف املؤسسة، خاصة منها وظيفة اإلنتاج، األفراد واملالية وذلك ملا هلذه الوظائف من ترابط  
 .فيما بينها

والربانمج   التسويق  واستاتيجية  السوق  بدراسة  املتعلقة  القرارات  أبن  الدراسة  ارتباطا وخلصت  مرتبطة  التسويقي 
السوق   املستهلك، حيث ال ميكن دراسة  بدراسة سلوك  املنتوج والعوامل وثيقا  املستهلك على  تقييم طلب  دون 

ميكن وضع استاتيجية التسويق دون معرفة شرحية السوق املستهدفة، كما يصعب تصميم برانمج   املؤثرة عليه، وال 
ون معرفة املستهلك والعوامل املؤثرة فيه من مجيع النواحي، االقتصادية، تسويقي فعال ينسجم ورغبات املستهلك د 

 . واالجتماعيةالنفسية،  
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III-3    الفريوسي(:   )التسويق املستقل   املتعلقة مبتغري   ألجنبيةاابللغة  الدراسات 

من    -التسويق الفريوسي: " بعنوان مقال علمي منشور  ،  Abdelmalik MEZHOUDA   (2018)دراسة     -1
 " -فعالية اإلعالن إىل املخاطر األخالقية 

"Viral marketing: FROM ADVERTISING EFFECTIVENESS TO 
ETHICAL RISKS " 

طرح إىل  الدراسة  هذه  خماطر  هدفت  ويناقش  الفريوسي  للتسويق  األخالقية  على   القضااي  األخالقية  التجاوزات 
من الفتة القصرية عن ظهوره كإحدى ابداعات التسويق االلكتوين، إال   وبرغم  املؤسسات نفسها وعلى اجملتمع.

 الفريوسي أحدث الكثري من النقاشات واالاثرة على صفحات الويب وذلك بفعل النتائج التسويقية   أن التسويق
محالت   حيققها من جهة والتجاوزات األخالقية الصادمة اليت بدت وكأهنا مقصودة يف بعض  ابتاالستثنائية اليت  

االلكتوين املثرية   التسويق اإللكتوين من جهة أخرى. بناء على عرض وحتليل عدة حاالت من محالت التسويق
 . للجدل

املتعلق  الغموض  الفريوسيون يستثمرون أكثر يف  املسوقون  أن  أمهها  النتائج  الدراسة مبجموعة من  وخلصت هذه 
القواعد اليت تؤطر ممارسة التسويق الفريوسي نفسه، وأيضا   وغياب ،  االفتاضيمبفهوم األخالق، ال سيما يف العامل  

ميكن أن حتدث دون استخدام عناصر مثرية تتعلق يف   ادراك املسوقون الفريوسيون جيًدا أن الظاهرة الفريوسية ال 
 الغالب ابملمنوع واألخالق. 

منشور  Ouladhaimoda   &Boucif    &Abbassi (2018  ،)دراسة    -2 علمي   زايدة":  بعنوان   مقال 
 " )نظري منوذج اقرتاح( الفريوسي التسويق خالل من  واملتوسطة الصغرية املؤسسات تنافسية

  " Enhancing the  Competitiveness of SMEs via Viral Marketing (A 
theoretical model proposal)    "  

 الثالث  الرئيسية  التنافسية واملزااي الفريوسي، التسويق جوانب مجيع  على الضوء طيسللت البحثية الورقة هذه جاءت
  . واسع  نطاق على واالنتشار املؤسسة مسعة تعزيز التكلفة، يف الرايدة :واملتوسطة الصغرية  للمؤسسات مينحها اليت

يف ظل التطور املستمر عامليا يف جمال التسويق املعاصر، يربز التسويق الفريوسي كواحد من أهم الوسائل وأكثرها 
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للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، حيث يعتمد على االنتنت كمنصة رئيسية لنشر معلومات حول   فعالية واملروجة 
 كني حول العامل. مجاهري غفرية من املستهل  عالماهتا التجارية ومنتجاهتا بني

 الصغرية املؤسسات تنافسية وتعزيز خلق يف الفريوسي التسويق  ملسامهة نظراي منوذجا قتحوخلصت هذه الدراسة اب
 .واملتوسطة

" التسويق   :بعنوان   مقال علمي منشور   ،  DJAMANE Mohammed Fayçal  (2016) دراسة  -3
 " -قويةأداة اتصالية   –الفريوسي  

"Le marketing viral, Outil de communication massif " 

هتدف هذه الدراسة إىل اظهار كافة جوانب تطوير التسويق الفريوسي من خالل تطبيق منوذج جتاري إلطالق 
التسويق الفريوسي من أقوى وسائل   وتعتربنشاط مؤسسة متخصصة يف توزيع أجهزة الكمبيوتر وملحقاته، حيث  

االتصال يف السوق وتعود هذه القوة إىل األدوات والوسائل املمنوحة له من جهة وإىل أتثري هذه األخرية على 
 ويواصل احتذاءه عرب العامل.  االجتماعيةاألسواق املستهدفة حيث فاقم هذا التأثري الشبكات  

تسويق الفريوسي ما هو إال حل للشركة اليت ترغب يف التواجد يف كان خالصة ما خرجت به هذه الدراسة أن الو 
استاتيجية التسويق    يكملفهو موجود ل  عليهم،سوق الويب ملعرفة احتياجات عمالئها واالستماع إليهم واإلجابة  

 ملساعدهتا على التحرك بشكل أسرع وأقرب وأرخص يف نفس الوقت.   للشركة،األولية  

التسويق الفريوسي"    :   بعنوان  مقال علمي منشور   ،  Damien  (2016)دراسة    -4 تقييم -  فعالية عمليات 
  "-نرتنت والعالمات التجاريةألالتجربة عرب ا

"Efficacité des opérations de marketing viral évaluation de l'expérience en 
ligne et image de marque " 

الدراسة هذه  أصبحت ل   هدفت  التجارية؟  العالمة  صورة  على  الفريوسي  التسويق  عملية  يف  املشاركة  آاثر  قياس 
العمالء  للوصول إىل  الفريوسية  وُتستخدم يف احلمالت  التسويق  رئيسًيا يف  اإلنتنت العًبا  التوجيية عرب  األلعاب 

ور إىل موقع العميل على الويب. مع وإاثرة ضجة أو توجيه حركة املر   التجارية، وزايدة الوعي ابلعالمة    احملتملني،
األلعاب   من  املزيد  قرارات   الغامرة، إنشاء  يؤثر على  رئيسياً  لعبة عاماًل  للعب  املتصورة  اجلوهرية  القيمة  أصبحت 

متتلك األلعاب التوجيية عرب اإلنتنت عدًدا من   املنظور،الالعبني للمشاركة ومشاركة اللعبة مع شبكتهم. من هذا  
اليت لدراسة  امليزات  مقنعة  فرصة  و جتعلها  انتشارل،  تقدم يالفريوس  التسويق  تشجيع  أن  الشركات  حتاول   ،
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للمستهلكني جتارب آسرة ومقنعة عرب اإلنتنت. ال يزال السؤال املتعلق بفعاليته على صورة العالمة التجارية حباجة 
 .إىل إجابة

الذي يسمح إبثراء قاعدة البياانت والدخول   ألساس حجر ايشكل  التسويق الفريوسي  وخلصت هذه الدراسة أن    
يكمن التحدي يف بناء رسالة تولد قيمة وتتضمن ما يكفي   املنظور، يف اتصال مع مستخدمي اإلنتنت. من هذا  

 للمشاركة. 

يف مسعة العالمة التجارية التسويق الفريوسي    أثر":بعنوان مقال علمي منشور   ، Lekhany (2014) دراسة  -5
  ات"للشرك

The impact of viral marketing on corporate brand reputation"  " 

هذه الدراسة إىل اكتشاف أثر التسويق الفريوسي على مسعة العالمة التجارية للشركات، وحتديد العوامل   هدفت 
املؤثرة يف استخدام محالت التسويق الفريوسي كالكلمة املنطوقة إلكتونيا ، ومواقع التواصل االجتماعي، واحلمالت 

للشركات يف جنوب إفريقيا، وقد أجريت هذه الدراسة يف   ريةالفريوسية، واهلواتف الذكية لبناء مسعة للعالمة التجا
( شركة جتارية مت اختيارها بطريقة العينة الطبقية،   75مشل جمتمع الدراسة )    وقد.أربع حمافظات يف جنوب إفريقيا

فقرات  االستبيان على  للدارسة، ومشل  استبانة كأداة  التحليلي، ومت تصميم  الوصفي  املنهج  استخدام  إىل جانب 
 ) اإلحصائي  تمت ابستخدام مقياس ليكرت اخلماسي، ومن مث  حتليل البياانت عرب برانمج حتليل البياانصم

SPSS)  . 

أشارت نتائج هذه الدراسة بوضوح إىل أنه وابلرغم من انتشار وسائل االتصال احلديثة عرب اإلنتنت، ووسائل   وقد 
الف التسويق  فكرة  تزال  ال  املتنوعة،  االجتماعي  جنوب التواصل  شركات  يف  واالستخدام  االنتشار  قليلة  ريوسي 

مهارات استخدام التسويق الفريوسي لتعزيز العالمة   مإفريقيا، وأن مديري التسويق يف هذه الشركات ال تزال تنقصه
 .التجارية لشركاهتم
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صناعة السلع التسويق الفريوسي يف ظل التحول السريع يف  " :بعنوان  علمي  مقال  ،Eck (2012) دراسة  -6
 "االستهالكية

"Viral marketing in the fast moving consumer goods industry" 

السلع   هدفت شركات  يف  الفريوسي  التسويق  الستاتيجية  األمثل  االستخدام  طرق  على  التعرف  إىل  الدراسة 
احملتوى العاطفي للرسالة الفريوسية، : "االستهالكية، وركزت الدراسة على تناول حمور التسويق الفريوسي من خالل

للسلع   املروجة  الشركات  قبل  من  اآلخرين"  توصيات  التجارية،  أمستدام/ العالمة  يف  االستهالكية 
من   استخدمتو .هولندا جملموعة  إلكتونية  استباانت  إبرسال  الباحث  وقام  التحليلي،  الوصفي  املنهج  الدراسة 

( استبانة، لفحص آرائهم حول املوضوع 338طالب وطالبات كلية االقتصاد يف جامعة أمستدام بلغ عددها ) 
 .ومن مث حتليل البياانت للحصول على النتائج

ومنها  ومن  الفريوسي  للتسويق  األمثل  االستخدام  حتدد كيفية  رئيسية  عوامل  عدة  وجود  الدراسة   حتديد :  نتائج 
استاتيجية السوق، حتديد اهلدف من احلملة الفريوسية، حتديد الفئة املستهدفة، حتديد وتوظيف احملتوى اإلعالين 

ا لدى  الشرائي  السلوك  على  أتثري  أكثر  العتباره  التواصل  العاطفي  شبكات  توظيف  جانب  إىل  ملستهلكني، 
السلع االستهالكية واملستهلكني يف خمتلف املناطق   اتاالجتماعي كقناة تروجيية للعالمة التجارية بني كل من شرك

 .ولكافة الفئات العمرية

حمتوى الفيديو الفريوسي عرب االنرتنت   كيفية أتثري "  :بعنوانرسالة ماجستري  ،  Martins (2012) دراسة  -7
 "على توجه األفراد حنو العالمة التجارية

" How does viral online video content and specific feature influence 
attitudes toward the brand " 

الفريوسي عرب    هدفت اإلعالن  الفيديو يف  يلعبه حمتوى  الذي  الدور  معرفة  إىل  الدراسة  اإلنتنت يف حتريك هذه 
و  غريها،  دون  معينة  بشركة  اخلاصة  التجارية  العالمة  حنو  الزابئن  للمستهلعاطفة  مقنعا  اإلعالن  جعل  ك، كيفية 

( فما فوق يف دولة الربتغال، 18( من األشخاص الذين تتاوح أعمارهم ما بني )103) الدراسة عددعينة  ومشلت 
( دقيقة على جمموعة من الشباب من رواد مواقع التواصل 15حيث مت عرض فيديو إعالين ألحد الشركات ملدة )

  .املفحوصنيجلمع البياانت من    كأداةاالجتماعي، ومن مث استخدمت الباحثة أسلوب املقابلة واالستبانة  
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الدراسة إىل أن حمتوى الفيديوهات الفريوسية واليت حتتوي على درجة عالية من العاطفة تكون أكثر قدرة   وتوصلت 
  .على اإلقناع واالنتشار بني األفراد، ابإلضافة ألثرها البالغ يف نشر وشهرة العالمة التجارية على نطاق واسع 

للتسويق "  :بعنوان   ماجستري رسالة  ،  Dufour (2011) دراسة  -8 الشركات  استخدام  مدى  من  التحقق 
 "الفريوسي وعوامل النجاح الرئيسية لنجاح احلملة الفريوسية 

" An investigation in to the use of viral marketing for the companies 
and the key success factors for a good viral campaign " 

الدراسة إىل معرفة أسباب إطالق الشركات التجارية حلمالت التسويق الفريوسية، واكتشاف العوامل اليت   هدفت 
وأهم  النجاح ألي محلة،  الدراسة وحتليل عوامل  على  التكيز  معينة دون غريها، وذلك من خالل  لنجاح  تؤدي 

لمة املنطوقة إلكتوين ا بني املستهلكني عرب اآلليات والوسائل املتبعة، كالتكيز على الصور أو الفيديوهات أو الك
وجدت ان  احلمالت  هذه  خماطر  معرفة  إىل  ابإلضافة  املختلفة،  التواصل  مدراء و  .شبكات  الدراسة  عينة  مشلت 

( رجل، 25( سيدة و)25( شخص )50التسويق يف شركات جتارية مبدية دبلن يف أملانيا، وقد بلغ حجم العينة )
خصية معهم، وتوجيه أسئلة تتعلق ابحلمالت الفريوسية، وردود أفعال الناس املختلفة جتاه وقد مت إجراء مقابالت ش

 .وبعد بث احلملة الفريوسية  اللمنتجاهتم وخدماهتم املختلفة خ 

الدراسة إىل أن هناك دور مهم وفاعل إلطالق محالت تسويق فريوسية ذات حمتوى هادف وجذاب، مع  وتوصلت 
مراعاة استاتيجيات سليمة تدعم جناح احلملة وبنائها على أسس سليمة تعود ابملنفعة على الشركة، كما وجدت 

وسي يف بعض األحيان، وابلتايل جيب الدراسة أن هناك انعدام يف السيطرة على األخطار النامجة عن التسويق الفري 
 .القيام بدراسة شاملة ومتأنية ألبعاد احلمالت الفريوسية قبل تنفيذها

آلية أتثري التسويق الفريوسي يف وسائل اإلعالم "   :بعنوان  مقال علمي منشور،  Danias (2010) ةدراس  -9
 "االجتماعية

"The mechanism of the influence of viral marketing in social media" 

التسويق   هدفت دور  تعزيز  لسبل  ابإلضافة  التسويق،  عملية  يف  اإلنتنت  شبكة  دور  تقييم  إىل  الدراسة  هذه 
الفريوسي واالتصاالت التسويقية عرب الشبكة، هبدف حتسني جودة اإلعالن واحلصول على نتائج سريعة وتكلفة 

الفريو  للتسويق  البارز  الدور  الدراسة حتديدا على  تطبيقها عرب ك  سيشبة معدومة، وركزت  يتم  استاتيجية حديثة 
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املختلفة  التواصل االجتماعي  التواصل    وقد.  اإلنتنت ومواقع  الدراسة جمموعة من مستخدمي مواقع  عينة  مشلت 
الوصفي 320االجتماعي يف رومانيا بلغ عددهم ) املنهج  للدراسة ، وابتباع  ( مستخدم، ابعتماد استبانة كأداة 

 .التحليلي

الدراسة ضرورة استغالل وسائل اإلعالم االجتماعية عرب شبكة اإلنتنت وتوظيفها خلدمة نتائج    أهم وكانت
 ت أوص  .العامليةالتسويق الفريوسي، ابإلضافة لضرورة حتسني خدمات اإلنتنت واستغالهلا للوصول لألسواق  

الدراسة بضرورة التعمق أكثر يف دراسة أبعاد التسويق الفريوسي من قبل الباحثني، الستغالهلا ابلصورة األمثل يف 
 .منظمات األعمال

منشور،    Godfery (2006) دراسة   -10 علمي  الفريوسي "  :بعنوان   مقال  التسويق  يف  مسحي  حبث 
 "ابململكة املتحدة

"Viral Marketing Research, UK Survey" 

اإلنتنت رأي   هدفت  اإللكتوين على  االتصال  به من مسح شامل ألدوات  قامت  ما  الدراسة من خالل  هذه 
األفراد حول  اجتاهات  على  التعرف  إىل جانب  الفريوسي،  التسويق  استاتيجية  املتحدة حول  اململكة  الزابئن يف 

املختلفة الفريوسي  التسويق  ومتثلت  أشكال  االجتماعي   عينة ،  الواصل  مواقع  مستخدمي  من  جمموعة  الدراسة 
( عددهم  بلغ  املتحدة  االستبانة  216ابململكة  واستخدمت  شخص،  إىل  ةلكتونياال(  البياانت،  جلمع  كأداة 
 .جانب املنهج الوصفي التحليلي

% من األفراد لديهم وعي برسائل الربيد اإللكتوين اخلاص هبم وأن لديهم  73الدراسة وجود نسبة  وخلصت هذه 
أهنا  حيث  آلخرين،  لربيدهم  الواردة  الرسائل  إرسال  إلعادة  استعداد  على  فهم  وابلتايل  حنوها،  إجيابية  اجتاهات 

% من األفراد ال   64سة أن ما نسبته  الدرا  جدت وصلتهم من مصادر معلومة مت التواصل معها مسبقا ، يف حني و 
على  املعروضة  البياانت  استالم  من  ابلقلق  يشعرون  أهنم  الواضحة، حيث  الرسائل غري  إرسال  إعادة  يرغبون يف 
مواقع الشبكة وحتديدا جمهولة املصدر، وابلتايل يشعر هؤالء ابالنزعاج يف حال تلقي مثل هذه الرسائل، كما أهنم 

الدراسة بضرورة إضافة حافز هبدف تشجيع األفراد على   أوصت، و   هلا مرة أخرى آلخرينارسا  عادةال يفضلون إ
الدخول إىل مواقع الشركات، واجناح احلمالت الفريوسية اليت يتم إطالقها من خالل موقعها اإللكتوين، حيث ترى 

  .فريوسيةول وتلقي هذه الرسائل الالدراسة أن احلوافز بنوعيها املادي واملعنوي ذات أثر ابلغ على املستهلكني يف قب
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التسويق الفريوسي: آلية إقامة عالقة مع العمالء عرب  "  :بعنوان  مقال علمي،   Helm (2000)دراسة  -11
 "الكلمة املنطوقة

"Viral marketing- establishing customer relationship by word of 
mouse" 

الدراسة إىل إلقاء الضوء على حمتوى التسويق الفريوسي من حيث االستاتيجيات والفرص والتحدايت، وما   هدفت
يقابله من خماطر عند استخدام اإلنتنت كوسيلة للوصول للمستهلك، وذلك ابلتكيز على الكلمة املنقولة إلكتونيا 

يف وضع استاتيجية التكامل مع العمالء، وخفض نسبة   نلزبو بني املستهلكني، ابإلضافة إىل دور إدارة العالقات مع ا
وسطاء دون  الفريوسية  احلمالت  عرب  املباشر  التسويق  واعتماد  الشركات  لدى  البشرية  هذه   وقد.املوارد  استخدمت 

مع الدراسة املنهج النوعي، وطريقة البحث اإلجرائي، حيث مت مجع البياانت من خالل أداة املقابلة الفردية واجلماعية  
 .( موظف26عدد من موظفي قسم التسويق يف شركات جتارية مبدينة دبلن األملانية بلغ عددهم ) 

وأن   وتوصلت  التسويق،  خيارات  من  استاتيجيا  خيارا  أصبح  الفريوسي  التسويق  أن  مفادها  نتيجة  إىل  الدراسة 
جيب أن تركز هذه احلمالت بعد إطالقها احلمالت الفريوسية هي فكرة مثرية لالهتمام يف عصر اإلنتنت والعوملة، وأنه  

 .ينيعلى جذب العمالء اجلدد مع احملافظة على العمالء احلال

III-4    (  املستهلك  )سلوك   التابع  األجنبية املتعلقة مبتغري ابللغة  الدراسات :  

الرتويج الفريوسي   أتثري: "بعنوانمقال علمي منشور  Hedid & Boudi& Sahraoui  ، (2019  ،)دراسة    -1
 "-اجلزائر  Ooredooدراسة حالة لشركة   -"   عرب اإلنرتنت على سلوك الشراء لدى املستهلك

 "Impact of Online viral promotion on Consumer Buying Behavior - A 
Case Study of Ooredoo Algeria – " 

التويج   أدوات  دور  معرفة  إىل  الدراسة  هذه  الشرائي هدفت  السلوك  على  التأثري  يف  األنتنت  عرب  الفريوسي 
للمستهلك اجلزائري من خالل مراجعة مفهومه وخصائصه وأنواعه وقياس أثره على املستهلك يف دراسة نية الشراء 
من خالل أدوات األنتنت، ومت مجع عينة الدراسة من املستهلكني اجلزائريني يف منطقة بشار، وبلغ حجم العينة 

"، حيث استخدم املنهج الوصفي التحليلي Ooredooفردا من زابئن متعامل اهلاتف النقال  "  90ستهدفة  امل
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الختبار فرضيات  SPSSللحصول على البياانت اإلحصائية ابإلعتماد على منوذج استبيان و الربانمج اإلحصائي  
  الدراسة.

وكانت نتائج الدراسة وجود عالقة ذات داللة احصائية بني توظيف أساليب التويج الفريوسي عرب األنتنت ونية 
 ".Ooredooاهلاتف النقال "  وعروض الشراء لدى املستهلك اجلزائري حنو شراء خدمات  

علمي  ،   Zernigah (2012) دراسة  -2 املستهلك   ":  بعنوان مقال  التسويق سلوك  جتاه  الباكستان 
 "الفريوسي

"Consumer's attitude towards viral marketing in Pakistan" 

الدراسة إىل فهم العوامل اليت تساعد يف زايدة قبول فكرة التسويق الفريوسي من قبل املستهلكني ومدى   هدفت
الدراسة على حتليل دور  تطبيقها والتفاعل معها، إىل جانب تصنيف العوامل األقل أتثريا واستبعادها. واعتمدت 

يف التسويق الفريوسي. وقامت الدراسة بتناول   رةثقافة األفراد، ومصداقية مصدر الرسالة، إىل جانب عنصر اإلاث
الدراسة  تومشل  .الفريوسيدور كل من الربيد اإللكتوين، اهلواتف النقالة، مواقع الشبكات االجتماعية يف التسويق 

ملنهج الوصفي ( استبانة، واستخدم ا216عينة من طالب اجلامعة يف إسالم أابد يف الباكستان، ومت توزيع عدد )
 ة. يف الدراس  التحليلي

ومصداقية   ومت   األفراد،  املستقلة كثقافة  املتغريات  بني  قوية  إجيابية  أبرزها: وجود عالقة  نتائج كان  لعدة  التوصل 
الفريوسي لدى املستهلكني، يف حني اعترب عنصر اإلاثرة هو األقل أتثريا مقارنة  التسويق  الرسالة، وجناح  مصدر 

 .ابلعناصر السابقة 

إىل أي مدى يؤثر  "  عنوان ب   مقال علمي منشور،   Jakobsson & Ghlamzadeeh (2011)   دراسة  -3
 "التسويق الفريوسي يف السلوك الشرائي للمستهلك

"How viral marketing affects the consumer buying act" 

الدراسة إىل التحقق من أتثري التسويق الفريوسي ومحالته املرسلة لألفراد على سلوكهم الشرائي، ومعرفة ما   هدفت 
إذا كان من الضروري للشركات أن تبين استاتيجية التسويق الفريوسي ضمن استاتيجياهتا التسويقية أم ال، وقد 

الفري  حلمالت  وأتثريا  قوة  مدى  معرفة  على  الدراسة  التواصل    ةوسيركزت  ووسائل  املنقولة،  الكلمة  خالل  من 
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عينة الدراسة  جمموعة ، ومتثلت االجتماعي، على تغيري السلوك الشرائي لدى املستهلكني حنو منتج أو خدمة معينة
( شاب وفتاه من رواد مواقع التواصل االجتماعي ومواقع اإلنتنت املختلفة يف 300من املستهلكني بلغ عددهم ) 

الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، إىل جانب استخدام االستبانة اإللكتونية    واعتمدت.لن يف بريطانيامدينة لينكو 
 .( فقرة25كأداة للبحث، واليت اشتملت على )

وسائل   وخرجت  أو  اإللكتوين  الربيد  عرب  فريوسية  لرسائل  تعرضوا  الذين  األشخاص  أن  أبرزها:  من  بنتائج  الدراسة 
ا الوسائل اإللكتونية التواصل االجتماعي  املعلن عنه، وأن اإلعالن عرب  املنتج  ملختلفة قد أتثروا ابلفعل وقاموا بشراء 

 .ذات جدوى وفائدة عظيمة  انت احلديثة السيما الفاسبوك واليوتيوب، هي إعال

وأتثريها على استجابة املستهلك ملواقع الويب  " :بعنوان مقال علمي منشور، Goldsmith (2002) دراسة -4
 " فعالية اإلعالن

" Consumer response to Web sites and their influence on advertising 
effectiveness " 

وشبكة   هدفت  اإللكتونية  املواقع  عرب  التسويقية  اإلعالانت  بث  أتثري  مدى  على  التعرف  إىل  الدراسة  هذه 
 .والراديواإلنتنت، ودراسة مدى جدوى وفاعلية هذه الطريقة مقارنة بطرق اإلعالن التقليدية كالصحف والتلفزيون  

( من طلبة جامعة فلوريدا ابلوالايت املتحدة األمريكية، ومت استخدام استبانة إلكتونية 329) الدراسة عينة  ت وكان
 .وعادية كأداة جلمع البياانت، ومن مث حتليلها الستخالص النتائج

فمن   وتوصلت الوقت،  نفس  وعيوب يف  فوائد  اإللكتونية  اإلعالن  طريقة  الستخدام  أن  أمهها:  لنتائج  الدراسة 
ض املستخدم لإلعالانت يف كل مره يدخل إىل الشبكة، وابلتايل يزيد ذلك من فرصة التعرض للعالمة مزاايه تعر 

اإلعالانت  رؤية  يفضل  يزال  ال  من  هناك  ألن  الطريقة،  هلذه  عيوب  هنالك  يكون  قد  بينما  وتذكرها،  التجارية 
 .ابلوسائل التقليدية، وال حيبذ اجللوس كثريا أمام احلاسوب

بنتائج من أبرزها: أن األشخاص الذين تعرضوا لرسائل فريوسية عرب الربيد اإللكتوين أو وسائل الدراسة    وخرجت 
التواصل االجتماعي املختلفة قد أتثروا ابلفعل وقاموا بشراء املنتج املعلن عنه، وأن اإلعالن عرب الوسائل اإللكتونية 

 .فائدة عظيمةذات جدوى و   انت احلديثة السيما الفاسبوك واليوتيوب، هي إعال
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III-5    السابقةالتعقيب على الدراسات :  

نرها مناسبة   اليتالسابقة    والدراساتالتعقيب على الدراسات السابقة سنوضح الفرق بني دراستنا احلالية    قبل
 :من خالل اجلدول التايلللمقارنة 

 : يوضح التعقيب على الدراسات السابقة (06)رقم    اجلدول

 أداة الدراسة نتائج الدراسة 
نوع  
 الدراسة

 عنوان الدراسة  زمنها  جمتمع الدراسة

أن هناك إدراك   خلصت هذه الدراسة 
ذو داللة إحصائية ألدوات التسويق  
الفريوسي من قبل عينة الدراسة،  
وأيضا هناك أثر لواقع تنيب هذه  
األدوات على سلوك املستهلك  

اجلزائري ابستخدام املكوانت اخلاصة  
 A I D A ابالجتاهات وفق منوذج
حول منتج سيارة رونو سامبول  

  الدراسة، اجلزائرية من وجهة نظر عينة 
ووجود مستوى أتثري عايل ذو داللة  
إحصائية حلملة املقاطعة الفريوسية  
ضد سيارة رونو سامبول اجلزائرية  

"خليها تصدي" على اختاذ السلوك  
الشرائي هلا من قبل املستهلك  

ن وجهة نظر مستخدمي  اجلزائري م 
. مواقع التواصل االجتماعي   

وصفي   استبيان الكتوين 
 حتليلي 

عينة من  
مستخدمي  

مواقع التواصل  
 االجتماعي

2015-  
2020 

 

أتثري التسويق  
الفريوسي على سلوك  

 املستهلك اجلزائري 
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هنالك والء ذو داللة إحصائية عند  
للعالمة    0.05مستوى معنوية 

طرف   " من "سامسونغالتجارية  
املستهلك  اجلزائري إبستخدام  

التسويق الفريوسي؛ وجود فروق ذات  
داللة إحصائية عند مستوى معنوية  

لدرجة والء املستهلكني   0.05
اجلزائريني للعالمة  التجارية  

"سامسونغ" إبستخدام التسويق  
الفريوسي؛ هنالك أثر ذو داللة  

 0.05إحصائية عند مستوى معنوية 
ق الفريوسي على والء  للتسوي

املستهلكني اجلزائريني للعالمة التجارية  
". "سامسونغ  

وصفي   استبيان ورقي 
 حتليلي 

املستهلك  
اجلزائري من  
مستخدمي  

العالمة التجارية  
 ""سامسونج

2020 

التسويق   استخدامأثر 
الفريوسي على والء  
املستهلك اجلزائري  
للعالمة التجارية  

 سامسونج 

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف  
اجتاهات الستهلك اجلزائري حنو  

تقنيات التسويق الفريوسي املعتمدة  
من طرف املتعامل أوريدو لإلتصاالت  

كل من العوامل التالية:    إبختالف
السن، املستوى التعليمي واملهنة؛  
هناك اثر ذو داللة إحصائية عند  

إلستخدام    0.05مستوى معنوية 
التسويق الفريوسي عرب مواقع التواصل  
االجتماعي من مؤسسة أوريدو على  

 .اجتاهات مستهلكيها 

وصفي   استبيان ورقي 
 2020 عمالء أوريدو  حتليلي 

ويق  التس استخدامأثر 
الفريوسي عرب مواقع  

لتواصل االجتماعي  ا
  اجتاهات على 

ستهلك اجلزائري امل  

للحمالت الفريوسية ووسائل نشرها  
وكذلك التحفيزات املادية اليت تقدمها  
مؤسسة لعمالئها هلا األثر اإلجيايب يف  

قرار   -اوريفليم-اختاذ عمالء مؤسسة 
 .الشراء

وصفي   استبيان ورقي 
 حتليلي 

عمالء مؤسسة  
 2019 اوريفليم

دور التسويق  
الفريوسي يف اختاذ  

دراسة  –قرار الشراء  
حالة مؤسسة  

 -اوريفليم

أتكد صحة الفرضية املتمثلة يف ان   + استبيان ورقي  وصفي    و كاالت   إمكانية استخدام   2018
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هناك أثر ذو داللة إحصائية عند  
%   لإلعالن  5مستوى معنوية

الفريوسي على اجتاهات السائح  
 .املعاصر الختيار الوجهة السياحية

  –سياحية   حتليلي  مقابلة شخصية 
  تيبازة، اجلزائر، 

 البليدة 

التسويق كآلية  
  -لكسب السائح 

حالة السياحة   دراسة 
-يف اجلزائر  

املسوقون الفريوسيون يستثمرون أكثر  
يف الغموض املتعلق مبفهوم األخالق،  

  االفتاضي، وغيابال سيما يف العامل 
القواعد اليت تؤطر ممارسة التسويق  

  الفريوسي نفسه، وأيضا ادراك
املسوقون الفريوسيون جيًدا أن  

ميكن أن حتدث    الظاهرة الفريوسية ال
دون استخدام عناصر مثرية تتعلق يف  

. الغالب ابملمنوع واألخالق   

 2018 دراسة نظرية  وصفي  / 

  -التسويق الفريوسي
من فعالية اإلعالن  

إىل املخاطر  
 -األخالقية 

قتح منوذجا نظراي ملسامهة التسويق  ا
الفريوسي يف خلق وتعزيز تنافسية  

. املؤسسات الصغرية واملتوسطة   

اقتاح منوذج  
 2018 دراسة نظرية   وصفي   نظري 

زايدة تنافسية  
املؤسسات الصغرية  
واملتوسطة من خالل  

 التسويق الفريوسي 

  العاملية  التجارب أن  الدراسة  أكدت
  أثبتت الفريوسية  احلمالت جمال  يف

  ابلتسويق   مقارنة وفعاليتها  جناحها
 .التقليدي 

عرض جتربة شركة  
كادبوري شوابس  

 وحتليلها 

منهج  
وصفي  
 حتليلي 

 2018 دراسة نظرية 

أمهية التسويق  
الفريوسي يف ترويج  

  –منتجات املؤسسة 
عرض جتربة شركة  
كادبوري شوابس  

-الربيطانية  
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توفر شبكة فيسبوك جمموعة من  
النشاط  أدوات التسويق، مثل مدير 

الذي   اإلعالانت التسويق أو مدير 
حيدد بدقة خطوات ومتطلبات احلملة  
التسويقية على الشبكة جملموعة كبرية 

من املستخدمني. ختضع عملية  
التسويق إىل مراقبة وتقييم دائم عرب  
 Analyticsأداة حتاليل فيسبوك 

Facebook  يسبوك  فاليت يتيحها
  بشكل جماين ملتابعة النشاط التسويق

يف عدة دقائق،    ابألرقاموتقييم النتائج  
كما ميكن تعديل استاتيجية التسويق  

احلملة مبا يتناسب مع الظروف  خلل
النشاط   خلل واملعطيات اليت تستجد 
. التسويقي  

االعتماد على  
احصائيات من  
شبكة األنتنت  

 وحتليلها 

منهج  
وصفي  
 حتليلي 

 2018 دراسة نظرية 

التسويق الفريوسي  
التواصل  على مواقع 
دراسة   –االجتماعية 

حالة الشبكة  
 االجتماعية فايسبوك 

وجود عالقة اجيابية ذات أتثري معنوي  
بني استخدام محالت التسويق  

الفريوسي وأبعاد قيمة العالمة التجارية  
من قبل املستهلك املصري، وأن هناك  

تباينا يف درجة أتثري التسويق  
الفريوسي على كل بُعد من أبعاد  

 القيمة التجارية 

 استبيان ورقي 
منهج  
وصفي  
 حتليلي 

أفراد عشوائيني  
من اجملتمع  

 املصري
2018 

أثر التسويق  
الفريوسي يف ادراك  
املستهلك املصري  
ألبعاد قيمة العالمة  

 التجارية 

تطبيق   الدراسة أمهيةهذه  بينت 
  كاستاتيجية التسويق الفريوسي  

تسويقية مبتكرة عرب االنتنت،  
لعرض بعض التجارب  ابإلضافة  

الناجحة لشركات عاملية قامت  
بتطبيق هذه التقنية واستفادت من  

. مزاايها   

عرض بعض  
التجارب الناجحة  

 لشركات عاملية 

منهج  
 2018 دراسة نظرية  وصفي 

التسويق الفريوسي  
كآلية مبتكرة لتسويق  

املنتجات عرب  
جتارب   -األنتنت

-عاملية  
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للتسويق  توصلت الدراسة إىل أن  
الفريوسي دور هام يف ترسيخ العالمة  

التجارية لدى مستخدمي مواقع  
 التواصل 

من خالل تداول    االجتماعي،
االعالانت الفريوسية من قبل  

املستخدمني ما شكل لديهم والء  
ات،  للمنتج التجارية   ووفاء جتاه العالمة

. يف اختاذ قرار الشراء وأتثري   

  وصفي  استبيان الكتوين 
  حتليلي 

عينة من  
مستخدمي  

مواقع التواصل  
االجتماعي )  

 اانث( 

2018 

التسويق الفريوسي و  
دوره يف ترسيخ  
العالمة التجارية  
ملنتجات مواد  

 التجميل 

ضرورة االستفادة من التسويق  
ضعه ضمن  الفريوسي وو 

االستاتيجيات التسويقية ملنظمات  
األعمال من خالل االخذ بعني  

االعتبار وسائل النشر االلكتونية ويف  
مقدمتها الفايسبوك واليوتيوب كوسيلة  

انجحة وفعالة لبث احلمالت  
الفريوسية والوصول لشرحية اكرب من  

. املستهلكني  

رقي استبيان و  وصفي   
 حتليلي 

طلبة الدراسات  
العليا ابجلامعة  
 اإلسالمية بغزة 

2017 

التسويق الفريوسي  
على اختاذ قرار   وأثره

الشراء لدى  
املستهلكني من  

مستخدمي مواقع  
 التواصل االجتماعي 

توصلت الدراسة إىل جمموعة من  
النتائج كوجود فروق ذات داللة  
إحصائية يف درجة الوعي لدى  

زائري ابستخدام تقنيات  املستهلك اجل
التسويق الفريوسي فيما خيص التويج 

للخدمات السياحية يف اجلزائر  
ابختالف السن واملستوى التعليمي  
والدخل، كما أكدت الدراسة على  
أن شبكات التواصل االجتماعي  
تعترب األداة األكثر استخداما يف  

احلصول على املعلومات ومشاركتها،  
أن املنتدايت   يف حني أظهرت الدراسة 

. واملدوانت هي األقل استخداما   

 استبيان الكتوين 
وصفي  
 حتليلي 

 

مستخدمي  
األنتنت على  
مستوى التاب  

 الوطين 

2017 

وعي املستهلك  
اجلزائري ابستخدام  
تقنيات التسويق  
الفريوسي كأداة  

لتنشيط السياحة يف  
 اجلزائر. 
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خلصت الدراسة إىل أن التسويق  
الفريوسي ميكن منظمات األعمال أن  

تبين عالقات طويلة األمد عند  
ابتكارها هكذا طرق تسويقية صديقة  
تؤهلها أن تدخل يف تصورات األفراد  

صورة املنتج لديهم.  وحتسني  

 2017 دراسة نظرية  وصفي  / 
التسويق الفريوسي  

كأداة تكوين الصورة  
 الذهنية 

ري معنوي جململ أبعاد  وجود أتث
التسويق الفريوسي على القرار الشرائي  
ملستهلكي خدمات املتعامل أوريدو،  
وأكدت نتائج الدراسة أن "التسويق  
ابلضجة" هو أكثر األبعاد فعالية يف  
التأثري على القرار الشرائي للمستهلك  

اجلزائري من بقية عناصر التسويق  
. الفريوسي   

وصفي   استبيان ورقي 
 2016 عينة عشوائية  حتليلي 

أثر أبعاد التسويق  
الفريوسي على القرار  
الشرائي للمستهلك  

اجلزائري مبدينة  
 الشلف. 

التسويق الفريوسي ما هو إال حل  
للشركة اليت ترغب يف التواجد يف  
سوق الويب ملعرفة احتياجات  

عمالئها واالستماع إليهم واإلجابة  
  فهو موجود لتكملل   عليهم،

  للشركة، استاتيجية التسويق األولية 
ملساعدهتا على التحرك بشكل أسرع  

. وأقرب وأرخص يف نفس الوقت   

تطبيق منوذج  
 جتاري

 وصفي 

مؤسسة  
متخصصة يف  
توزيع أجهزة  
الكمبيوتر  
 وملحقاته. 

  –التسويق الفريوسي   2016
 -أداة اتصالية قوية
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يشكل التسويق الفريوسي حجر  
األساس الذي يسمح إبثراء قاعدة  
البياانت والدخول يف اتصال مع  
مستخدمي اإلنتنت. من هذا  

يكمن التحدي يف بناء   املنظور، 
رسالة تولد قيمة وتتضمن ما يكفي  

 .للمشاركة

 وصفي  / 
العيب األلعاب  

عرب   التوجيية
   األنتنت 

2016 

فعالية عمليات  
-يالتسويق الفريوس

تقييم التجربة عرب  
نتنت والعالمات  األ

 -التجارية 

ضرورة استمرار املنظمات املصرفية يف  
املتطورة اليت   االستاتيجيةتبين 

تستخدمها يف التسويق والتويج  
خلدماهتا من خالل االعتماد على  

التسويق الفريوسي ملا له من أثر كبري  
على حتفيز وتشجيع العمالء على  
التعامل مع خدماهتا، ومعرفة نقاط  
. الضعف ومعاجلتها وتعزيز نقاط القوة  

 استبيان ورقي 
 

وصفي  
 حتليلي 

عمالء املصارف  
التجارية مبدينة  
 الزرقاء األردنية 

2015 

أثر التسويق  
الفريوسي يف تشجيع  
العمالء على التعامل  

مع خدمات  
 املصارف التجارية. 

توصلت الدراسة إىل أن اجلوهر  
األساسي للتسويق الفريوسي يتمثل  
يف حتفيز مستلم الرسائل الفايروسية  
على إعادة إرساهلا كما هي بدون  

. تشويه   

وصفي   استبيان ورقي 
 حتليلي 

طلبة قسم إدارة  
األعمال جبامعة  

 بغداد 
2014 

  –التسويق الفريوسي  
،  مفهومه نشأته، 

مراحل محلته، قياسه  
- 
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أشارت نتائج هذه الدراسة بوضوح  
إىل أنه وابلرغم من انتشار وسائل  
االتصال احلديثة عرب اإلنتنت،  

ووسائل التواصل االجتماعي املتنوعة،  
فكرة التسويق الفريوسي قليلة   ال تزال

االنتشار واالستخدام يف شركات  
جنوب إفريقيا، وأن مديري التسويق  
يف هذه الشركات ال تزال تنقصهم  

مهارات استخدام التسويق الفريوسي  
. لتعزيز العالمة التجارية لشركاهتم  

 

وصفي   استبيان ورقي 
 حتليلي 

عينة خمتارة  
بطريقة طبقية  

افريقيا جبنوب   
2014 

أثر التسويق  
الفريوسي يف مسعة  
العالمة التجارية  

 للشركات 

وجود عدة عوامل رئيسية حتدد كيفية  
االستخدام األمثل للتسويق الفريوسي  

حتديد استاتيجية السوق،  : ومنها 
حتديد اهلدف من احلملة الفريوسية،  

حتديد الفئة املستهدفة، حتديد  
طفي  وتوظيف احملتوى اإلعالين العا 

العتباره أكثر أتثري على السلوك  
الشرائي لدى املستهلكني، إىل جانب  
توظيف شبكات التواصل االجتماعي  
كقناة تروجيية للعالمة التجارية بني  

كل من شركات السلع االستهالكية  
واملستهلكني يف خمتلف املناطق  

. ولكافة الفئات العمرية   

وصفي   استبيان الكتوين 
 حتليلي 

طالب كلية  
قتصاد جبامعة  اال

أمستدام         
) هولند(      

2012 

التسويق الفريوسي يف  
ظل التحول السريع  
يف صناعة السلع  

 االستهالكية 

مت التوصل لعدة نتائج كان أبرزها:  
وجود عالقة إجيابية قوية بني املتغريات  
املستقلة كثقافة األفراد، ومصداقية  

 مصدر الرسالة، وجناح 
التسويق الفريوسي لدى املستهلكني،  

يف حني اعترب عنصر  اإلاثرة هو  
 األقل أتثريا مقارنة ابلعناصر السابقة. 

وصفي   استبيان الكتوين 
 حتليلي 

طالب جامعة  
إسالم أابد  
 ابكستان 

2012 
سلوك املستهلك  
الباكستاين جتاه  
 التسويق الفريوسي 
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األشخاص الذين تعرضوا لرسائل  
ربيد اإللكتوين أو  فريوسية عرب ال

وسائل التواصل االجتماعي املختلفة  
قد أتثروا ابلفعل وقاموا بشراء املنتج  

املعلن عنه، وأن اإلعالن عرب الوسائل  
اإللكتونية احلديثة السيما الفاسبوك  

واليوتيوب، هي إعالانت ذات  
. جدوى وفائدة عظيمة   

وصفي   استبيان الكتوين 
 حتليلي 

رواد مواقع  
التواصل  

جتماعي  اال
يف    واألنتنت

مدينة لينكولن  
 بربيطانيا 

2011 

إىل أي مدى يؤثر  
التسويق الفريوسي يف  

السلوك الشرائي  
 للمستهلك 

توصلت الدراسة إىل أن حمتوى  
الفيديوهات الفريوسية واليت حتتوي  
على درجة عالية من العاطفة تكون  
أكثر قدرة على اإلقناع واالنتشار بني 

ابإلضافة ألثرها البالغ يف نشر  األفراد، 
وشهرة العالمة التجارية على نطاق  

 واسع. 

استبيان ورقي  
مقابلة شخصية +  

وصفي  
 حتليلي 

جمموعة من  
الشباب من رواد  
مواقع التواصل  
االجتماعي يف  
 دولة الربتغال 

2011 

كيف يؤثر حمتوى  
الفيديو الفريوسي  
عرب األنتنت على  
توجه األفراد حنو  
 العالمة التجارية 
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هناك دور مهم وفاعل إلطالق   
محالت تسويق فريوسية ذات حمتوى  

هادف وجذاب، مع مراعاة  
استاتيجيات سليمة تدعم جناح  
احلملة وبنائها على أسس سليمة  
تعود ابملنفعة على الشركة، كما  

وجدت الدراسة أن هناك انعدام يف  
السيطرة على األخطار النامجة عن  

يان،  التسويق الفريوسي يف بعض األح
وابلتايل جيب القيام بدراسة شاملة  
ومتأنية ألبعاد احلمالت الفريوسية  

. قبل تنفيذها  

 مقابلة شخصية 
وصفي  
 حتليلي 

مدراء التسويق  
يف شركات جتارية  

مبدينة دبلن  
 أبملانيا 

2011 

التحقق من مدى  
استخدام الشركات  
للتسويق الفريوسي و  

عوامل النجاح  
الرئيسية لنجاح  

ية احلملة الفريوس  

ضرورة االستفادة من التسويق  
الفريوسي وادراجه ضمن جماالت  

 احلمالت التوجيية 
اليت تقوم هبا املؤسسات والشركات  

و  احمللية   
العمل على عقد ندوات وورش عمل  
وبرامج تدريبية لتزويد القائمني على  

 احلمالت 
االعالنية والتسويقية وممارسي  
العالقات العامة يف املؤسسات  

 والشركات احمللية 
مبهارات استخدام تقنية التسويق  

 .الفريوسي 
ثريات  أضرورة العمل على جتنب الت و 

واملشاكل الناجتة عن التسويق  
لوضع مدونة  إضافة  الفريوسي 

اخالقية حيتمها مجيع مستخدمي  
 . هذه التقنيات

استعراض جتربة  
 2010 /  وصفي  هومتيل 

  -التسويق الفريوسي
قراءة يف مالمح  

هوم و مالمح  املف
-التطبيق  
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ضرورة استغالل وسائل اإلعالم  
االجتماعية عرب شبكة اإلنتنت  

وتوظيفها خلدمة التسويق الفريوسي،  
ابإلضافة لضرورة حتسني خدمات  

اإلنتنت واستغالهلا للوصول لألسواق  
. العاملية  

وصفي   استبيان ورقي 
 حتليلي 

مستخدمي  
مواقع التواصل  
االجتماعي يف  

 رومانيا 

0201  
آلية أتثري التسويق  

الفريوسي يف وسائل  
االجتماعية اإلعالم   

هناك أتثري وعالقة للتسويق الفريوسي  
على قرار شراء املستهلك، وأن  
املعلومات املرسلة عرب املواقع  

االلكتونية ذات أمهية ومصداقية  
وميكن االعتماد عليها وابلتايل تكوين  

. املرسلةصورة اجيابية عن املنظمة   

وصفي   استبيان ورقي 
 حتليلي 

عينة من طالب  
 جامعات أردنية 

2009 

قياس أثر التسويق  
الفريوسي على قرار  

دراسة   -الشراء
-ميدانية  

استخدام استاتيجية التسويق  
الفريوسي أبساليب مبتكرة ميكن  

منظمات األعمال من حتقيق التمايز  
وامليزة التنافسية املستدامة، وميكنها  

 عالقات طويلة األمد،  من تبين
إىل أن تبين استاتيجية    ابإلضافة

التسويق الفريوسي ميكن زابئن املنظمة  
من نقل ما يرغبون به من مواصفات  

 وخصائص يف املنتج إىل املنظمة 
. باشرةم  

وصفي   استبيان ورقي 
 حتليلي 

أساتذة جامعيني  
من الكوفة  

 العراقية 
2008 

استاتيجية التسويق  
يف   ودورهاالفريوسي 

 ادراك الزبون للقيمة 

أفضت الدراسة إىل جمموعة من  
التسويق  االستنتاجات أبرزها أن 

الفريوسي ومن خالل ما طرح عنه يف  
نظري مفتاحا   أتطري هذا البحث من  

لنجاح العديد من األعمال التجارية  
وخاصة االلكتونية منها، وال تستطيع  
العديد من منظمات األعمال ممارسة  

ر منتجاهتا وأفكارها  أعماهلا ونش
وطرح خدماهتا يف السوق االفتاضي  
على املواقع بدون وجود التسويق  

. الفريوسي   

عرض تطبيقات  
أساسية للتسويق  
الفريوسي على  
مستوى شركات  

. وعربية عاملية    

 2008 /  وصفي 
تقنية التسويق  

الفريوسي يف سوق  
 منظمات األعمال 
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% من األفراد لديهم  73وجود نسبة 
برسائل الربيد اإللكتوين اخلاص  وعي 

هبم وأن لديهم اجتاهات إجيابية حنوها،  
وابلتايل فهم على استعداد إلعادة  
إرسال الرسائل الواردة لربيدهم  
آلخرين، حيث أهنا وصلتهم من  
مصادر معلومة مت التواصل معها  

مسبقا ، يف حني وجدت الدراسة أن  
% من األفراد ال   64ما نسبته 
عادة إرسال الرسائل غري  يرغبون يف إ

الواضحة، حيث أهنم يشعرون ابلقلق  
من استالم البياانت املعروضة على  

مواقع الشبكة وحتديدا جمهولة  
املصدر، وابلتايل يشعر هؤالء  

ابالنزعاج يف حال تلقي مثل هذه  
الرسائل، كما أهنم ال يفضلون إعادة 

. ارساهلا مرة أخرى آلخرين   

االستبانة  
 اإللكتونية 

في  وص
 حتليلي 

جمموعة من  
مستخدمي  

مواقع الواصل  
االجتماعي  

 ابململكة املتحدة 

2006 
حبث مسحي يف  
التسويق الفريوسي  
 ابململكة املتحدة 

التسويق الفريوسي خيارا   أصبح 
استاتيجيا من خيارات التسويق، وأن  
احلمالت الفريوسية هي فكرة مثرية  

والعوملة،  لالهتمام يف عصر اإلنتنت  
وأنه جيب أن تركز هذه احلمالت بعد 
إطالقها على جذب العمالء اجلدد  

. مع احملافظة على العمالء احلاليني  

املقابلة الفردية  
واجلماعية مع  

عدد من موظفي  
قسم التسويق يف  
شركات جتارية  
مبدينة دبلن  

 األملانية 

املنهج  
 2000  النوعي 

التسويق الفريوسي:  
ع  آلية إقامة عالقة م

العمالء عرب الكلمة  
 املنطوقة 

 

: من إعداد الطالبة اعتمادا على الدراسات السابقة املصدر  
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III-6  أهم ما مييز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة 

نستطيع القول أن دراستنا احلالية من خالل ما تناولناه أعاله  تعترب الدراسات السابقة بداايت الدراسات احلالية، و 
  تتميز ابحلداثة حيث أهنا من الدراسات القليلة حمليا اليت تناولت املوضوع التسويق الفريوسي و ربطه بسلوك املستهلك

دوات األكثر شيوعا و كان طرحه وفقا لنموذج اإلعالن اإللكتوين حيث اعتمدان على األ  A.I.D.Aوفقا لنموذج  
لتطبيق التسويق الفريوسي ابإلضافة إىل احملتوى الفريوسي أببعاده الثالثة ) العقالين والعاطفي واألخالقي( و مدى 

له أما ابلنسبة للمتغري التابع )سلوك املستهلك( فقد قسمنا مراحل النموذج املعتمد وفقا ملى يتماشى مع    االستجابة
ابإلضافة إىل متغريات   ،ت تكوين السلوك ) االجتاه اإلدراكي، العاطفي، السلوكي( كل مرحلة من مراحل اجتاها 
حيث كان التكيز يف  وجود فروق قد تؤثر يف اجتاهات األجوبة تعزى هلا،مدى  االعتبارضابطة وضعناه لألخذ بعني  

يل أو متباعد الفتات لدى دراستنا حول نوع من املنتجات ذات القيمة و اليت يكون معدل شرائها لدى املستهلك قل 
املتعلقة مبتغريي الدراسات السابقة     منه من حيث كان أهم ما استفدان  يكون قرار الشراء فيه جد دقيق ابلنسبة له. 

تعزيز اجلانب النظري   ابإلضافة إىل وضع فرضيات للدراسة    منه وكذلك   االنطالقو   بناء منوذج للدراسة  الدراسة
 . الدراسة  هبا يف تصميم اداة  االستعانةو 
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 :الفصل  خالصة 

عليها مقارنة   والتعقيب ما تناولناه أعاله من خالل استعراضنا للدراسات السابقة حول متغريات الدراسة    بعد
أهم ما مميزها عن سابق الدراسات. نستطيع القول أن ما مييز دراستنا عن الدراسات السابقة يف    وذكربدراستنا احلالة  

هتتم بدراسة موضوع التسويق الفريوسي مع سلوك املستهلك   هنا كون الدراسة احلالية ختتلف عن الدراسات السابقة أل
و يعترب حملي التصنيع، و ابستخدام منوذج   اجلزائري بصفة خاصة وتناولت دراسة يف جانبها التطبيقي منتج ذا قيمة

و   اإللكتوينحيث اعتمدت على طرق مجع البياانت األولية ابالستعانة ابالستبيان    املوضوع،يعترب السباق يف دراسة  
 .متثل جمتمع الدراسة بعينة من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي

 



 
 
ــالـثالثالفصل   
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 متهيــــد  

واجناز حيظى هبا اجلانب التطبيقي لنجاح  كانعكاس للجانب النظري هلذه الدراسة ونظرا لألمهية العلمية والعملية اليت  
هذه الدراسة واخلروج منها بنتائج واستنتاجات تزيد هلا من القيمة العلمية، وهذا الفصل يكون إلسقاط اجلانب النظري 
للدراسة على أفراد عينة الدراسة لتقتصي وجهات نظرهم فيما خيص أتثري التسويق الفريوسي على سلوك املستهلك 

 وهو-قع التواصل االجتماعي حول منتج سيارة رونو سامبول اجلزائرية  دراسة آراء لعينة من مستخدمي موا-اجلزائري  
 ما سيعكس لنا اجلانب النظري لدراسة.

يعرض هذا الفصل توضيحا للمنهجية املعتمدة، من أجل حتقيق أهداف الدراسة من حيث أسلوب الدراسة الذي مت 
ستبيان وإجراءات توزيعه ومن مت حتديد أهم األساليب اعتماده يف هذه الدراسة وطرق مجع البياانت، وكذا مراحل تطور اال

اإلحصائية املستخدمة يف حتليل البياانت وذلك من أجل اختبار الفرضيات وحتليلها والوصول من خالل ذلك إىل اثباهتا 
 أو نفيها، ومن مت اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية للدراسة. 
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IV-1   املعلوماتو  البياانتأساليب )مصادر( مجع 

تتطلب عملية إجناز البحوث والدراسااااااات توفر مموعة من األدوات البحعية جلمع املعلومات لترض التلصاااااايل النظري، 
فضااااااااال عن مسااااااااتلزمات مجع البياانت يف إطارها امليداحت للحصااااااااول عليها وحتليلها ومعاجلتها بتية التحقق من صااااااااحة 

 الدراسة.الفرضيات وحتقيق أهداف  

 حيث مت يف هذه الدراسة االعتماد على مصدرين جلمع البياانت مها: 

 الثانوية:املصادر  أوال:  

اعتمدان يف اجلانب النظري هلذه الدراسااة سالسااتعانة سملتاح من املصااادر العلمية العربية واألجنبية ذات الصاالة من كتب  
ادر اليت مت احلصاااااااااول عليها من اللااااااااابكة الدولية ومالت ودراساااااااااات وأحاث وأطروحات جامعية، فضاااااااااال عن املصااااااااا

لالتصااااااالت ناالن نأي، وأية مراجع رأينا أنه قد تساااااهم يف إثراء الدراساااااة بلاااااكل علمي، وهذا من أجل التعرف على 
أجل اإلساااااااهامات العلمية أي إعناء أبعاد الدراساااااااة  وكذلك مناألساااااااس والطرق العلمية الساااااااليمة يف كتابة املذكرات، 

 ا.ومتترياهت

 األولية: املصادر    :اثنيا

كلداة رئيسية االستبيان الك وحت  يف اجلانب امليداحت، حيث اعتمدان يف هذه الدراسة على توزيع استمارة    وذلك سلبحث 
 سستعمالامليداحت    النظريي والعمل حتقيق نوع من الربط بني ال اكم املعريف نو   يف مجع البياانت اخلاصة مبتتري الدراسة، 

 وصف وتوضيح الظاهرة املراد دراستها كما توجد يف الواقع. الذي يساعد على    املنهج الوصفي والتحليلي،

 Spss(the statistical Package of socialحتليلها سستخدام الربانمج اإلحصائي  و   ومن مت تفريتها   
sciences)   كذلك برانمجو    25اإلصدارExcel     االختبارات اإلحصائية املناسبة هلدف الوصول واستخدام

 لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة.
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IV-2  أداة الدراســـــــــــة: 

IV-2-1  االستبانةوصف استمارة و  تعريف : 

 .االستبانةتعريف  أوال:

األمر  والتعريف هلذاهو التوضايح   واالساتبيان بذلكوعرفه األمر مبعىن أوضاحه   اساتبان كلمة ملاتقة من الفعل    االساتبيان 
حيضاااااارها الباحث بعناية يف تفسااااااريها للموضااااااوع  ل   األسااااااتلة اليتهو تلك القائمة من   االسااااااتبيان العلمي   ويف البحث

الدراسااااااااة يف إطار خطة موضااااااااوعة لتقدج إىل املبحوث من أجل احلصااااااااول على إجاست تتضاااااااامن معلومات البياانت  
 1جوانبها املختلفة. وتعريفها منيح الظاهرة املدروسة  املطلوبة لتوض

 االستبيان:وصف استمارة  اثنيا:

تضاامنأ جزئني، أما اللااق العاحت فتضاامن ثالثة    مقدمة بساايطة لتعريف ابيبني هبدة الدراسااة االسااتبانةتناولأ اسااتمارة  
 كان التقسييم كالتايل: حيث     اور

منها على معلومات شااااااااااخصااااااااااية خاصااااااااااة سألفراد املبحوثني كاجلنس، العمر، املؤهل العلمي، الدخل    اجلزء األول -
 أبفراد العينة.، وكذلك بعض األستلة اخلاصة اجلهة اليت ينتمي إليها ابيبو   اللهري املهنة

 .واملعلومات ناالن نأيمدى استخدام عينة الدراسة لتكنولوجيا االتصال   فقد تضمن االستبيان من   اجلزء الثاين -
قسااام إىل أقساااام حتتوي  أدواتهي حيثن  التساااويق الفريوسااايأبعاد  األول كان حول  احملورفقد تضااامن  احملور األول: -

 كل منها على مموعة من األستلة.
أدوات التساااااااويق الفريوساااااااي سساااااااتخدام املكوانت اخلاصاااااااة سال اهات وفق مدى تبين حول  فكان   :احملور الثاين  -

حيتوي كل منها أيضااااا على أقسااااام بدوره قساااام إىل و   ،منتج ساااايارة رونو سااااامبول اجلزائرية حول A.I.D.Aمنوذج
 مموعة من األستلة.

فقد تضااااااامن مدى فعالية الة املقاطعة الفريوساااااااية دخليها تصاااااااديد ضاااااااد سااااااايارة رونو ساااااااامبول   احملور الثالث: -
 اجلزائرية.

 
 .220، ص2005،  2ط  اجلزائر،ديوان املطبوعات اجلامعية بن عكنون    "،واإلتصال"مناهج البحث العلمي يف علوم اإلعالم  أاد بن مرسلي،    1
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 :عام بنيبلكل لالستبيان   وتنوعأ األستلة املكونة

 أستلة متلقة ذات إجابة واحدة.-

 أستلة شبه متلقة متعددة اإلجاست. -

ليكارت اخلماساااي يف  واساااتخدم مقياسمت وضاااع فقرة موزعة بلاااكل متسااااو فيها لكل متتري،    ثسااالمية: حيأساااتلة  -
ي  5،4،3،2،1عري موافق بلاادةي ن-قياس أسااتلة الفقرات، حيث أعطيأ لكل فقرة درجات تنحصاار بني نموافق  اما

 ي.3اف اضي قدره ن وبوسط حسايبي  5-1ن ومبدى استجابة

IV-2-2  عـرض األداة 

IV-2-2  - 1   االستبيانخطوات إعداد : 

 1ستباع اخلطوات التالية:  االستبيان وقد مت إعداد  

 .واملعلوماتقمنا أوال إبعداد استبيان أويل من اجل استخدامه يف مجع البياانت   -

 على امللرفني من اجل اختبار مدى مالئمته جلمع البياانت. االستبيان عرض  -

 بلكل أويل حسب ما يراه امللرفني. االستبيان تعديل  -

 2حذف ما يلزم.و  واإلرشاد وتعديلعلى مموعة من احملكمني حيث قاموا بتقدج النصح  االستبيان عرض  -

بعد عرضااااه على  االسااااتبيان قد اشااااتمل هذا زمة للدراسااااة و جلمع البياانت الالعلى مجيع أفراد العينة   االسااااتبيان توزيع  -
 3تعديله على جزئني:احملكمني و 

حول معلومات شخصية وعامة، تنوعأ بني أستلة حول البياانت اللخصية:   علرة أستلةيتكون من  اجلزء األول:    -
 تتيريها أوحول امتالك سيارة شخصية أو هناك رعبة يف  وأستلة عامةاجلنس، العمر، املؤهل العلمي، الدخل اللهري.  

 اقتناء سيارة جديدة.

 
  1 من إعداد الطالبة بناءا على املراحل اليت مر هبا اإلستبيان 

 ي 1انظر امللحق رقم ن 2
 ي 2نظر امللحق رقم ن 3
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على ساااااؤالني   االن نأيواملعلومات نمدى اساااااتخدام عينة الدراساااااة لتكنولوجيا االتصاااااال  فقد تضااااامن :اجلزء الثاين -
 يف البحث عن منتجاهتم. يعتمدوهناالبحث اليت   وكذا مواقع كمعدل استخدامهم للبكة األن نأ   حول ذلك

لث فقد اجلزء العاو  على  ورين اليت اشتمل بدورمها على مموعتني من األستلة اخلاصة للدراسة حيتوياألول: احملور    -
التسااويق الفريوسااي حيث قساام إىل أربعة أقسااام حتتوي كل منها على مموعة من أبعاد تضاامن  ورين األول كان حول 

 سؤال.ي 35وثالثون ناحملور خبمسة   وخرج هذااألستلة  

أدوات التسااااااااااويق الفريوسااااااااااي سسااااااااااتخدام املكوانت اخلاصااااااااااة سال اهات وفق   واقع تبين  حولفكان :  الثايناحملور   -
حيتوي كل منها أيضاا على  بدوره قسام إىل ثالث أقساامو   ،حول منتج سايارة رونو ساامبول اجلزائرية   A.I.D.Aمنوذج

 ي سؤال.22علرون نو   مموعة من األستلة مبا مموعه اثنني

، حيث ضااااااد ساااااايارة رونو سااااااامبول اجلزائرية  "خليها تصـــــدي"مدى فعالية الة املقاطعة الفريوسااااااية    الث:احملور الث -
 ي أستلة.07تضمن احملور ككل ما مموعه ن

 التايل:اخلماسي سلدرجات املقابلة لكل مقياس حسب اجلدول  وقد اعتمدت هذه األستلة على مقياس ليكارت

 درجات كل مقياسو   (: مقاييس أداة الدراسة07)رقم  اجلدول  

1 2 3 4 5 

 بلدة موافق   موافق  ايد عري موافق بلدة عري موافق  

 من إعاداد الطاالبة   املصدر: 

IV -3 وحدودها عينة الدراسة و  جمتمع: 

IV -3-1 الدراسة عينة و  جمتمع: 

متمع الدراساااة   اختيار ، مت وساااي على سااالوك املساااتهلك اجلزائريعلى مدى أتثري التساااويق الفري هبدف التعرف  
، وهو  ع عرب مواقع التواصال االجتماعي نذكور   إانثيمشلأ عينة الدراساة بلاكل علاوائي فتلف أفراد ابتمواملتمعل  

 .االجتماعيةمتمع عري معلوم العدد والعينة علوائية سعتبار العينة من متمع الك وحت عرب فتلف املواقع 
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حيث  Facebook ،  gmail،viber   ،whatsAppالتالية:واقع  املعن طريق الك ونيا  االسااااااتبيان مت توزيع و  
ابموعات اليت هتتم بساااوق السااايارات  خاصاااةبصااافة  و   اجلزائريةيف مموعات وصااافحات   االساااتبيان مباشااارة  توزيع   كان 

 لإلجابة عليه. الرتباط الدراسة التطبيقية هبذا النوع من املنتجات

ويصابح  االختبارإلجراء  كلها قابلة للتحليل  مبدئيااعتربت  و   ،اساتمارة  534 املسا جعة االساتماراتكان عدد حيث  
 .النسبو   وهي موضح يف اجلدول املوايل سألرقام %100بنسبة   استمارة 534للتحليل الصاحلة   االستماراتعدد 

 املسرتجعة والقابلة للتحليل  االستبياانتي:  08اجلدول رقم ن

 النسبة املئوية 
مستخدمي مواقع التواصل      

 االجتماعي 
 البيان 

 املس جعة  االستبياانت 534 100%

 االستبياانت القابلة للتحليل  534  100%

 من إعداد الطالبة املصدر: 

IV-3-2  حدود الدراسة 

  هي التسااااويق الفريوسااااي دراسااااة يف قياس متتريات الدراسااااة و تتمعل احلدود املوضااااوعية لل:  وضـــوعيةاحلدود املأوال:  -
سيارة رونو سامبول اجلزائرية كمنتج إلجراء دراسة   وكان اختيارعلى سلوك املستهلك اجلزائري حتديدا   ومعرفة أتثريه
 اجل الوصول إىل معرفة العالقة بني متتريات الدراسة.  وذلك مناحلالة به  

مجع م، باداان يف  2015العلمياة سااااااااااااااناة  بعاد اختياار املوضااااااااااااااوع وحتادياده من طرف اللجناة الزـمانـية:   داحلـدو  اثنـيا: -
الختبار فرضاااايات  مت تصااااميم اسااااتبيان   ،حول املوضااااوعالسااااابقة على الدراسااااات  االطالعوبعد   ،املراجع واملصااااادر

من شاااااهر اوت   بداية مت توزيعهخارج الوطن من أجل حتكيمه،  توزيعه ملختلف األسااااااتذة داخل و   وبعد الدراساااااة به  
 .م2019ديسمربهناية بداية شهر  إىل عاية  التواصل االجتماعي ائلعرب وس  2019

االجتماعي خاصااااااااة موقع  مواقع التواصاااااااال  فتلف  يف   هعن طريق نلاااااااار  مت توزيع االسااااااااتبيان  احلدود املكانية:اثلثا  -
 .سجلزائرالفايسبوك منها الحتوائه على أكرب شرحية يف وسائل التواصل االجتماعي 
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ذكور  ع عرب مواقع التواصاال االجتماعي نمشلأ عينة الدراسااة بلااكل علااوائي فتلف أفراد ابتم احلدود البشــرية: -
 .إانثي  

IV  -4  ( استكشاففحص)   املعاجلة اإلحصائية واختيار أدوات  للمتغريات    )اجملمعة(   البياانت املشاهدة 

IV  -4-1  للمتغريات املدروسة البياانت املشاهدة    فحص 

 dataبعد تفريغ البياانت يف شاشة البياانت نالقيام هبا    الطالبة ميعل استكلاف البياانت اخلطوة األوىل اليت على  
editor  ن ي يف برانمجSPSSاملستخدم يف املعاجلة اإلحصائية للبياانت وميعل استكلاف البياانت يف:   ي 

 . ن كانأ فيها أخطاء يف التفريغ إ فحص البياانت املفرعة  -

بربانمج  - االستعانة  الللن  ومتطابقة ومت يف هذا  متكررة  استمارات حتتوي على إجاست  هناك  ان كانأ  فحص 
Excel  . 

ار وحيد على إجاست مجيع األستلة يفحص إن كانأ هناك استمارات حتتوي على إجاست أحادية أي اليت هلا اخت -
ي 0نصفر عياري، فعندما جند قيمته تساوي من خالل حساب االحنراف امل االستمارة حيث يتم استكلاف ذلك 

 ن هناك اختيار نفس اإلجابة على كامل استبانة.أفان ذلك يعين 

سستخدام طريقة املتوسط احلسايب للقيمتني اباورة سلقيمة املفقودة وتعد هذه  املفقودة وتعويضهاالتعامل مع القيم   -
 من قبل الباحعني.  ماستخدا  أكعرطريقة 

عدة طرق إحصائية ورسوم  ي SPSSنمفرطة ويوفر برانمج  فحص البياانت وخلوها من قيم املتطرفة وهي إجاست  -
يحيث من box plotsنا فططات الرسوم الصندوق نبيانية للكلف عن القيم املتطرفة ويف دراستنا استخدم

كما   خالهلا ميكن  ييز الردود املتطرفة.وبعد االنتهاء من حتديد القيم املتطرفة ننتقل اىل فحص نوع توزيع البياانت

هنا أهي ظهرت  ي  Oن قيم متطرفة  53و   47ي بينما  *هي قيمة شاذة ن  29حيث نالحظ احلالة رقم    يف املعال التايل 

 : ردود متطرفة من األفضل حذفها  
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 ي Oنـ والقيم املتطرفة يرمز هلا ب ي*نـ ب  يبني قيم الشاذة  يرمز هلا   ( Boxplot)  رسم بياين لـ ي:  22ن الشكل رقم:

 

 SPSSخمرجات برانمج  املصدر:  

 فرد  531حاالت من البياانت أصبح عدد العينة املستخدمة يف حتليل البياانت هي   03وحذف 

فحص نوع توزيع البياانت هل توزيع البياانت امللاهدة تتبع توزيع طبيعي أو توزيع أخر ويف دراستنا ومن أجل أتكد  -
 سوم بيانية.جيدا من نوع توزيع البياانت مت استخدام أساليب عدة منها إحصائية ومنها ر 

 وفيما يلي إجراءات كلف عن نوع التوزيع للبياانت امللاهدة:

IV  -4-2   املدروسة البياانت املشاهدة للمتغريات كشف نوع التوزيع: 

جياب حتادياد ماا إذا كاان بيااانت أفراد العيناة إلجاابتهم على املتتريات الادراساااااااااااااااة اليت يتم دراسااااااااااااااتهاا تتبع التوزيع  
الطبيعي أم من التوزيعات االحتمالية اخرى. وهناك عدة طرق إحصااااائية للكلااااف عن نوع التوزيع البياانت االسااااتبيان  

املي االلتواء والتفلطح وطريقاة اختباار ، طريقاة حسااااااااااااااااب معاKolmogorov-Smirnovوهي نطريقاة اختباار  
Shapiro-Wilkخالل  ي من  أيضاااااااااااااااااااااا  وميكان  الطاباياعاي  ،  التاوزيع  -Normal Quntileنللاباواقي  فطاط 

Quntile(Q-Q) Plotوفاطا الاتاوزياع    طي،  عان   Detrended Normal Q-Qنالاطاباياعاي  الاتاباااااااايان 
Plotالتكراري ن  يواملاادرجHistogram  من اختبااارات:    نوعي كلااااااااااااااف عن نوع توزيع البياااانت. وفيمااا يلي عرض

،  Kolmogorov-Smirnovنإحصااااااااااااااااائيااة نااللتواء والتفلطحي كونااه ال يتاالثر حجم العينااة عكس اختبااارات  
Shapiro-Wilk:ي وكما يلي 
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ــائية: االلتواء- ❖ الطبيعي، ينبتي دراساااااة  ن خضاااااوع البياانت للتوزيع  م  د : للتلكوالتفلطح ابســــتخدام  ريص إحصــ
البياااااانت ومهااااا االلتواء ن   االلتواء . يقيس  يKurtosisوالتفرطح ن  Skewnessاثنني من إجراءات توزيعااااات 

املاادى الااذي يكون فيااه توزيع بياااانت املتتري متناااظران  فااعذا كااان توزيع اإلجاااست ملتتري ميتااد حنو الطرف األمين أو  
أما التفرطح فهو مقياس لدرجة علو أو اخنفاض التوزيع حيث  ،وصاف أبنه ملتواأليسار ملركز التوزيع، فعن التوزيع ي

يكون التوزيع ضااااااايقا جدا عندما تكون البياانت متمعة يف املركز. عندما يكون كل من االلتواء والتفرطح قريبا من 
قااعادة العااماة ناادر أن يواجهاه أي سحاث، فاعن منط الردود تعترب ذات توزيع طبيعي. فاالالالصاااااااااااااافر، وهو وضااااااااااااااع  

، فهاذا مؤشاااااااااااااار على التوزيع امللتوي. والقااعادة العااماة 1-أو أقال من   1لاللتواء هي أناه إذا كاان الرقم أكرب من  
التوزيع لاه ذروة مرتفعاة جادا ويساااااااااااااامى سلتوزيع احملادب، أماا إن ، فاعن 1للتفرطح هو أناه إذا كاان الرقم أكرب من  

اليت تظهر يف   فالتوزيعات  . توزيع مساااااااااااطح سلتوزيع املفلطح، فعن ذلك يلاااااااااااري إىل1-كان التفرطح أصاااااااااااتر من 
سساتخدام معامل االلتواء  أي    1االلتواء والتفرطح أو أحدمها واليت تتجاوز هذه القاعدة تعترب توزيعات عري طبيعية.

 .1±ومعامالت التفلطح  صورة بني    1±والتفلطح، جيب أن تكون  صورة بني  

 كشف عن نوع توزيع البياانت املشاهدة للمتغريات ابستخدام معامل اإللتواء والتفلطح نتائج    يبنيي:  09ن جدول رقم 

Descriptive Statistics 

 N املتغريات 

Skewness 

معامل  
 االلتواء

Kurtosis 

معامل  
 التفلطح

 0.366- 0.194- 531 اوال: الرسالة اإلعالنية 

 0.345- 0.500- 531 اثنيا: وسائل النلر 

 0.024- 0.296- 531 اثلعا: الكلمة املنطوقة الك ونيا 

 0.642 0.959- 531 يالرأي ناملؤثرون رابعا: قادة 

 0.061- 0.288- 531 احملور األول: أبعاد التسويق الفريوسي نأدواتهي 

 

ي ، ترمجة زكراي بلخامسة، مركز الكتاب PLS-SEMناجلزئية ف هار جوزيف وآخرون، األساس يف منذجة املعادالت اهليكلية سملربعات الصترى  -1
 .96، ص:2019االكادميي، عمان، 
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ي وفقا للمكون Iن ي وخلق االهتمامAالفريوسي على لفأ االنتباه نأوال: أتثري أدوات التسويق 
 املعريف ناإلدراكيي 

531 -0.261 -0.912 

 0.784- 0.375- 531 ي وفقا للمكون العاطفيDاثنيا: أتثري أدوات التسويق الفريوسي على ااثرة رعبة ن

 0.595- 0.371- 531 وفقا للمكون السلوكيي Aاثلعا: أتثري أدوات التسويق الفريوسي على القرار  التصرف ن

واقع تبين أدوات التسويق الفريوسي إبستخدام املكوانت اخلاصة سإل اهات وفق   العاحت:احملور 
 حول منتج سيارة رونو سامبول اجلزائرية   A I D Aمنوذج

531 -0.218 -0.933 

 0.166 0.589- 531 ضد سيارة رونو سامبول اجلزائرية  املقاطعة الفريوسيةالة  فعاليةاحملور العالث: مدى 

 SPSS.V 25 ابالعتماد على خمرجات برانمج الطالبةاملصدر: من إعداد 

اجلدول   خالل  جندومن  مل  أعاله  االلتواء  معامل  هي  تتري قيم  الدراسة  قيمة  ات  أعلى  وأدىن SK=0.959بني 
]وهي    SK=0.194قيمة ابال  بني    التفلطحقيم معامل  يف حني جند  [،  1-،  1 صورة ضمن  أعلى للمتتريات 
قيم االلتواء [،ومنه ومن خالل  1-،  1 صورة ضمن ابال ]  وهيku=0.024 قيمة  وأدىن    ku= 0.933قيمة

 الطبيعي.   تتبع التوزيعاملتتريات    لنا بياانت ضمن اباالت احملددة ومنه يتبني  املدروسة هيوالتفلطح لبياانت املتتريات  

 األدواتوهذا مؤشار على أنه يف دراساتنا سانساتخدم  ان طبيعي أبن البياانت تتوزع توزيعان   االطمتنان أمكننا   ومنه
 .د العينة واختبار الفرضيات الدراسةافر أراء  آواالستداللية يف حتليل إجاست و  الوصفية املعلمية اإلحصائية

IV  -4-3- يف معاجلة البياانت واختبار الفرضيات األدوات اإلحصائية املستخدمة 

 :SPSSنمت إخضاع البياانت إىل عملية التحليل اإلحصائي سالستعانة برانمج التحليل اإلحصائي للعلوم االجتماعية  
V25  يSPSS: Statistical Package for the Social Sciences   األساليب االعتماد على بعض    ومت

 االحصائية: 

ملعرفة البياانت األولية بتمع الدراسة وحتديد استجاست أفرادها ا اه عبارات احملاور   التكرارات والنسب املئوية: .1
 .الرئيسية اليت تتضمنها أداة الدراسة

است عينة يعترب من أهم مقاييس النزعة املركزية وأكعرها استخداما، حيث أن استخدامه إلج  املتوسط احلسايب: .2
الدراسة على االستبانة يعرب عن مدى أمهية العبارة عند أفراد العينة  هو يعرب عن  ركز إجاست العينة حول قيمة 

 درجاتي تبعا لدرجات املعطاة لبدائل ملقياس ليكرت املستخدم يف االستبيان.  05  - 01معينة وتكون  صورة من ن
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لتلتأ، يستخدم لقياس وبيان تلتأ إجاست مفردات عينة الدراسة وهو مقياس من مقاييس ا  االحنراف املعياري:  .3
 . حول وسطها احلسايب

: وذلك الختبار مدى االعتمادية على أداة مجع البياانت املستخدمة يف قياس املتتريات معامل الثبات ألفا كرونباخ .4
 اليت اشتملأ عليها الدراسة  

 1استخدام يف حتديد ا اه وقوة العالقة بني املتتريين  وقيمته  صورة بني ±  معامل االرتباط بريسون: .5

ي ملعرفة واستكلاف نوع توزيع بياانت العينة حنو كل Tests of Normalityن  اختبار التوزيع الطبيعي .6
 املتتريات الدراسة 

تتري واحد مستقل والترض منه وهو منوذج احصائي يعرب عن عالقة بني متتري اتبع وبني م  : منوذج االحندار اخلطي .7
هو دراسة وحتليل أثر متتري مستقل على متتري اتبع وميكن من خالله تقدير قيمة أحد املتتريين مبعلومية قيمة املتتري 

فعننا حنصل على عدة فرجات تكون  SPSS من  خالل االستعانة برانمج   االحندار اخلطي البسيط  وبتطبيقاآلخر.
، Fيضمن قيم ن  ANOVAي، جدول حتليل التباين  2R  ،rوذج االحندار ندول منج) مرتبة يف جداول وهي:

Sig1ي، جدول معامالت االحندار نb،0b،اختبار ن يضم قيم    يTest-T  ي وقيمSig  ويف   (لكل معلمة احندار
معامل االرتباط دراستنا سنركز وهنتم  فقط سملؤشرات اإلحصائية اليت ختدم العالقة للظاهرة املدروسة يف حعنا وهم:  

: ويقيس مدى مسامهة املتتري التابع يف املتتري  R²ومعامل التحديدلقياس قوة وا اه العالقة بني املتتريين، بريسون
ر هبا املتتري املستقل على املتتري التابع حيث كلما كانأ هذه النسبة كبرية كلما املستقل، ويكلف لنا النسبة اليت يؤث

وقيمته ت اوح بني   .كانأ السامهة أكرب، وتعزى النسبة املتبقية ملتتريات أخرى خارج الدراسة وكذا للخطل العلوائي
يزداد هبا املتتري التابع عندما نتري ونزيد عامل الذي يعرب عن قيمة اليت امل وهو  Bاالحندار )التأثري(  ومعامل 1و 0

 . يف قيمة املتتري املستقل مبقدار الوحدة واحدة

: وهي القيمة اليت تلري اىل جودة منوذج العالقة بني املتتري ملعرفة العالقة بني املتغريين   F  (F-test )اختبار   .8
فاذا   Fي املصاحبة لقيمة  Sigقيمة احتمال اخلطل ن التابع واملتتري املستقل ويتم احلكم على معنوية العالقة من خالل  

 .فان العالقة معنوية. ومن خالله يتم احلكم على قبول الفرضية  0.05اقل من    Sigكانأ قيمة  
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: للتحقق من معنوية التلثري نحقيقي وله داللة إحصائيةي ويتم  ملعرفة التأثري بني املتغريين  T (T-test )اختبار   .9
اقل من  Sigفاذا كانأ قيمة   Tي املصاحبة لقيمة  Sigري من خالل قيمة احتمال اخلطل ن احلكم على معنوية التلث

فان التلثري معنوية. أي ان قيمة معامل االحندار تلري اىل وجود أتثري معنوي ندال احصائياي للمتتري املستقل   0.05
 على املتتري التابع. 

: ويسمح هذا يIndependent Samples Testن للفرق بني متوسطي مموعتني    يT_Testناختبار .10
االختبار بتقدير الفرق بني املتوسط مموعتني مستقلتني معل متتري اجلنس فهو مقسم اىل فتة الذكور وفتة االانث. اختبار 

ري العمر فهو ي للفرق بني متوسطات أكعر من مموعتني معل متت One-wayANOVAحتليل التباين األحادي ن
 مقسم اىل اكعر من فتتني فتات او مموعتني. 

: الختبار الفرضيات الدراسة وهو ومستوى الداللة اللائع االستخدام يف الدراسات 0.05  ومت اختيار مستوى الداللة   
ويعين   0.05تساوي  السابقة وهو ما يعرف بقيمة ألفا، أي أنه يتم اختبار الفرضية الصفرية على مستوى الداللة الفا  

أو مبعىن اخر يقبل مقدار خطل يف صحة النتائج ال يزيد   0.05ذلك أن االحتمال اخلطل يف املعاينة، جيب أال يزيد عن  
مع:  0.05عن   نقارنه  فإننا  القرار  اختاذ  اجل  )  ومن  املعنوية  اخلطأ( Sigمستوى  )احتمال  أو   ،) 

(P-value  وهو )برامج اإلحصائية م اختبار داللة اإلحصائية Spssعل  يظهر يف فرجات  يتم  أساسه  ، وعلى 
 ي املصاحبة للقيم املؤشرات اإلحصائيةSigللمؤشرات اإلحصائية احملسوبة وهذا من خالل مقارنة قيمة احتمال اخلطل ن

 . 0.05مع مستوى الداللة 

 قاعدة القرار اختبار الفرضية: .  11

ي واحملسوبة سستخدام F-testن  Fي املصاحبة لقيمة اختبار  sigنقارن بني قيمة املستوى املعنوية ن  يف فرضيات التأثري:
من أو تساوي   أقل ي  F-testلالختبارن  Sig)فعذا كانأ ن  0.05مع املستوى الداللة املعتمد من طرفنا    spssبرانمج  

الداللة   دالة إحصائيا. أي    0.05مستوى  املتتريات  بني  الصفرية نرففان عالقة  الفرضية  الفرضية   (𝐻0)ض  ونقبل 
 .(𝐻1)البديلة

القيمة احملسوبة لكل من االختبار االحصائي . يتم وفق مقارنة  الفروق  رفض أو قبول الفرضية  : الفروقيف فرضيات  
اجلدولية فعننا نرفض  احملسوبة أكرب من قيمة لقيمةا، حيث إذا كانأ  هلما  اجلدولية القيمة  مع يF_test  ،T_testن
 0H 1 نالفرضية الصفريةي ونقبلH اجلدولية يتم استخراجها من جدول احصائي خاص  نالفرضية البديلةي. والقيمة
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وحساب درجة   0,05وهذا من خالل: حتديد مستوى الداللة   ي، جدول توزيع ستيودنأنجدول توزيع فيلر يسمى
سلرمز   spssية واحملسوبة سلربامج اإلحصائية ويرمز هلا عادة يف برانمج  أو من خالل مقارنة القيمة االحتمال  .df احلرية 
Sig   حيث اذا كانأ قيم ،Sig    0 فعننا نرفض  ي  0.05أقل من مستوى الداللة نH1 نالفرضية الصفريةي ونقبلH 

 نالفرضية البديلةي. 
IV -5 - االستبيان( اخلصائص السيكو مرتية ألداة الدراسة )صدق وثبات 

IV  -5-1-صدق احملكمني 

بعد إعداد األسااااااتلة أداة الدراسااااااة ناالسااااااتبياني يف صااااااورهتا األولية مت توزيعها توزع على مموعة من احملكمني من أجل 
تعديلها وتنقيحها من حيث املفردات وكيفية صااااياعتها، ودقتها وموضااااعيتها ومدى مناساااابة األداة للترض الذي وضااااع 

 ألجله.

IV  -5-2-  االستبيان صدق: 

يقصد بصدق أداة الدراسة  أن تقيس عبارات االستبيان ما وضعأ لقياسه، وقمنا سلتلكد من صدق االستبيان من 
  البنائي حملاور االستبيان.صدق  و   االتساق الداخليصدق  خالل  

حساب معامل االرتباط بريسون وهذا االخري الصدق البنائي من خالل   صدق االتساق الداخلي  نعرب عن  واحصائيا  
ي، لكن هذا املعامل ال يكتسب داللته من قيمته املطلقة،  وعليه يتعني  علينا أن يتم 1ي ون  1-ي اوح  صور بنين 

ارتباط مع   ي  لكل معاملsigتفحص داللة معامل االرتباط بريسون  وهذا من خالل مقارنة قيمة مستوى املعنوية ن 
فان معامل االرتباط بريسون    0.05ي  أقل أو تساوي مستوى الداللة:  sigن  ، فعذا كانأ قيمة  0.05مستوى الداللة  

الكلية  لعبارات االستبيان ككل  الكلية للمحور  والدرجة  الدرجة  يف حالة   ذا داللة إحصائية أي توجد عالقة بني 
ن احملور صادق ومتسق ملا وضعأ لقياسه  أي أن مضمون احملور يتالءم ، أي بعبارة أخرى  أ حساب االتساق البنائي

مدى فعننا ندرس      ويف حالة حساب االتساق الداخلي   مع مفهوم  املراد قياس يف كامل االستبيان الذي تنتمي إليه 
أي لبعد الذي تنتمي إليه   عبارة  والدرجة الكلية لكل    الداللة اإلحصائية ملعامل االرتباط بريسون للعالقة االرتباطية بني  

 بعدها. وفيما يلي نتائج حساب صدق عبارات االستبيان. مدى مالئمة كل العبارة ملا يقسه  
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 الداخلي:صدق االتساق   -01
أحد مقاييس صدق أداة الدراسة، حيث يقيس مدى حتقق األهداف اليت تسعى األداة االستبيان الوصول إليها، ويبني 

ارتباط كل   الداخلي مدى  االتساق  الذي    عبارة مع صدق  للمحور  الكلية  إليه أي مدى مالئمة كل تنتمالدرجة  ي 
 . العبارة ملا يقسه احملور

 أبعاد التسويص الفريوسي )أدواته(احملور األول: املتعلص بقياس االتساق الداخلي لعبارات    -01-01
أبعاد التسويص احملور األول: املتعلص بقياس  لعبارات  يوضح مدى االتساق الداخلي    (:10اجلدول رقم )

 الفريوسي )أدواته(
 )الرسالة اإلعالنية(   الفريوسي احملتوى -أوال: أ 

 العبارات 
 احملتوى العقالين - 1

 العبارات 
 احملتوى العا في - 2

معامل االرتباط 
 بريسون

القيمة  
 ي Sigناالحتمالية

 النتيجة 
معامل االرتباط 

 بريسون
القيمة  
 ي Sigناالحتمالية

 النتيجة 

 دال 0.000 **0.874 ي 4العبارة ن دال 0.000 **0.699 ي 1العبارةن

 دال 0.000 **0.868 ي 5نالعبارة  دال 0.000 **0.766 ي 2نالعبارة 
 دال 0.000 **0.599 ي 6العبارةن دال 0.000 **0.638 ي 3العبارة ن

 احملتوى األخالقي - 3

 العبارات 
معامل االرتباط 

 بريسون
القيمة  
 ي Sigناالحتمالية

معامل االرتباط   النتيجة 
 بريسون

القيمة  
 ي Sigناالحتمالية

 النتيجة 

 دال 0.000 **0.801 ي 9العبارة ن دال 0.000 **0.793 ي 7العبارة ن
ي 8العبارة ن   دال 0.000 **0.719 

 مدى االستجابة حملتوى )الرسالة اإلعالنية( : - أوال: ب

 العبارات 
معامل االرتباط 

 بريسون
القيمة  
 ي Sigناالحتمالية

معامل االرتباط   النتيجة 
 بريسون

القيمة  
 ي Sigناالحتمالية

 النتيجة 

 دال 0.000 **0.763 ي 13العبارة ن دال 0.000 **0.801 ي 10العبارة ن
ي 14العبارة ن دال 0.000 **0.654 ي 11العبارة ن  دال 0.000 **0.674 
ي 12العبارة ن   دال 0.000 **0.508 

 وسائل النشر اثنيا:

 
معامل االرتباط 

 بريسون
القيمة  
 ي Sigناالحتمالية

 العبارات  النتيجة 
معامل االرتباط 

 بريسون
القيمة  
 ي Sigناالحتمالية

 النتيجة 

ي 15العبارة ن ي 19العبارة ن دال 0.000 **0.503   دال 0.000 **0.547 
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ي 16العبارة ن ي 20العبارة ن دال 0.000 **0.747   دال 0.000 **0.684 
ي 17العبارة ن ي 21العبارة ن دال 0.000 **0.469   دال 0.000 **0.713 
ي 18العبارة ن   دال 0.000 **0.692 

 الكلمة املنطوقة الكرتونيااثلثا:

معامل االرتباط  
 بريسون

القيمة  
 ي Sigناالحتمالية

 العبارات  النتيجة 
معامل االرتباط 

 بريسون
القيمة  
 ي Sigناالحتمالية

 النتيجة 

ي 22العبارة ن ي 27العبارة ن دال 0.000 **0.565   دال 0.000 **0.657 
ي 23العبارة ن ي 28العبارة ن دال 0.000 **0.484   دال 0.000 **0.595 
ي 24العبارة ن ي 29العبارة ن دال 0.000 **0.667   دال 0.000 **0.597 
ي 25العبارة ن ي 30العبارة ن دال 0.000 **0.594   دال 0.000 **0.427 
ي 26العبارة ن   دال 0.000 **0.703 

 )املؤثرون( الرأي  قادة رابعا: 

 
معامل االرتباط 

 بريسون
القيمة  
 ي Sigناالحتمالية

 العبارات  النتيجة 
معامل االرتباط 

 بريسون
القيمة  
 ي Sigناالحتمالية

 النتيجة 

ي 31العبارة ن ي 34العبارة ن دال 0.000 **0.809   دال 0.000 **0.674 
ي 32العبارة ن ي 35العبارة ن دال 0.000 **0.801   دال 0.000 **0.746 
ي 33العبارة ن   دال 0.000 **0.563 

 تدل النجمتان ن **ي على وجودل الداللة االحصائية  وعياهبا على عدم وجود داللة اإلحصائية   SPSSيف فرجات برانمج 
فانه يوجد ارتباط   0.05أقل من أو تساوي مستوى الداللة،  (Sig. or P-value): إذا كانأ قيمة االحتمال اخلطل القاعدة داللة االحصائية 

 بني العبارة و ول الذي تنتمي اليه  معنوي.

 SPSS.V 26 املصدر: من إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج 
 :أعاله  حتليل اجلدول

البعاد   بني كال عباارة مع    يPearson Correlationيعرض اجلادول أعاله النتاائج االرتبااطاات العناائياة ملعاامال ن   
أبعـاد  احملور األول: املتعلص بقـياس  صااااااااااااااادق اتسااااااااااااااااق الاداخلي لعباارات  وهاذا من أجال  معرفاة مادى  اليت تنتمي الياه 

  تاز ا أعاله حيث نالحظ أهنملا وضعأ لقياسه وفيما يلي تعليق على النتائج اجلدول   التسويص الفريوسي )أدواته(
 أن قيمة   حيثدالة إحصائيا  ذات   Pearson Correlationاالرتباط نمعامالت  أن إذ  ،سالتساق الداخلي 

SIG  ن  ي لقيمالقيماة االحتماالياةنPearson Correlation    0.05يف كال قيم عباارات احملور هي أقال من    ي  ،
ي هي مرتفعااة وموجبااة دااا ياادل على وجود    Pearson Correlationمعااامالت االرتباااط نكمااا أن معظم قيم  

  العباارة رقم لادى    0.874ناعلي قيماة  فهي  صااااااااااااااورة بني    وبعادهاا الاذي تنتمي إلياه    عالقاة  طردياة قوياة بني العباارة
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احملور األول: املتعلص    عباااراتمن    عبااارةلااذا لن نسااااااااااااااتبعااد أيااة    ي.30نالعبااارة رقم  لاادى    0.427واقاال قيمااة  ي   04ن
كل بعد والبعد الذي   عباراتيدل على وجود اتسااااااق داخلي بني  ما هو  و   أبعاد التســــويص الفريوســــي )أدواته(بقياس 

 .وضعأ لقياسه ملا هذا احملور صادقة عبارات تعترب وبذلك تنتمي إليه،
ــاق الداخلي لعبارات    -1-02 ــي  دوات  أ واقع تبين  الثاين:احملور  االتســـ ــويص الفريوســـ ــتخدام املكوانت  التســـ ابســـ

 .حول منتج سيارة رونو سامبول اجلزائرية  A.I.D.Aمنوذج اخلاصة ابالجتاهات وفص 
واقع تبين أدوات التسويص : املتعلص  الثايناحملور لعبارات  يوضح مدى االتساق الداخلي    :(11اجلدول رقم )

حول منتج سيارة رونو سامبول    A I D Aالفريوسي إبستخدام املكوانت اخلاصة ابإلجتاهات وفص منوذج
 اجلزائرية

    وفقا للمكون املعريف )اإلدراكي(   (I)خلص االهتمام و    (A)لفت االنتباه التسويص الفريوسي على دوات أ  أوال: أتثريأوال: 

 العبارات 
معامل االرتباط 

 بريسون
القيمة  
 ي Sigناالحتمالية

 العبارات  النتيجة 
معامل االرتباط 

 بريسون
القيمة  
 ي Sigناالحتمالية

 النتيجة 

ي 36العبارة ن ي 40العبارة ن دال 0.000 **0.843   دال 0.000 **0.877 
ي 37العبارة ن ي 41العبارة ن دال 0.000 **0.881   دال 0.000 **0.907 
ي 38العبارة ن ي 42العبارة ن دال 0.000 **0.730   دال 0.000 **0.858 
ي 39العبارة ن ي 43العبارة ن  0.000 **0.873   دال 0.000 **0.816 

 وفقا للمكون العا في   (D)على ااثرة رغبة  التسويص الفريوسيدوات أ  اثنيا: أتثري

 العبارات 
االرتباط معامل 

 بريسون
القيمة  
 ي Sigناالحتمالية

معامل االرتباط   النتيجة 
 بريسون

القيمة  
 ي Sigناالحتمالية

 النتيجة 

 دال 0.000 **0.850 ي 46العبارة ن دال 0.000 **0.932 ي 44العبارة ن
ي 47العبارة ن دال 0.000 **0.953 ي 45العبارة ن  دال 0.000 **0.869 

 

 وفقا للمكون السلوكي   (A)على القرار/ التصرف   التسويص الفريوسيدوات أ  : أتثريلثااث

معامل االرتباط  
 بريسون

القيمة  
 ي Sigناالحتمالية

 العبارات  النتيجة 
معامل االرتباط 

 بريسون
القيمة  
 ي Sigناالحتمالية

 النتيجة 

ي 48العبارة ن ي 50العبارة ن دال 0.000 **0.850   دال 0.000 **0.823 
ي 49العبارة ن ي 51العبارة ن دال 0.000 **0.895   دال 0.000 **0.869 

 تدل النجمتان ن **ي على وجودل الداللة االحصائية  وعياهبا على عدم وجود داللة اإلحصائية   SPSSيف فرجات برانمج 
فانه يوجد ارتباط   0.05أقل من أو تساوي مستوى الداللة،  (Sig. or P-value): إذا كانأ قيمة االحتمال اخلطل القاعدة داللة االحصائية 

 بني العبارة و ول الذي تنتمي اليه  معنوي.

 SPSS.V 26 املصدر: من إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج 
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 أعاله:   حتليل اجلدول

البعد اليت بني كل عبارة مع    ي Pearson  Correlationيعرض اجلدول أعاله النتائج االرتباطات العنائية ملعامل ن
واقع تبين أدوات التسويص  املتعلص احملور الثاين :  صدق اتساق الداخلي لعبارات  وهذا من أجل معرفة مدى  تنتمي اليه  

وضعأ ملا   حول منتج سيارة رونو سامبول اجلزائرية  A I D Aالفريوسي إبستخدام املكوانت اخلاصة ابإلجتاهات وفص منوذج 
 . لقياسه

االرتباط معامالت  أن  إذ   ،  تاز سالتساق الداخليا  أعاله حيث نالحظ أهن اجلدول    ى نتائجوفيما يلي تعليق عل  
 Pearsonن   لقيمي  القيمة االحتماليةن  SIGأن قيمة   حيث دالة إحصائيا ذات    Pearson Correlationن

Correlation  معامالت االرتباط ، كما أن معظم قيم  0.05كل قيم عبارات احملور هي أقل من    يفي
 وبعدها  العبارةقوية بني    عالقة طرديةمرتفعة وموجبة دا يدل على وجود   كانأ  يPearson Correlationن

م العبارة رقلدى    0.730واقل قيمة   ي44نالعبارة رقم  لدى   0.953ناعلي قيمة فهي  صورة بني    الذي تنتمي إليه
  ي.38ن

واقع تبين أدوات التسويص الفريوسي إبستخدام املتعلص  احملور الثاين :    عباراتمن   عبارةلذا لن نستبعد أية  
على ا يدل د  حول منتج سيارة رونو سامبول اجلزائرية   A I D Aاملكوانت اخلاصة ابإلجتاهات وفص منوذج

وضعأ  ملا هذا احملور صادقة  عبارات تعترب وبذلك  كل بعد والبعد الذي تنتمي إليه،   عباراتوجود اتساق داخلي بني  
 . لقياسه
ضد "خليها تصدي"  املقا عة الفريوسيةمحلة   فعاليةاحملور الثالث: مدى  االتساق الداخلي لعبارات    -01-03

 سيارة رونو سامبول اجلزائرية 

 املقا عة الفريوسيةمحلة   فعالية مدى احملور الثالث:  لعبارات  ( يوضح مدى االتساق الداخلي  12اجلدول رقم )
 سيارة رونو سامبول اجلزائرية  منتج "خليها تصدي" ضد 

 
معامل االرتباط 

 بريسون
القيمة  
 ي Sigناالحتمالية

معامل االرتباط   النتيجة 
 بريسون

القيمة  
 ي Sigناالحتمالية

 النتيجة 

ي 52العبارة ن ي 56العبارة ن دال 0.000 **0.866   دال 0.000 **0.651 
ي 53العبارة ن ي 57العبارة ن دال 0.000 **0.660   دال 0.000 **0.821 
ي 54العبارة ن ي 58العبارة ن دال 0.000 **0.776   دال 0.000 **0.852 
ي 55العبارة ن   دال 0.000 **0.708 
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 النجمتان ن **ي على وجودل الداللة االحصائية  وعياهبا على عدم وجود داللة اإلحصائية  تدل  SPSSيف فرجات برانمج 
فانه يوجد ارتباط   0.05أقل من أو تساوي مستوى الداللة،  (Sig. or P-value): إذا كانأ قيمة االحتمال اخلطل القاعدة داللة االحصائية 

 بني العبارة و ول الذي تنتمي اليه  معنوي.

 SPSS.V 26 املصدر: من إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج 
 : اجلدول أعاله  حتليل 

البعد بني كل عبارة مع    ي Pearson Correlationيعرض اجلدول أعاله النتائج االرتباطات العنائية ملعامل ن  
املقا عة محلة    فعالية مدى  احملور الثالث:  صدق اتساق الداخلي لعبارات  وهذا من أجل معرفة مدى  اليت تنتمي اليه  

 . ملا وضعأ لقياسهاجلزائرية    سيارة رونو سامبول   منتج  "خليها تصدي" ضد  الفريوسية

االرتباط معامالت  أن  إذ    ، سالتساق الداخلي  أهنا  تاز أعاله حيث نالحظ وفيما يلي تعليق على النتائج اجلدول   
 Pearsonن   لقيمي  القيمة االحتماليةن  SIGأن قيمة   حيث دالة إحصائيا ذات    Pearson Correlationن

Correlation   معامالت االرتباط ، كما أن معظم قيم  0.05يف كل قيم عبارات احملور هي أقل من   ي
وبعدها    ي هي مرتفعة وموجبة دا يدل على وجود عالقة  طردية قوية بني العبارة   Pearson Correlationن

 العبارة رقملدى    0.651واقل قيمة   ي52م نالعبارة رقلدى   0.866ناعلي قيمة فهي  صورة بني    الذي تنتمي إليه
"خليها   املقا عة الفريوسيةمحلة    فعالية مدى  الثالث:    احملور هذا    عباراتمن    عبارةلذا لن نستبعد أية    ي. 56  ن

كل بعد   عباراتاألمر الذي يدل على وجود اتساق داخلي بني   اجلزائرية،سيارة رونو سامبول  منتج  تصدي" ضد  
 . وضعأ لقياسه ملا هذا احملور صادقة  عبارات تعترب وبذلك والبعد الذي تنتمي إليه،

أحد مقاييس صدق أداة الدراسة، حيث يقيس مدى حتقق األهداف اليت تسعى األداة   صدق االتساق البنائي-02
االستبيان الوصول إليها، ويبني صدق االتساق البنائي مدى ارتباط مجيع عبارات احملور سلدرجة الكلية لعبارات االستبيان 

مدى مالئمة   وهندف اىل معرفة  تمي إليهالذي ينالدرجة الكلية للمحور    متمعة، وأيضا مدى ارتباط عبارات كل بعد مع
حساب   يبني نتائج   كل  ور ملا يقسه االستبيان ومدى مالئمة كل بعد ملا يقسه  وره الذي ينتمي إليه. واجلدول التايل 

 الصدق البنائي حملاور واالستبيان كما يلي: 
 االستبيان حماور وأبعاد  عبارات يوضح صدق االتساق البنائي    ي:13نجدول رقم 

 Pearson 
Correlation 

Sig.  النتيجة 

 دال 0.000 **0.797 نالرسالة اإلعالنيةي  الفريوسي احملتوىأ  -أوال:
 دال 0.000 **0.575   احملتوى العقالحت 1
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 دال 0.000 **0.782   احملتوى العاطفي 2
 دال 0.002 **0.294   احملتوى األخالقي3

 دال 0.000 **0.845 االستجابة حملتوى نالرسالة اإلعالنيةي  مدى  ب-أوال:
 دال 0.000 **0.845 وسائل النلر اثنيا: 

 دال 0.000 **0.803 اثلعا: الكلمة املنطوقة الك ونيا 
 دال 0.000 **0.740 الرأي ناملؤثرونيرابعا: قادة 

 دال 0.000 **0.903 احملور األول: أبعاد التسويق الفريوسي نأدواتهي 
 (I)خلق االهتمام و   (A)لفأ االنتباه التسويق الفريوسي على  دوات أوال: أتثريأ

 وفقا للمكون املعريف ناإلدراكيي
 دال 0.000 **0.963

 دال 0.000 **0.952 وفقا للمكون العاطفي  (D)على ااثرة رعبة  التسويق الفريوسيدوات اثنيا: أتثريأ

وفقا للمكون  (A)على القرار  التصرف  التسويق الفريوسيدوات : أتثريألعااث
 السلوكي

 دال 0.000 **0.884

واقع تبين أدوات التسويق الفريوسي إبستخدام املكوانت اخلاصة  املتعلق  احملور العاحت : 
 حول منتج سيارة رونو سامبول اجلزائرية    A I D Aسإل اهات وفق منوذج

 دال 0.000 **0.758

سيارة  منتج  دخليها تصديد ضد    املقاطعة الفريوسيةالة    فعاليةمدى  احملور العالث: 
 رونو سامبول اجلزائرية 

 دال 0.000 **0.688

 أي يوجد ارتباط معنوي بني الفقرة والدرجة الكلية حملورها   : دال 
*. Correlation is significant at the 0.05 

**. Correlation is significant at the 0.01 
 فانه يوجد ارتباط معنوي. 0.01أقل من أو تساوي مستوى الداللة،  value)-(Sig. or Pإذا كانأ قيمة االحتمال اخلطل    قاااااااااااااعدة:

 SPSS .V 25ابالعتماد على خمرجات برانمج الطالبةاملصدر: من إعداد 
  اجلدول أعاله:   حتليل 

: 01بني مجيع عبارات احملور  Pearson Correlationجند معامالت االرتباط أعاله   من خالل اجلدول
نمستوى   SIGقيمة  وهي قيمة ذات دالة إحصائيا الن    0.903  االستبيان، بلتأ والدرجة الكلية لإلمجايل عبارات  

مجيع عبارات احملور و   كل البعد معامل االرتباط بني مجيع عبارات    أيضا قيم، 0.05هي أقل من مبستوى داللة    املعنويةي
لكل معامل ارتباط هي أقل من مبستوى داللة   نمستوى املعنويةي   SIGقيمة  االول هي قيم ذات دالة إحصائيا الن  

 .صادقة ومتسقة، ملا وضعأ لقياسهاحملور االول  وأبعاد  ، ومنه تعترب عبارات 0.05
: والدرجة الكلية 02بني مجيع عبارات احملور    Pearson Correlationرتباط  معامالت االأيضا  جند  و 

هي أقل   نمستوى املعنويةي  SIGقيمة  وهي قيمة ذات دالة إحصائيا الن    0.758لإلمجايل عبارات االستبيان، بلتأ  
هي قيم ذات 02مجيع عبارات احملور  و أيضا قيم معامل االرتباط بني مجيع عبارات كل البعد  ،  0.05من مبستوى داللة  
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، ومنه تعترب 0.05لكل معامل ارتباط هي أقل من مبستوى داللة    نمستوى املعنويةي  SIGقيمة  دالة إحصائيا الن  
 .ومتسقة، ملا وضعأ لقياسه   العاحت صادقةاحملور  وأبعاد  عبارات

وهي قيمااة ذات دالااة    0.688: والاادرجااة الكليااة لإلمجااايل عبااارات االسااااااااااااااتبيااان، بلتااأ03احملور    بني مجيع عباااراتو 
صادقة  العالث احملور  ومنه تعترب عبارات  0.05هي أقل من مبستوى داللة   نمستوى املعنويةي  SIGقيمة  إحصائيا الن  

 .ومتسقة، ملا وضعأ لقياسه

IV  -5-3-  حساب ثبات االستبيان 

ــتبيانثبات تعريف أوال:  أهنا تعطي نفس النتيجة لو مت إعادة توزيع االساااااااتبيان  بعبات أداة الدراساااااااة  ويقصاااااااد : االســـ
أكعر من مرة، حتأ نفس الظروف واللروط، أو بعبارة أخرى، أن ثبات االستبيان  يعين االستقرار يف نتائج االستبيان، 

ة، وقد مت وعدم تتيريها بلااااااااااااااكل كبري، فيما لو مت إعادة توزيعها على أفراد العينة، عدة مرات، خالل ف ات زمنية معين
 اســـــــــــتخــدام  ريقــةالتحقق من ثبااات أبعاااد االسااااااااااااااتبيااان الاادراسااااااااااااااااة، ومت حتقق من ثبااات االسااااااااااااااتبيااان من خالل  

 .ألفا كرونباخمعامل   

 وحتصلنا على النتائج التالية:  كروسخيف حساب العبات بطريقة ألفا   spssويف دراستنا مت استعانة بربانمج  

 لالستبيان   Cronbach's Alphaيبني قيمة معامل    :ي14نجدول رقم  

 النتيجة االختبار  نباخ  معامل ألفا كرو  اور وابعاد االستبيان 

 اثبأ 0.910 عبارة  35   01مجيع عبارات احملور  

02مجيع عبارات احملور    اثبأ 0.966 عبارة  16 

03مجيع عبارات احملور    اثبأ 0.880 عبارات 07 

 اثبأ 0.940 عبارة  58 الفقرات االستبيان مجيع 

 SPSS .V 25ابالعتماد على خمرجات برانمج الطالبةاملصدر: من إعداد 

 اجلدول أعاله:   حتليل 

عبارات احملور   جلميعحيث بلتأ قيمة معامل العبات سلنسية    مرتفعةجند أن قيمة معامل ألفا كرو نباخ ذات قيم  
ي والذي 0.966ن02عبارات احملور    جلميع عبارة وبلتأ قيمة معامل العبات سلنسية    35ي والذي يضم  0.910ن   01
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 وأن ،  عبارات  07والذي يضم    ي0.880ن03عبارات احملور    جلميعوبلتأ قيمة معامل العبات سلنسية  عبارة    16يضم  
دا يدل   0.6عبارة دا وهي أكرب من احلد األدىن    58إبمجايل    0.940القيمة إمجالية مجيع عبارات االستبيان بلتأ  

دل على أن قيمة العبات   01على ثبات أداة الدراسة و در اإلشارة أنه معامل ألفا كرون سخ كلما اق بأ قيمته من  
 . مرتفعة

نعري كافيةي، إذا كانأ قيمه   a<0.6  -:  1حيث اباالت املختلفة لدرجة العبات ل معامل الفا كرو نباخ هي   -
نمقبولة نوعا ماي وإذا كانأ قيمه بني   a>0.65<0.70نضعيفةي، إذا كانأ قيمه بني    a>0.6<0.65بني  

>0.70a<0.85  نحسنةي وإذا كانأ قيمه بني a>0.85<0.90    تكون قيم   0.9أكرب من  نجيدةي وإذا كانأ
وحسب   0.940جاءت به قيمة معامل العبات جلميع فقرات االستبانة ككل حيث بلتأ قيمته  ، وهو ما  العبات دتازة

 ما ذكر أعاله فهي قيمة دتازة. 

نتائج حساب اخلائص السكو م ية   نكون قد أتكدان من قيم مؤشرات الصدق والعباتي لالستبيان  نخالصة 
أستلة الدراسة وصالحيته لتحليل النتائج واإلجابة على    االستبيان دا جيعلنا على ثقة بصحة  صدق أداة الدراسة وثباهتا،  

 واختبار فرضياهتا.

IV -6  املتغريات الدراسةوأراء أفراد عينة الدراسة حنو   ض وحتليل الوصفي إلجاابتعر 

IV  -6-1-  صائص عينة الدراسة خل عرض وحتليل الوصفي 

هنا نقوم بتحليل بياانت افراد عينة الدراسة حيث يتوزعون حسب متتريات البياانت اللخصية واجلداول التالية توضح 
 التكرارات والنسبة املتوية حسب كل متتري: 

 الشخصية  املعلومات متغري يبني توزيع افراد العينة حسب   :ي 15نجدول رقم  

 Frequency Percent 

 اجلنس
 20.3 108 أنعى 

,779 423 ذكر  

 
1Mana carricano et Fanny Poujol, Analyse de données avec spss, Edition PERSON ,2009, p53 
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Total 531 %100.0 

 Frequency Percent 

 العمر 

268  سنة  30أقل من   50.4 

 22.2 118 سنة  40 - 31من 

 17.0 90 سنة  50 - 41من 

.410 55 سنة   51أكعر من   

Total 531 %100.0 

 Frequency Percent 

 املستوى التعليمي 

 10.0 53 متوسط 

 38.0 202 اثنوي 

 52.0 276 جامعي 

Total 531 %100.0 

 Frequency Percent 

 االجتماعية احلالة 

.959 318 أعزب   

 40.1 213 متزوج 

Total 531 %100.0 

 Frequency Percent 

 املهنة 
 8.4 45 أعمال حرة 

 7.1 37 بطال 
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811 طالب   34.1 

 5,2 28 متقاعد 

 8.4 45 موظف قطاع خاص 

 36,8 195 موظف قطاع عام 

Total 531 %100.0 

 Frequency Percent 

 الدخل

.249 261 دج  30000أقل من   

176  دج 60000-30001من   33.1 

77  دج 90000-60001من   14,5 

 3,2 17 دج  90001أكعر من 

Total 531 %100.0 

 Frequency Percent 

 اجلهة اليت تنتمي إليها: 

 35.0 186 جنوب 

 31.3 166 شرق 

 7.1 38 عرب 

 26.6 141 وسط 

Total 531 %100.0 

 

  SPSS .V 25ابالعتماد على خمرجات برانمج الطالبةاملصدر: من إعداد 
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 أوال: حسب اجلنس

 اإلانثن نسبة الذكور أكرب من  أ و   وإانث من خالل اجلدول نالحظ أن عينة الدراسة مشلأ كال اجلنسني من ذكور  
وهذا ميكن   %20.3أنعى بنسبة    108، وكان عدد اإلانث  %79.7ذكر بنسبة    423حيث كان عدد الذكور  

ميكن ايضا تفسريه أبن ابموعات و   االانثسوق السيارات أكعر من  هتمام الذكور مبجال  حسب الطالبة لإلارجاعه  
 فيها نسبة الذكور أكعر من اإلانث.   اإلجتماعي تتلب   مواقع التواصلاخلاصة سلسيارات عرب  

  رسم بياين لتوزيع العينة حسب متغري اجلنس يبني  (:23)  الشكل رقم:

 
 EXCEL 2010ابالعتماد على خمرجات برانمج الطالبةاملصدر: من إعداد 

 اثنيا: حسب السن

 268   هم  حيث كان عددسنة  30الفتة األقل من  ،  عمرية  فتات  أربع من اجلدول نالحظ أن عينة الدراسة مشلأ  
- 41من  العمرية  ، أما الفتة  %22.2بنسبة    118هم  عددبلغ    سنة  40-31من  العمرية  أما الفتة    ،%50.4بنسبة  
وعليه .  %10.4بنسبة    55هم  عددبلغ    سنة  51العمرية أكعر من  ، الفتة  %17.0بنسبة    90هم  عددبلغ    سنة  50

يتجاوز سنهم   العمرية  هبذا ابال ن و   سنة  30فعن عالبية املستجوبني هم شباب ال  الفتة  يرجع هذا الهتمام هذه 
 األخرى.السياراتي وما يتعلق به مقارنة مع سقي الفتات العمرية  
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 رسم بياين لتوزيع العينة حسب متغري السنيبني    ي:24ن  الشكل رقم:

 
 EXCEL 2010 ابالعتماد على خمرجات برانمج الطالبةاملصدر: من إعداد 

 : اثلثا: حسب املستوى التعليمي

العانية    متوسط والفتة ذوي املستوى  الفتة األوىل  علأ يف    ، من اجلدول نالحظ أن عينة الدراسة مشلأ ثالث فتات
 202عدد الفتة العانية    فرد،53بعدد   %10.0نسبة الفتة األوىل  علأ يف  و  اجلامعيني، أما الفتة العالعة ختص    ،اثنوي

نسبة   بعدد    %38.0 علأ يف  العالعة  الفتة  من %52.0بنسبة  كذلك    276وكذلك  نسبة  أكرب  ، حيث كانأ 
يدل على ان الفتة اجلامعية تصدرت أعلبيأ املستوايت التعليمية دا    .املستقصني من ذوي املستوى التعليمي اجلامعي

 مفهومية سلنسبة لباقي الفتات التعليمية األخرى.   أكعرللمستجوبني وهو ما يعكس االجاست على االستبانة بلكل  

 املستوى التعليمي رسم بياين لتوزيع العينة حسب متغري    يبني  (:25)  :الشكل رقم

 
 EXCEL 2010ابالعتماد على خمرجات برانمج الطالبةاملصدر: من إعداد 

 احلالة االجتماعية : حسب  رابعا

50%
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17%

11%

السن

سنة30أقل من 

سنة40-31من 

سنة50-41من 

سنة51أكثر من 

10

3852

المستوى التعليمي

متوسط ثانوي جامعي
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فتة و   %40.1  بنسبةو   213املتزوجني بلتأ  حيث فتة    متزوجو   أعزب من اجلدول نالحظ أن عينة الدراسة مشلأ  
وهذا يدل على   حيث كان أكرب نصيب لإلجاست من طرف فتة العزاب.  .%59.9  مبا نسبته  318بعدد  العزاب  

كرب مدة ميكن تفسري هذا بقضاء الفتة العزابية أ، و جابة على استبانة الدراسة مقارنة سملتزوجنيب سإلاهتمام فتة العزا
سملتزوجني الذين ميكن اعتبارهم ملتزمون أبمورهم األسرية ووضعها من بني مواقع التواصل اإلجتماعي مقارنة   على   زمنية

 سلعزاب.   أهم أولوايهتم مقارنة 

 احلالة االجتماعية   رسم بياين لتوزيع العينة حسب متغرييبني    (:26)  الشكل رقم:

 
 EXCEL 2010ابالعتماد على خمرجات برانمج الطالبةاملصدر: من إعداد 

 متغري املهنة : حسب  خامسا  

  دأعمال حرةد  فتة  حيث    أفراد عينة الدراسة يتوزعون حسب متتري املهنة املستجوبني،من اجلدول نالحظ  
 ،%34.1نسبة  181بلتأ  دطالبد فتة و    ،%7.1نسبة ب 37ب  دبطالدالفتة و  ،  %8,4نسبة فرد  45بلتأ  

موظف دفتة  و     ،%8.4سبة  بن  45د بلتأ  خاصموظف قطاع  دفتة  و   ،% 5.2نسبة  ب  28كان عددها    دمتقاعد دفتة  و 
ويرجع هذا إىل أن فتة املوظفني يف   .%36.8نسبة  فرد ب  195كانأ أبعلى عدد من املستقصني ب      د قطاع عام

هو ما عكس العموم يف ابتمع اجلزائري و هم فتة األعلبية املمارسة ملهنهم على  الباحعة  القطاع العام على العموم حسب  
رعبة منهم يف اقتناع سيارة  لية    رمباو   هذا يدل على اهتمامهم مبوضوع  ل الدراسةو   ألعلى نسبة يف اإلجابةتصدرهم  
من خالل اجابتهم على هذه اإلستبانة مقارنة   عكس سلوكياهتم اللرائية عليهو  رأيهم فيه ابداء و   اهتمامه سبال و   الصنع

 . بباقي الفتات األخرى
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 م بياين لتوزيع العينة حسب متغري املهنة رسيبني  ي:  27ن  الشكل رقم:

 
 EXCEL 2010ابالعتماد على خمرجات برانمج الطالبةاملصدر: من إعداد 

 متغري الدخل : حسب  سادسا  

د بلغ   دج  30000أقل من    دالفتة  الدخل املستجوبني أفراد عينة الدراسة يتوزعون حسب متتري  من اجلدول نالحظ  
 ، %33.1نسبة  ب  كان عددها  176د    دج  60000-30001من  د   الفتةأبكرب نسبة، أما    %  49.2نسبة  ب  261

أبقل   كانأ  د  دج  90001أكعر من  د  الفتة  و   ،%14.5نسبة  ب  77د كانأ ب  دج  90000- 60001من  دالفتة  و 
أعلى تصدرهم  و   سالجابة  د    دج  30000أقل من    د  الدخل  مالاهتمام ذوي  و   ،% 3.2نسبة  بو   فرد  17ب  و   بنسبة

د حيث ميكن تفسري هذا التوايل يف ترتيب   دج   60000-30001من  ويليهم أصحاب الفتة الدخلية د   نسبة يف ذلك 
 ل الدراسة احمللي نسيارة سامبول اجلزائريي  ما يليها لرعبتهم رمبا يف اقتناء هذا املنتوج  و   نسب اإلجابة أبعلى نسبة

مات حوله مقارنة مبستوى دخلهم الذي ميكن اعتباره ضعيف مقارنة  ميع معلو و   كل ماخيصه رعبتهم يف االطالع على  و 
سلفتات األخرى اليت رمبا  لك سيارات يف األصل أو مستوى الدخل لديها يسمح هلا إبقتناء سيارات ذات عالمات 

 اعتبارها األحسن له مقارنة سلسيارات احمللية الصنع. و   اخرى
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  لتوزيع العينة حسب متغري الدخل رسم بياين  يبنيي:  28ن  الشكل رقم:

 
 EXCEL 2010ابالعتماد على خمرجات برانمج الطالبةاملصدر: من إعداد 

 متغري اجلهة اليت ينتمي إليها املستجيب : حسب سابعا  

 علأ     د جنوبد الفتة    املستجوبني،إليها  عون حسب متتري اجلهة اليت ينتمي  أفراد عينة الدراسة يتوز من اجلدول نالحظ  
نسبة ب  141د  كان عددها  وسطدفتة  أما    ،%  31.3  نسبة  166د بلتأ  شرقدفتة  و ،  %35.0نسبة  بفرد    186يف  

نسبة يف اإلجاست يرجع اعتالء فتة اجلنوب ألعلى  و   ،%7.1نسبة    38د قدرت ب  عربدفتة  وأخريا    ،  % 26.6
 األصدقاء القاطنني مبنطقة جنوبية حكم  ل اإلقامة. وعة من  إىل استعانة الطالبة بنلر االستبانة مبجم

 رسم بياين لتوزيع العينة حسب متغري اجلهة اليت ينتمي إليها املستجيب   يبني  :(29)  الشكل رقم:

 
 EXCEL 2010ابالعتماد على خمرجات برانمج الطالبةاملصدر: من إعداد 
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 إجاابت العينة حنو مدى امتالكهم للسيارة شخصية   اثمن ا: حتليل

 سياحية مدى امتالكهم للسيارة يبني توزيع افراد العينة حسب   :(16)  جدول رقم 

 Frequency Percent السؤال            

 سياحية هل  تلك سيارة 

 54.4 289 ال 

 45.6 242 نعم

Total 531 %100.0 

 Frequency Percent 

إذا كانأ اجابتك بنعم فهل لديك نية يف  
 تتيري سيارتك احلالية يف الف ة املقبلة 

 19.0 101 رمبا 

 9.2 49 ال 

 17.3 92 نعم

Total 242 % 45.5 

 SPSS .V 25 ابالعتماد على خمرجات برانمج الطالبةاملصدر: من إعداد 

 لصاحلفكانأ  سياحية  متتري مدى امتالكهم لسيارة  أفراد عينة الدراسة يتوزعون حسب  من اجلدول نالحظ  
من هنا و   %45,6نسبة  ب  فرد  242دنعم د قدرت ب    اليت أجابأ ب  ة الفت  ، أما %54.4نسبة  بفرد    289دال د ب  

وهذا ميكن ترجيحه حسب الطالبة كون أكرب فتة من اببني من حيث ن معظم ابيبني ال ميلكون سيارة  ميكن القول أ 
 . دج30000مستوى دخلهم ال يتجاوز  
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 سياحية امتالك أفراد العينة لسيارة  بني رسم بياين لتوزيع العينة حسب  ي:  (30: )الشكل رقم

 
 SPSS .V 25 ابالعتماد على خمرجات برانمج الطالبةاملصدر: من إعداد 

 %19.0كانأ نتائجهم بنسبة    نية يف تتيري سيارتك احلالية يف الف ة املقبلة  وفيما خيص إذا كانأ لديهم
 علأ ب ، أما من كانأ إجابتهم ب دنعمد  %9.2بنسبة  فرد    49 علأ ب    د الفتة د  و   فرد،  101لصاحل درمباد ب  

من اببني يرجح أن لديهم  %19من خالل هذه االجاست ميكن القول أان ما نسبته و   ، %17.3ته سبفرد مبا ن 92
 نية عري مؤكدة يف تتيري سياراهتم احلالية. 

 احلالية يف الفرتة املقبلة   السيارة نية يف تغيري  رسم بياين لتوزيع العينة حسب    يبنيي:  31)  :الشكل رقم

 
 

 SPSS .V 25 ابالعتماد على خمرجات برانمج الطالبةاملصدر: من إعداد 
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 معدل استخدامهم لألنرتنت يوميا إجاابت العينة حنو    : حتليل اتسعا  

 معدل استخدام األنرتنت يوميا يبني توزيع افراد العينة حسب   :ي17نجدول رقم  

 Frequency Percent السؤال             

 ما معدل استخدامكم لألن نأ يوميا 

 10.1 53 أقل من ساعة

  3-1من 
 ساعات 

104 19.6 

  6-4من 
 ساعات 

173 32.5 

 
  6أكعر من 
 ساعات 

201 37.8 

 Total 531 100.0% 

 SPSS .V 25 ابالعتماد على خمرجات برانمج الطالبةاملصدر: من إعداد 

متتري معدل استخدام األن نأ يوميا فكانأ الفتة اليت أفراد عينة الدراسة يتوزعون حسب  من اجلدول نالحظ  
ساعاتد قدرت   3-1تستخدمها من داليت    ةالفت  أما   ،%10.1فرد مبا نسبته    53تخدم األن نأ دأقل من ساعةد  تس
يف األخري فتة دأكعر و   ،%32.5فرد بنسبة    173ساعاتد معلأ ب    6-4، أما فتة د%19.6فرد بنسبة    104ب
،  أي أن أعلبية عينة الدراسة تستخدم شبكة األن نأ مبا %37.8فرد أبعلى نسبة    201ساعاتد كانأ ب    6من  

ميكن و   هذا من قبل الطالبة أن شبكة األن نأ أصبح استخدامها بلكل كبرييفسر و   ساعات يوميا  6معدله أكعر من  
متابعة مجيع و   حيث أصبحأ مرجعا هاما يف اإلطالع على فتلف األمور القول انه ال يستتىن عنها يف الوقأ الراهن  

 املستجدات.
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 معدل استخدام األنرتنت يوميا رسم بياين لتوزيع العينة حسب    يبنيي:  32ن  الشكل رقم:

 
 SPSS .V 25 ابالعتماد على خمرجات برانمج الطالبةاملصدر: من إعداد 

  : للبحث عن معلومات حول املنتج املواقع األكثر استخداما : حتليل إجاابت العينة حنو  عاشرا

 كثر استخدما للبحث عن معلومات حول املنتج املواقع األ توزيع افراد العينة حسب   يبني:  ي18نجدول رقم  

        Frequency Percent 

قع األكعر استخداما للبحث عن معلومات  ااملو 
 حول املنتج 

 17.5 315 فايسبوك 

 12.9 231   انستترام

 17.0 304 يوتيوب 

 15.1 271   واد كنيس  

 
عرف الدردشة  

 ي messengerن
246 13.8 

 11.5 208  ركات البحث  

 
املواقع الرمسية  
 للمؤسسة 

219 12.2 

 Total 531 100.0% 

 SPSS .V 25 ابالعتماد على خمرجات برانمج الطالبةاملصدر: من إعداد 
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للبحث عن معلومات املواقع األكعر استخداما  متتري  أفراد عينة الدراسة يتوزعون حسب أن  نالحظ  أعاله  من اجلدول 
، يليها موقع %17.5فكانأ الفتة اليت تستخدم موقع دفايسبوكد تصدرت أبعلى نسبة  علأ يف    حول املنتج 

 messenger)، يلي دموقع عرف الدردشةدن  %15.1، مث موقع دواد كنيسد بنسبة    %17ديوتيوبد بنسبة  
يف األخري و   %12.2مسي للمؤسسةدبنسبة  داملوقع الر و  ، %12.9، مث موقع دانستترامد بنسبة  %13.8بنسبه  

من حيث املواقع األكعر استخداما فيتية  ، حصل موقع فايسبوك على أكرب نسبة  %11.5د ركات البحثد بنسبة  
 يرجع هذا لللعبية اليت ميلكها هذا املوقع خصوصا سجلزائر مقارنة بباقي مواقع التواصل اإلجتماعي األخرى و   للبحث 

 كبرية مساحة يعطيه فهوكونه حيتوي على معلومات ال أبس هبا يف شىت اباالت  و   أيضا للسهولة استخدامه مقارنةو 
هو دكن ما ال جنده يف و   الفيديواتو   ة نصيا أو سلصور الكتابو   ابداء  آرائه عن طريق التعليقو   للمتصفح عربه   جدا

 التواصل أشكال  من الكعري يعطي فيسبوك موقع  أن  كما ،سقي املواقع األخرى أو يكون مقيد مقارنة مبوقع الفايسبوك
 بلكل جديدة اتصال جهات  إىل  الوصول له  يسهل إنه بل ،االهتمام سالتصال هبا  ل طرافاأل كافةب واالتصال

 . وبسيط ميسر
 املواقع األكثر استخدما للبحث عن معلومات حول املنتج   رسم بياين لتوزيع العينة حسب  يبنيي:    33ن  الشكل رقم:

  

 SPSS .V 25 ابالعتماد على خمرجات برانمج الطالبةاملصدر: من إعداد 

IV  -7  إلجاابت الوصفي  وحتليل  حنو    عرض  الدراسة  عينة  أفراد  وحماور  وأراء  وابعاد  عبارات 
 االستبيان 

من  ااور    وبعاد   قبال اختباار الفرضااااااااااااااياات حنااول معرفاة اآلراء وا ااهاات أفراد العيناة من خالل حتليال عباارات كال  ور
من خالل إعداد   اماي وهذاأتفق ، أتفقنإجيايب  ي أو أتفق  اما أتفق، ال النساااااال  االسااااااتبيان هل يف ا اه: احملايد أو 
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فانه مت اعتماد على حتديد اال اه العام للمسااااااااااااااتجوبني   االسااااااااااااااتبيان وعليهلدليل املوافقة لتحليل اجاسهتم على عبارات 
 على كل عبارة:  إلجاسهتم

 يلي:  فتم استخدام اإلحصائية التالية: املدى، املتوسط احلسايب، االحنراف املعياري والوزن النسي للعبارة كما  

رت اخلماسااااااي املسااااااتخدم يف االسااااااتبيان الدراسااااااة مت حساااااااب ا: لتحديد طول خالاي مقياس ليكاملدى العام ✓
وللحصاااول على طول اخللية الصاااحيح   4=ي  1-5ن= مقياسي درجة يف   أدحت-مقياساملدى:نأعلى درجة يف 

وإبضاااافة هذه القيمة   0.8=5 4التايل:نقوم بقسااامة املدى العام على عدد دراجات املوافقة وذلك على حنو 
مع كل درجات املوافقة، وتفيد هذه   األعلى وهكذالدرجة املوافقة حنصاااااااااال على احلد   يف كل مرة للحد األدىن

 العملية يف التعرف على موقف مل ك إلمجايل أفراد العينة حيث:

    بني ما  من عبارات االسااااااااااااتبيان  إذا تراوحأ قيمة املتوسااااااااااااط احلسااااااااااااايب املرجح لدرجة املوافقة حول أي عبارة  -
 ؛فان هذا يعين أن درجة املوافقة  عل درجة منخفضة جدا[  1.80  -1]

  بني ما  إذا تراوحأ قيمة املتوسااااااااااااط احلسااااااااااااايب املرجح لدرجة املوافقة حول أي عبارة من عبارات االسااااااااااااتبيان   -
 فان هذا يعين أن درجة املوافقة  عل درجة منخفضة [  2.60  -1.80]

  بني ما  إذا تراوحأ قيمة املتوسااااااااااااط احلسااااااااااااايب املرجح لدرجة املوافقة حول أي عبارة من عبارات االسااااااااااااتبيان   -
 ؛فان هذا يعين أن درجة املوافقة  عل درجة متوسطة[  3.40  -2.60]

  بني ما  إذا تراوحأ قيمة املتوسااااااااااااط احلسااااااااااااايب املرجح لدرجة املوافقة حول أي عبارة من عبارات االسااااااااااااتبيان   -
 ؛فان هذا يعين أن درجة املوافقة  عل درجة عالية[  4.20  -3.40]

  بني ما  إذا تراوحأ قيمة املتوسااااااااااااط احلسااااااااااااايب املرجح لدرجة املوافقة حول أي عبارة من عبارات االسااااااااااااتبيان   -
 1.فان هذا يعين أن درجة املوافقة  عل درجة عالية جدا  [5   -4.20]

ترتيب العبارة من خالل أمهيتها يف احملور سالعتماد على أكرب قيمة متوساااااط حساااااايب يف احملور وعند تسااااااوي املتوساااااط   ✓
 احلسايب بني عبارتني فعنه أيخذ بعني االعتبار اقل قيمة لالحنراف معياري بينهما.

 
،  اضارات، كلية العلوم االقتصاادية والتجارية وعلوم التسايري، جامعة  - منظور اإلحصاائي    –طويطي مصاطفى، وعيل ميلود: أسااليب تصاميم وإعداد الدراساات امليدانية   - 1

 .111  - 110، ص  2014 2013البويرة، السنة اجلامعية  
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بينما يدل الوزن النساا  للعبارة والذي يساااوي ناملتوسااط احلسااايب لكل عبارة تقساايم عدد البدائل مقياس ليكرتي وفق   ✓
∗1100العالقة التالية

�̅�

𝐾
= (%)𝑋:̅.    حيثk    .عدد البدائل يف مقياس ليكرت املستخدم يف اإلستبيان 

IV  -7-1- التسويص الفريوسي    دبـــــــــ: أبعااحملور األول واملتعلص  عرض وحتليل إجاابت أفراد العينة على عبارات
 )أدواته(

 األول يبني اراء واجتاهات املستجوبني حول عبارات احملول  :  ي19نجدول رقم  

 

 العبارات

Mean 

ي  �̅�ن 
املتوسط  
 احلسايب

Std. 
Deviation 

ياالحنراف  𝛅ن 
 املعياري 

الوزن النس   
للمتوسط  
 احلسايبن%ي 

ترتيب  
أمهية  
العبارة  
يف 
 البعد 

اال اه العام  
ينة حنو عألفراد ال

 كل عبارة

01 
مصممة   اإللك ونيةاليت تصدفها عرب املواقع  ت د  توى اإلعالان

 بتقنيات تكنولوجية جذابة. 
 درجة عالية  02 76.67 0.717 3.83

02 
توي على كافة املعلومات اليت تود االلك ونية حتت عالانإ د أن 

 عن املنتج.  معرفتها
متوسطة درجة  03 67.04 1.035 3.35  

03 
أجد أن  توى اإلعالانت اإللك ونية ذات األفكار املبتكرة سريعة 

 االنتلار مقارنة بتريها. 
 درجة عالية  01 82.96 0.807 4.15

 درجة عالية  75.56 0.60287 3.7778 احملتوى العقالحت  /1

04 
يلجعين  توى اعالن اإللك وحت على اعادة ارساله لألخرين  

 اهلي ، مقربني، نأصدقاء 
 درجة عالية  03 70.19 1.055 3.51

 درجة عالية  02 71.30 0.969 3.56 . ومقربيكتقوم سحلديث عن إعالانت اإللك ونية مع اصدقائك  05

06 
  وشيق للبحثكان جذاب   إذايدفعين  توى اإلعالن اإللك وحت 

 حول ذلك املنتج.  أكعر
 درجة عالية  01 84.07 0.694 4.20

 درجة عالية  75.19 0.72607 3.7593 احملتوى العاطفي  /2

 
، ص  2018النلار اجلامعي اجلديد، تلمساان، اجلزائر    اجلزء األول، - excelلية على برانمج  تطبيقات عم–مصاطفى طويطي ااااااااااااااا التحليل اإلحصاائي لبياانت االساتبيان    1

211. 
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07 
يهمك يف  توى اإلعالانت اإللك ونية مدى حرص مؤسسة يف  

 لإلعالانت. اح ام املبادئ األخالقية 
4.46 0.729 89.26 01 

  درجة عالية 
 جدا

08 
ترى أبنه يوجد تضليل يف املعلومات املقدمة من خالل اإلعالانت  

 اإللك ونية.  
 درجة عالية  03 81.30 0.835 4.06

09 
تتكون لديك صورة ذهنية سلبية حول املنتج لو رأيأ أن ما روج 

 صحيح واقعيا. له من خالل اإلعالن اإللك وحت عري 
4.45 0.728 89.07 02 

  درجة عالية 
 جدا

جدا   درجة عالية 86.54 0.58713 4.3272 احملتوى األخالقي /3  

 درجة عالية  79.09 0.45472 3.9547 أ  احملتوى الفريوسي نالرسالة اإلعالنيةي  -أوال: 

10 
  املواقع اإللك ونيةتسمح لك خاصية التعليق املوجودة يف فتلف 

.ي إببداء رأيك حول ما خاصة.نموقع أخبار، قنوات، أو مواقع 
 رأيأ يف  توى اإلعالانت  

 درجة عالية  03 76.48 0.895 3.82

11 
املوجودة  د Partager أو د د Shareتساهم خاصية شري د 

اإلعالن  يف فتلف ملواقع اإللك ونية يف ملاركتك يف نلر  توى 
 .ومقربيكاصدقائك  ومللاركتها معلوصوهلا 

 درجة عالية  04 76.48 0.946 3.82

12 
اإلعالانت يف فتلف  أعطي أمهية كبرية للتعليقات اليت أقرأها حول 

 املواقع اإللك ونية. 
عالية درجة  01 83.33 0.779 4.17  

13 
أقوم سالطالع على إعالانت إن ظهر يل بصفة مباشرة أثناء  

 تصفحي ملوقع ما. 
 درجة عالية  05 70.00 1.098 3.50

14 
أرى أن التنوع يف  توى اإلعالن عرب فتلف املواقع سستخدام 

نصور، فيديوهات، موسيقى، كيفية التواصل مع املؤسسة..ي جيعله 
 ملفة النتباهي. 

 درجة عالية  02 82.59 0.844 4.13

 درجة عالية  77.78 0.62731 3.8889 االستجابة حملتوى نالرسالة اإلعالنيةي  ب  مدى-أوال: 

 درجة عالية  05 81.67 0.908 4.08 .إعالانت أثناء تصفحك ملوقع فايسبوك تصادفك 15

16 
طع فيديو إلعالانت أو عروض يف الربيد  امق و  أتلقى رسائل نصية

 يب.  ي اخلاصEmailاإللك وحت ن
 درجة عالية  06 76.85 1.129 3.84
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 درجة عالية  01 87.04 0.715 4.35 حيتوي على إعالانت.موقع يوتيوب  د أن   17

 درجة عالية  03 82.78 0.971 4.14 حول منتج ما. تستعني مبوقع واد كنيس يف البحث عن معلومات  18

19 
تلجل إىل   منتج مارعبتك يف احلصول على معلومات حول  عند

 تلك العالمة. املوقع اإللك وحت اخلاص ب 
 درجة عالية  02 86.85 0.726 4.34

20 
 د أن اإلعالانت املعروضة عرب فتلف املواقع اإللك ونية أفضل 

 سلنسبة لديك من اإلعالانت املنلورة بوسائل أخرى. 
 درجة عالية  04 81.85 0.923 4.09

21 
أحث عن مموعات خاصة يف مواقع التواصل للدردشة مع 

 أعضائها حول منتج ما. 
 درجة عالية  07 69.81 1.148 3.49

 درجة عالية  80.98 0.59342 4.0489 اثنيا: وسائل النلر 

22 
السلبية واإلجيابية اليت اقرأها يف فتلف املواقع  قارنة األراءأقوم مب

 االلك ونية حول اعالن منتج ما حىت اقرر شراء مع عدمه هلا.
 درجة عالية  03 83.89 0.618 4.19

23 
يف فتلف املواقع  ماحول منتج السل  إلعالن أقوم سلتعليق 
 ان مل يعجبين.  اإللك ونية

عالية درجة  09 71.85 0.907 3.59  

24 
يف فتلف املواقع  منتج ما حول إلعالن  جيايبأقوم سلتعليق اإل

 إذا اعجبين.  اإللك ونية
 درجة عالية  06 75.74 0.821 3.79

25 
 وقام بتجريبه ما  أمهية كبرية لرأي من تعامل مسبقا مع منتجوىلأ

 كان سل  أو إجيايب من خالل ما أقرأه من تعليقات حولء  سوا
 .ذلك

 درجة عالية  04 83.52 0.852 4.18

26 
من   أكان  إذا فتلف املواقع  عرب مامنتج ملعلومات حول ساثق 

 01 85.74 0.786 4.29 ومعاريف الواقعيني. أصدقائي 
   درجة عالية 
 جدا

27 
يف   معاريفو  من أصدقائي أذا كانا ما ملعلومات حول منتجساثق 

 مواقع التواصل االجتماعي ناف اضينيي 
 درجة عالية  08 74.26 0.907 3.71

28 
  صدرقدت  اليت واالت املقاطعةكل اللائعات   االعتباربعني  اخذ
تصديي ملقاطعة شراء سيارة رونو معل الة نخليها ما منتج  عن

 يف اختاذ قرار شرائها من عدمه. سامبول 
عالية درجة  07 75.56 0.998 3.78  
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29 
عرب فتلف املواقع  ماحول منتج  هتتم سلبحث عن أراء الناس

مواقع التواصل االجتماعي، مواقع  نموقع أخبار،اإللك ونية 
 ق هبا مقارنة بوسائل ال ويج األخرى.تعو خاصة..ي 

 درجة عالية  05 81.11 0.818 4.06

30 
تلك ان سبق يل التعامل مع منتج ما عن أحتدث بلكل إجيايب 
 02 85.19 0.632 4.26 العالمة وأقنعين ذلك. 

  درجة عالية 
 جدا

 درجة عالية  79.65 0.48257 3.9825 اثلعا: الكلمة املنطوقة الك ونيا 

لو كنأ انوي  ملنتج ماتعزز آراء عائليت رأيي يف اختاذ قرار شراء   33
 87.96 0.748 4.40 ذلك.

  درجة عالية  01
 جدا

لو كنأ ملنتج ما أعترب أصدقائي مصدر هام يف اختاذ قرار شراء  34
 انوي ذلك.

4.19 0.866 83.70 
02 

 درجة عالية 

يصادفك وجود ملاهري وشخصيات معروفة يف إعالانت عرب   31
 فتلف املواقع اإللك ونية  

3.98 0.875 79.63 
03 

 درجة عالية 

أهتم مبا ينلر أو يقال عرب فتلف املواقع اإللك ونية من قبل  32
أخذه بعني  و  منتج مامدونني...ي حول  ، اعالميني،نالصحافيني 

 ايت اللرائية. يف اختاذ قرار  االعتبار
3.94 0.920 78.70 

04 
 درجة عالية 

  لك رعبة يف معني خيلقملاهدتك ألحد امللاهري يستخدم منتج  35
  ربته. 

3.33 1.184 66.67 
05 

متوسطة درجة   

 درجة عالية  79.33 0.66670 3.9667 يناملؤثرون الرأي رابعا: قادة 

جدا درجة عالية  79.46 0.43915 3.9730 احملور األول: أبعاد التسويق الفريوسي نأدواتهي   

 SPSS.V 25  برانمج ابالعتماد على خمرجات الطالبةاملصدر: من إعداد 

  :التعليص على اجلدول أعاله جندمن خالل 

بلااااااااااكل عام  فان   :أبعاد التسااااااااااويق الفريوساااااااااايتطبيق  االسااااااااااتنتاج العام حول أراء وا اهات أفراد العينة فيما يتعلق ب
وسحنراف معياري    ،  3.9730 بلغ: احملور  املسااااااااااااتجوبني على مجيع عبارات  إلجاستاملتوسااااااااااااط حسااااااااااااايب اإلمجايل  

وسلتايل    ،، وهو يلاااري إىل تقارب أراء األفراد  و ركزها  حول قيمة املتوساااط احلساااايب العام للمحور0.43915قدره:
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أفراد   على أن %79.46فاملتوساااااااط احلساااااااايب اإلمجايل ميعل مركز البياانت ال اهات أفراد العينة أي موافقون بنسااااااابة  
 ألدوات التسويق الفريوسي. جدا بدرجة عاليةمدركون   العينة املستجوبني

 العقالحت، العاطفي، األخالقيي من قبل عينة الدراساة  ناحملتوىللمحتوى الفريوساي   ساتوى إدراكمل  أما سلنسابة -
درجةي  4.20إىل درجة   3.40 نمنوهو ضامن ابال املتوساط احلساايب املرجح     3.954قيمة:املتوساط حساايب   بلغ 
  عالية للمحتوى العقالحت   درجتهأفراد العينة املسااااااااااااااتجوبني  إدراكعلى أن مسااااااااااااااتوى  %79.09موافقون بنساااااااااااااابة   أي

األخالقي مبتوسااااط حسااااايب  للمحتوى اال اه العام ألفراد العينة حيث كان    الفريوسااااي.  واألخالقي للتسااااويقوالعاطفي  
  3.77اعتلى ال تيب من حيث ادراكه من قبل عينة املساااااااااتجوبني مث يليه احملتوى العقالحت مبا متوساااااااااطه و   4.32بلغ 
 .3.75اخريا احملتوى العاطفي مبتوسط حسايب قدر ب  و 

املتوسط   بلغ  ي من قبل عينة الدراسةالرسالة اإلعالنيةللمحتوى الفريوسي ن  استجابةمدى  ستوىمل  ا سلنسبةأم -
موافقون   درجةي أي 4.20إىل  درجة  3.40 نمنضاااامن ابال املتوسااااط احلسااااايب املرجح    وهو 3.88قيمة:حسااااايب  
 الرسااااااالة اإلعالنيةالعينة املسااااااتجوبني هو بدرجة عالية للمحتوى    اسااااااتجابة أفرادعلى أن مسااااااتوى %77.78بنساااااابة  

يف املرتبة األوىل من حيث األمهية حيث أعطأ عينة الدراساااااااة أمهية   ي12وجاءت العبارة رقم ن .للتساااااااويق الفريوساااااااي
   كبرية للتعليقات اليت تقرأها حول اإلعالانت يف فتلف املواقع اإللك ونية.

  4.04قيمة:املتوساط حساايب   بلغ  من قبل عينة الدراساة الفريوساية  وساائل النلارل  دراكاإل ساتوىمل  أما سلنسابة -
 %  80.98موافقون بنساااااابة    درجةي أي  4.20إىل درجة   3.40 نمنوهو ضاااااامن ابال املتوسااااااط احلسااااااايب املرجح  

تصااادرت العبارة و   ،الفريوساااية  للوساااائل النلااار  سلنسااابة العينة املساااتجوبني هو بدرجة عالية  إدراك أفرادعلى أن مساااتوى 
أي   4.35إعالانتد ال تياب األول مبتوسااااااااااااااط حساااااااااااااااايب قادر ب  ي د  اد أن موقع اليوتيوب حيتوي على  17رقم ن

كااان  و   حساااااااااااااابهم فااعن موقع اليوتيوب حيتوي على اعالانت يرجعون لالطالع عليهااا جلمع معلومااات حول منتج مااا،
ي د أحث عن مموعات خاصاة يف مواقع التواصال للدردشاة مع أعضاائها حول منتج ماد أقل متوساط 21للعبارة رقم ن

 متبادل املعلومات حول منتج ماو  للمجموعات اخلاصاااااة سلدردشاااااة جللبساااااتجوبني ال يعريون أمهية  أي أن امل  3.49
 قد يرجح هذا لعدم ثقتهم يف معل هذه ابموعات اخلاصة سلدردشة.و 

وهو    3.982قيمة:املتوساط حساايب   بلغ   من قبل عينة الدراساةللكلمة املنطوقة إلك ونيا  دراكاإل ساتوىمل  أما سلنسابة -
على أن   %  79.65موافقون بنسبة   درجةي أي  4.20إىل درجة   3.40 نمنن ابال املتوسط احلسايب املرجح ضم

ي 26، حيث كانأ للعبارة رقم نالعينة املساااااااااااتجوبني هو بدرجة عالية للكلمة املنطوقة إلك ونيا  إدراك أفرادمساااااااااااتوى 
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أي أن أفراد العينة املسااااااااتجوبون يعقون سملعلومات املقدمة حول منتجات من    4.29االوىل ترتيبا مبتوسااااااااط قدر ب  
معارفهم الواقعني أكعر منهم اإلف اضاااااايني عرب مواقع التواصاااااال اإلجتماعي الذي قدر املتوسااااااط احلسااااااايب  و   أصاااااادقائهم

جااء يف ال تياب  و   أي آبخر ترتياب  7 7ن حياث األمهياة الاذين كاان ترتيباه مو   ي27العباارة رقم ن  3.71اخلااص هبم ب
ي، أي أهنم يتحدثون بلكل اجيايب عن منتج 25ي، ن22ي، ن30رقم نعلى التوايل كل من الفقرات   04و  03و 02

فتلف اإلجيابية اليت تتداوهلا و   يقومون مبقارنة اآلراء السااااالبيةو  حققأ له رعباهتم،و  ما إن سااااابق هلم التعامل مع عالمته
 .من تعامل مسبقا مع منتج ما املواقع حول منتج ما لتقرير اللراء من عدمه، مع توليهم أمهية كبرية لرأي

وهو ضاامن ابال    3.966قيمة:املتوسااط حسااايب   بلغ  من قبل عينة الدراسااة لقادة الرأي دراكاإل سااتوىمل  أما سلنساابة -
على أن مستوى إدراك   %79.33موافقون بنسبة   درجةي أي4.20إىل  درجة    3.40 نمناملتوسط احلسايب املرجح  

ي االوىل ترتيبا مبتوسااااط حسااااايب  01، حيث كانأ العبارة رقم نبدرجة عاليةأفراد العينة املسااااتجوبني لقادة الرأي يعترب 
املؤثرون على قرارات شااااااااااراء املنتج من عدمه حسااااااااااب ا اه رأي العينة   أي أن العائلة تعترب من أقوى 4.40قدر ب 

ميكن اعتبارها  و   يرجع تفسااااااااااري هذا ألن األساااااااااارة أو العائلة تعترب أقوى رابط اجتماعي لدى األفرادو  حول هذه العبارة
ىن ترتيب العبارات ي يف أد35كانأ العبارة رقم نو   املساااااااتلاااااااار األول الذي يرجع إليه قبل اختاذ قرار اللاااااااراء النهائي،

بدرجة متوسطة . أن آراء العينة حول ملاهدهتم الحد امللاهري يستخدم منتج  3.33مبتوسط حسايب قدر ب 5 5
 ليسأ عالية.و   خيلق هلم الرعبة بدرجة متوسطة يف  ربته  معني

IV  -7-2- دوات  أ  تبين ع: واق  ـــــــــــ واملتعلص بــــــــــــــــــــــ   الثايناحملور عرض وحتليل إجاابت أفراد العينة على عبارات
ــيارة رونو     A.I.D.Aمنوذج  ابســــتخدام املكوانت اخلاصــــة ابالجتاهات وفص التســــويص الفريوســــي  حول منتج ســ

 .سامبول اجلزائرية

 الثاين احملور  يبني اراء واجتاهات املستجوبني حول عبارات :  ي20نجدول رقم  

 العبارات  

Mean 

ي  �̅�ن 
املتوسط  
 احلسايب

Std. 
Deviation 

ياالحنراف  𝛅ن 
 املعياري 

الوزن النس   
للمتوسط  
 احلسايبن%ي 

ترتيب  
أمهية  
العبارة  
يف 
 البعد 

اال اه العام  
ينة حنو عألفراد ال

 كل عبارة

36 
اإلعالانت عرب فتلف الوسائط اإللك ونية حول سيارة درونو  ترى أن  

 سامبول اجلزائريةد يلفأ انتباهي حول هذا املنتج. 
متوسطة درجة  03 65.37 1.099 3.27  
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37 
اجلزائريةد    مصادفيت لإلعالانت اإللك ونية حول سيارة درونو سامبول

 عرب فتلف املواقع يعري حاجيت هلذا املنتج. 
متوسطة درجة  08 60.93 1.195 3.05  

38 
تلفأ انتباهي اآلراء والتعليقات اليت اقرأها صدفتا عرب فتلف املواقع عن  

 سيارة درونو سامبول اجلزائريةد. 
 درجة عالية  01 70.37 0.912 3.52

39 
اإللك ونية لسيارة درونو سامبول اجلزائريةد ان  تلد انتباهي اإلعالانت  

متوسطة درجة  06 62.04 1.191 3.10 كانأ مقدمة من قبل شخصيات ملهورة يف ابتمع.   

40 
اجلزائرية عرب فتلف املواقع    تساعدحت اإلعالانت حول سيارة سامبول

.  واالهتمام هبا اإللك ونية على تذكرها    
متوسطة درجة  05 63.52 1.012 3.18  

41 
ظهر يل بصفة مباشرة   اجلزائرية إنأهتم مبلاهدة إعالانت رونو سامبول  

 أثناء تصفحي ملوقع ما. 
متوسطة درجة  07 61.67 1.177 3.08  

42 
أقوم سستخدام حساسيت عرب فتلف وسائل التواصل االجتماعي لدخول  

ملؤسسة رونو لتعرف أكعر على   واملواقع وابموعات الرمسيةلصفحات  
د. سيارة درونو سامبول اجلزائرية   

متوسطة درجة  04 63.89 1.226 3.19  

43 
قيام األشخاص املقربني مين سواء األهل أو األصدقاء بنصحي مبنتج  

والبحث  سيارة درونو سامبول اجلزائريةد جيعلين أهتم أكعر هبذا املنتج  
عنه.  أكعر  

 درجة عالية  02 69.07 1.226 3.45

خلق و  ي Aلفأ االنتباه نيف أدوات التسويق الفريوسي تبين أوال: 
 ي وفقا للمكون املعريف ناإلدراكييIاالهتمام ن

متوسطة درجة  64.61 0.96161 3.2303  

44 
مصادفيت لإلعالانت اإللك ونية حول سيارة درونو سامبول  

هذا املنتج. رعبيت يف  يعرياجلزائريةد عرب فتلف املواقع   
متوسطة درجة  03 61.85 1.081 3.09  

45 
تلعب فتلف املواقع اإللك ونية املختلفة دورا هاما يف تقبلي ملنتج  

لبدائل املتاحة. س د مقارنةسيارة درونو سامبول اجلزائرية  
متوسطة درجة  02 62.96 1.134 3.15  

46 
أقرئها يف فتلف املواقع حول   والتعليقات اليتتساهم األحاديث 

سيارة درونو سامبول اجلزائريةد يف خلق رعبة لدي من عدمها  
 حول املنتج. 

 درجة عالية  01 68.89 1.053 3.44

47 
تروج لسيارة درونو سامبول اجلزائريةد ي ك  سرزةوجود شخصيات 

 لداي انطباع إجيايب مصحوب برعبة ا اه هذا املنتج. 
متوسطة درجة  04 60.74 1.076 3.04  
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ي وفقا للمكون  Dااثرة رعبة ن يف أدوات التسويق الفريوسي تبين اثنيا:
 العاطفي 

متوسطة درجة  63.61 0.97984 3.1806  

48 
ي ك   اإلعالانت اإللك ونية لسيارة درونو سامبول اجلزائريةد توى 
  ناعة هبذا املنتج للرائه و ربته.لدي ق

متوسطة درجة  03 62.22 1.062 3.11  

49 
مواقع التواصل االجتماعي وعريها من املواقع اإللك ونية  تساعدحت 

لبدائل بني ا د منسيارة درونو سامبول اجلزائرية على اختيار 
. املتاحة  

متوسطة درجة  04 62.22 1.122 3.11  

50 
تكون فتلف املعلومات اليت أمجعها من خالل ما يقال أو ما يعلق 

اجلزائريةد عرب فتلف املواقع اإللك ونية   حول سيارة درونو سامبول
ا. للرائي هلااختاذ قراري  ويؤثر هذا يف هاصورة لدي عن  

 درجة عالية  02 69.26 1.009 3.46

51 
 افراد عائليت واصدقائي حوليدليها  واللهادات اليتأثق سآلراء 

شرائها.قرار  الختاذسيارة درونو سامبول اجلزائريةد دا يدفعين   
 درجة عالية  01 72.96 1.105 3.65

ي وفقا Aالقرار  التصرف ن يفأدوات التسويق الفريوسي تبين اثلعا:  
 للمكون السلوكي

متوسطة درجة  66.67 0.92411 3.3333  

سساااااااااتخدام املكوانت التساااااااااويق الفريوساااااااااي  دوات  أ  تبينواقع    العاحت:احملور 
حول منتج ساااااااااااااايارة رونو   A.I.D.Aمنوذج  اخلاصااااااااااااااة سال اهات وفق

 .سامبول اجلزائرية

 

متوسطة درجة  64.87 0.90049 3.2436  

 SPSS.V 25  برانمج ابالعتماد على خمرجات الطالبةاملصدر: من إعداد 

  : اجلدول أعاله جند  من خالل 

سسااتخدام املكوانت التسااويق الفريوسااي  دوات  أ تبينبواقع  االسااتنتاج العام حول أراء وا اهات أفراد العينة فيما يتعلق  
املتوساااااط  بلاااااكل عام  فان  نتج سااااايارة رونو ساااااامبول اجلزائرية،  حول م   A.I.D.Aمنوذج اخلاصاااااة سال اهات وفق

اإلمجاااااااايل  احل العباااااااارات  إلجااااااااستساااااااااااااااااااااايب  مجيع  على  معيااااااااري    3.243بلغ: احملور  املسااااااااااااااتجوبني  وسحنراف   ،
وسلتايل    ،، وهو يلااااااري إىل تقارب أراء األفراد  و ركزها  حول قيمة املتوسااااااط احلسااااااايب العام للمحور0.9004قدره:

دوات  أ اسااتخدام   %64.87بنساابة    يتبنون فاملتوسااط احلسااايب اإلمجايل ميعل مركز البياانت ال اهات أفراد العينة أي 
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حول منتج سااااايارة رونو ساااااامبول    A.I.D.Aمنوذج مكوانت اخلاصاااااة سال اهات وفقلل  وفقاالتساااااويق الفريوساااااي  
 بدرجة متوسطة.  وذلك  اجلزائرية

ي وفقا للمكون  Iي  وخلق االهتمام نAلفأ االنتباه نيف أدوات التسااااويق الفريوسااااي تبين   ملدى    أما سلنساااابة -
وهو ضااااااامن   3.230قيمة: اخلاص هباذين اال اهني  املتوساااااااط حساااااااايب  بلغ  من قبل عينة الدراساااااااة  ناإلدراكيي املعريف

موافقون بنسااااااااااااااباة    أي  0.961احنراف معيااري قادر ب  و     ي3.40   -2.60ناباال املتوسااااااااااااااط احلسااااااااااااااايب املرجح  
بدرجة   ألدوات التساااااويق الفريوساااااي وفقا هلذين اال اهني  أفراد العينة املساااااتجوبني  تبينعلى أن مساااااتوى  64.61%

  3.52مبتوسااااااااااااط حسااااااااااااايب قدر ب  و   ي يف ال تيب األول من حيث األمهية38متوسااااااااااااطة حيث جاءت العبارة رقم ن
  التعليقاات اليت يقرأوهاا و   أي يتفق أفراد العيناة املسااااااااااااااتجبني أبناه ديلفاأ انتبااههم اآلراء  0.912احنراف معيااري بلغ  و 

يرجع هذا ملدى أمهية هذه التعليقات و  صااااااااااادفتا عرب فتلف املواقع عن سااااااااااايارة رونو ساااااااااااامبول اجلزائريةد بدرجة عالية
فيمكن هلم من خالهلا معرفة الكعري عن هذا املنتج ساااااواءا من خالل   سلنسااااابة هلم حول سااااايارة رونو ساااااامبول اجلزائرية

ي كانأ يف آخر 37لو ظهرت صااااادفتا هلم، أما العبارة رقم نو   هاحيث يقومون بقرائت االساااااتفادة منهاو   تلك التعليقات
حيث مصاااادفأ أفراد العينة    1.19احنرف معياري حوهلا جاء ب  و   3.05ترتيب األمهيات مبتوساااط حساااايب قدر ب

نتج  املساتجوبني لإلعالانت اإللك ونية حول منتج سايارة رونو ساامبول اجلزائرية عرب فتلف املواقع يعري حاجتهم هلذا امل
ي 43أما سقي العبارات فكانأ ا اهات اإلجابة عليها بدرجات متوساااااااااطة عادا العبارة رقم ن .لكن بدرجة متوساااااااااطة

أي أن املساتجوبني يتفقون بدرجة عالية على   3.45ب  مبتوساط حساايب قدر و  فكان ا اه اإلجابة عنها بدرجة عالية
ج سااايارة رونو ساااامبول جيعلهم يهتمون ويبحعون أكعر عنه أي أن نصااايحة املقربني منهم ساااواء األهل أو األصااادقاء مبنت

األهل حول املنتجات تساهم يف اإلهتمام بذاك املنتج حكم أهنم يعقون يف نصيحتهم نسبة لدرجة  و  أن نصيحة املقربني
 القرابة بينهم.

 بلغ  من قبل عينة الدراسااة  العاطفيي وفقا للمكون  Dااثرة رعبة ن يف  أدوات التسااويق الفريوساايتبين    سلنساابة ملدىأما   -
أي كان ا اه أفراد العينة    0.979سحنراف معياري قدر ب  و   3.180اال اه قيمة: هبذا  اخلاص املتوساااااااااط حساااااااااايب  
بدرجة   من قبل عينة  ي وفقا للمكون العاطفيDااثرة رعبة ن يف  أدوات التساويق الفريوسايتبين    مدىاملساتجوبني حول  

 ، حيث كانأ درجة اإل اه العام  %63.61بنسبة  و  متوسطة

احنرفه املعياري و   3.44ي مبتوسااااااااط حسااااااااايب قدر ب  46ب تيب أول من حيث األمهية للعبارة رقم نو  جاست عاليةلإل -
األحاديث اليت يقرأوهنا يف فتلف املواقع حول ساااايارة رونو سااااامبول يف خلق ي تساااااهم التعليقات و أ 1.05كان ب 
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التعليقاات ووفقاا للمكون املعريف و  رعباة لاديهم من عادمهاا حول املنتج أي إبضاااااااااااااااافاة إىل أهناا تلفاأ انتبااهم هاذه اآلراء
بدرجة عالية كذلك. أما ا اه اإلتفاق و   فهي أيضاااا ختلق لديهم رعبة حول هذا املنتجناإلدراكيي يف العبارات الساااابقة 

 ة.يف سقي الفقرات فكان بدرجة متوسطة لكل عبار 

من قبل    ي وفقا للمكون السااالوكيAالقرار  التصااارف ن يفأدوات التساااويق الفريوساااي  تبين  ملدى     أما سلنسااابة -
أي   0.924سحنراف معياري قدر بو   3.333قيمة   العام اخلاص هبذا اال اهاملتوساااااااط حساااااااايب   بلغ  عينة الدراساااااااة

، حياث واحتلاأ املرتباة األوىل من حياث األمهياة العباارة رقم  كاان االتفااق حول عباارات هاذا اإل ااه بادرجاة متوسااااااااااااااطاة 
أي أن أفراد العينة املسااااااتجوبني يعقون بدرجة   1.10احنراف معياري قدرب و   3.65ي مبتوسااااااط حسااااااايب قدرب 51ن

يدليها أفراد عائالهتم وأصادقائهم حول سايارة رونو ساامبول اجلزائرية دا يدفعهم لإلقنائها  عالية سآلراء واللاهادات اليت 
أصاااادقائهم إبعتبارهم من املقربني جدا منهم،  و  رأي أفراد عائالهتمو  أي قرار اللااااراء لديهم قد يكون مبنيا على شااااهادة

ن فتلف املعلومات اليت حيث تكو    3.46ي مبتوساااااااااط قدره 50وأيضاااااااااا كانأ درجة اتفاقهم عالية حول العبارة رقم ن
جيمعوهنا من خالل ما يقال أو مايعلق عنه حول سااااايارة رونو ساااااامبول اجلزائرية عرب املواقع صاااااورة ذهنية عنها قد تؤثر  
 على قرارهم اللرائي هلا،ويدل هذا على مدى أمهية ما ينلر من خالل أدوات التسويق الفريوسي عرب فتلف املواقع 

 
يف التلثري على اإل اهات السالوكية لألفراد يف اختاذ القرارات اللارائية من عدمها، أما سقي اعبارات فكان اإل اه العام  

 ألفراد العينة املستجوبني حوهلا بدرجة متوسطة.
  IV  -7 -3-  املقا عة الفريوسيةمحلة  مدى فعالية  : ب املتعلص  احملور الثالثعرض وحتليل إجاابت أفراد العينة على عبارات  

   سيارة رونو سامبول اجلزائريةمنتج "خليها تصدي" ضد  

 الثالث احملور  يبني اراء واجتاهات املستجوبني حول عبارات   :ي21نجدول رقم  

 العبارات 

Mean 

ي  �̅�ن 
املتوسط  
 احلسايب

Std. 
Deviation 

ياالحنراف  𝛅ن 
 املعياري 

الوزن النس   
للمتوسط  
احلسايب  

%ي ن  

ترتيب  
أمهية  
العبارة  
يف 
 البعد 

العام    اال اه
ينة حنو عألفراد ال

 كل عبارة

52 
ساايارة درونو سااامبول اجلزائريةد    ضااددخليها تصاادي د جاءت الة

 تعبريا منكم عن عدم رضائكم عنها.
 درجة عالية  06 71.85 1.111 3.59
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53 
من خالل فتلف دخليهااا تصااااااااااااااادي  د  املقاااطعااةالااة  على    تعرفااأ

 01 86.30 0.850 4.31  .االجتماعي منها املواقع اإللك ونية خاصة وسائل التواصل
  درجة عالية 
 جدا

54 
مع    دخليها تصاااااااديدالة املقاطعة   وملااااااااركة  توىقمأ بنلااااااار  
  ووسااااااااااااائل التواصاااااااااااالاإللك ونية   ومقربيك عرب املواقعأصاااااااااااادقائك  
 االجتماعي.

 درجة عالية  07 68.15 1.290 3.41

55 
أثرت على سااوق الساايارات املصاانعة    دخليها تصااديدأن الة ى تر 

من خالل مقاطعة   رونو ساااااااااااااامبول اجلزائرية ومنها سااااااااااااايارةسجلزائر 
 شرائها بسبب هذه احلملة.

 درجة عالية  03 82.96 0.935 4.15

56 
لسيارة رونو سامبول اجلزائرية جاءت   دخليها تصديدترى أن الة 

 02 85.93 0.867 4.30 بعد اصدار أسعارها اخليالية مبقابل أهنا  لية الصنع.
  درجة عالية 
 جدا

57 
اجلزائرية تفتقد ملعايري السااااااالمة واألمن من خالل  ترى أن سااااااامبول

ما روج عنها حملة هاشاااااتاا دسااااايارة املوتد والة دشاااااراء شاااااهادة 
 وفاتك عند شرائهاد.

 درجة عالية  05 73.33 1.326 3.67

58 
بعادم  لادياك قااماأ بتكوين ا ااه    دخليهاا تصااااااااااااااديدالاة املقااطعاة  

 اجلزائرية. اقتناء منتج سيارة رونو سامبول
 درجة عالية  04 75.37 1.157 3.77

منتج   د ضددخليها تصدي الة املقاطعة الفريوسيةمدى فعالية   المحور الثالث:
 سيارة رونو سامبول  

 درجة عالية  77.70 0.83195 3.8849

 SPSS.V 25  برانمج ابالعتماد على خمرجات الطالبةاملصدر: من إعداد 

  :اجلدول أعاله جندمن  

دخليها الة املقاطعة  الفريوسااااااااية   فعالية  مدىسااااااااتوى مباالسااااااااتنتاج العام حول أراء وا اهات أفراد العينة فيما يتعلق  
املسااتجوبني    إلجاستسااايب اإلمجايل  احلاملتوسااط ن عبلااكل عام  ف  :ساايارة رونو سااامبول اجلزائريةمنتج ضااد تصااديد 

، وهو يلااااااااااااري إىل تقارب أراء األفراد  0.8319، وسحنراف معياري  قدره:  3.8849بلغ: احملور على مجيع العبارات
 اإلمجايل ميعل مركز البياانت  وسلتايل  فاملتوساااااااااااط احلساااااااااااايب  ،و ركزها  حول قيمة املتوساااااااااااط احلساااااااااااايب العام للمحور

 سااامبول اجلزائرية صاادىساايارة رونو  منتج ضااد   دكان هلذه احلملة الفريوسااية دخليها تصاادي اهات أفراد العينة أي  إل
ي مبتوسط حسايب  53. حيث كانأ املرتبة األوىل من حيث األمهية للعبارة رقم نجة عاليةر بد   أي    % 77.70بنسبة  

بنساااااااااااااابااة  و   أي كااانااأ درجااة اتفاااقهم عاااليااة جاادا حول هااذه العبااارة  0.85احنراف معياااري قاادره  و   4.31قاادر ب  
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صاااة وساااائل على الة املقاطعة دخليها تصااادي دمن خالل فتلف املواقع اإللك ونية خا  واتعرف أي أهنم  86.30%
مبتوساط حساايب قدر ب و   ي جاءت درجة االتفاق حوهلا ايضاا عالية جدا56أيضاا الفقرة رقم نو   ،التواصال االجتماعي

ول اجلزائرية جاءت ن الة دخليها تصااديد لساايارة رونو سااامبأي رؤيتهم أب  0.86احنراف معياري قدر ب  و   4.30
جعلهم يطلقون هذه  و   هذا ما لقى اساتنكار من قبل املساتهلكنيو  بعد اصادار أساعارها اخليالية مبقابل أهنا  لية الصانع 

ي على نسابة  55الفقرة رقم ن  وحتصالأأما سقي العبارات فكانأ درجة اتفاق املساتجوبني حوهلا بدرجة عالية .احلملة 
دخليها تصديد أثرت على الة    أي أن  4.15مبتوسط حسايب جاء ب  و    %82.96اتفقاق بني عينة املستجوبني  

ئها بساااببها أي ان هذه  ئرية من خالل مقاطعة شاااراساااوق السااايارات املصااانعة سجلزائر ومنها سااايارة رونو ساااامبول اجلزا
أيضااااااا الفقرة  و  كبرية،احلملة الفريوسااااااية جاءت أبثر على هذا السااااااوق احلساااااااس وميكن القول أهنا كب دت له خسااااااائر  

الة املقاطعة دخليها تصاديد قامأ بتكوين  ي أهنم اتفقوا بدرجة عالية أبنه  أ 3.77ي كان متوساطها احلساايب 58ن
من أفراد العينة املستجوبني  %75.35أنه هذا يدل على  و   نتج سيارة رونو سامبول اجلزائريةا اه لديك بعدم اقتناء م

لدى املساااااتهلك   عام  بتكوين ا اه مبتتاهاكن القول أن هذه احلملة الفريوساااااية لقأ  كونأ لديهم هذا اإل اه أي مي
  3.59ي جاءت يف ال تيب الساااااااادس من حيث األمهية مبتوساااااااط حساااااااايب قدر ب52، أما الفقرة رقم نبعدم اقنائها
سااااااايارة درونو   ضاااااااد   دخليها تصاااااااديدالة أن   يرون العام ألفراد العينة املساااااااتجوبني   من اإل اه   %71.85وبنسااااااابة  

ي يف 57بادرجاة عاالياة، حياث كااناأ الفقرة رقم ن  عنهاا  همعن عادم رضااااااااااااااا هم تعبريا من جااءت    سااااااااااااااامبول اجلزائرياةد
املساااااااتجوبني  أي أن   1.32  احنراف معياري بو   3.67حيث األمهية مبتوساااااااط حساااااااايب قدره  ال تيب اخلامس من

ة أن ساااامبول اجلزائرية تفتقد ملعايري الساااالمة واألمن من خالل ما روج عنها حملة هاشاااتاا دسااايارة املوتد وال  يرون 
السااالمة ضااروراين يف مواصاافات اليت حتملها أي و   و من املعروف أن معياري األمندشااراء شااهادة وفاتك عند شاارائهاد

أما الفقرة رقم  هو ما مل جيدوه حساااااابهم يف ساااااايارة رونو سااااااامبول اجلزائرية،  و  بدرجة كبريا حفاظا على األرواحو  ساااااايارة
من اإل اه     %71.85وبنسابة    3.59ي جاءت يف ال تيب الساادس من حيث األمهية مبتوساط حساايب قدر ب52ن

 هم  تعبريا من جاءت   اجلزائريةد سايارة درونو ساامبول ضاد  دخليها تصاديدالة أن   العام ألفراد العينة املساتجوبني يرون 
                                                      وبدرجة عالية. عنها همعن عدم رضا

IV -8- الدراسة اختبار الفرضيات: 

إن معاجلة اإلحصاااائية يف اختبار الفرضااايات، يرتبط مبفاهيم ومصاااطلحات إحصاااائية علمية عدة ومهمة، لذا تساااتوجب 
 ضرورة توظيفها يف حعنا وحتديدها قصد الكلف عن املطلوب ومن أهم تلك املفاهيم:
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: هي حل مؤقأ مللاكلة الدراساة وميكن ان تصااا فرضاية البحث انطالقا من اإلطار النظري، فرضـية البحث -
ت  أو على أسااس مالحظات ساابقة وانه ال ميكن اختبار فرضايات البحث مباشارة بل جيب حتويلها اىل فرضايا

 1. إحصائية قابلة لالختبار املباشر

ــيــة اإلحصـــــــــــــائيــة -  : تضااااااااااااااع الفرضااااااااااااااياااة اإلحصاااااااااااااااااائياااة توقعاااا لقيم بعض اإلحصااااااااااااااااااءات املتعلقاااة  الفرضـــــــــ
سبتمع وهي ترتبط مباشارة بفرضايات البحث حيث يسامح قبوهلا أو رفضاها أتكيد فرضاية البحث أو التخلي 

 2.(𝑯𝟏)، الفرضية البديلة  (𝑯𝟎)الصفرية  عنها. أتخذ الفرضيات اإلحصائية شكلني ومها: الفرضية

 :3الفرضيات اإلحصائية شكلني ومها -

ــفرية .1 ــية الصـــ : وتنص على عدم وجود أثر للمعاجلة التجريبية ناملتتري املساااااااتقل (𝑯𝟎)ويرمز هلا سلرمز   الفرضـــ
الدراسااة، وهي اليت ختضااع لالختبار على املتتري التابعي، وتكون بصااياعة النفي حول معلمة من معامل متمع  ←

 اإلحصائي.

ــية البديلة .2 على املتتري ←: وتنص على أثر للمعاجلة التجريبية ناملتتري املساااااتقل (𝑯𝟏)ويرمز هلا سلرمز  الفرضــ
 التابعي، وتكون بصياعة اإلجياب حول معلمة من معامل متمع الدراسة، وتقبل كبديل للفرضية الصفرية.

ــتوى   - : يتم اختبار الفرضاااااااية على مساااااااتوى داللة  دد ومساااااااتوى الداللة اللاااااااائع االساااااااتخدام يف الداللةمســـ
وهو ما يعرف بقيمة ألفا، أي أنه يتم اختبار الفرضاااااااية    0.05الدراساااااااات العلوم اإلنساااااااانية واالجتماعية هو  

ول على نتائج داثلة ويعين ذلك أن االحتمال املقبول للحص 0.05الصفرية على مستوى الداللة الفا تساوي  
أو مبعىن اخر يقبل مقدار خطل   0.05ملا مت احلصاول عليه سلصادفة، أو سخلطل يف املعاينة، جيب أال يزيد عن 

 . 0.05يف صحة النتائج ال يزيد عن 

: يظهر يف فرجاات الربامج اإلحصاااااااااااااااائياة معال يP-valueي، ناحتماال اخلطالي نSigن  مســـــــــــتوى املعنويـة -
Spss وعلى أسااااساااه يتم اختبار داللة النتائج وهو يعرب أيضاااا عن قيمة املقارنة بني القيمة احملساااوبة لالختبار ،

 
باااوحااافاااص1 الاااكااارج  وابســـــــــــــتـــخــــــدام  ،عاااباااااااد  يــــــدو   وتـــطـــبـــيـــقــــــا ــــــا  ــائـــيــــــة  اإلحصــــــــــــــ ــالـــيــــــب  اجلااازائااار،  Spss  األســــــــــــــ اجلااااااااماااعاااياااااااة،  املاااطاااباااوعاااااااات  دياااوان  األول،  اجلااازء   ،2013 ، 

 .22ص:  
 22ص  ، املرجع السابق ،عبد الكرج بوحفص  2
، ص  2013، ماي 31 30ملة العلوم اإلنسانية، جامعة  مد خيضر بسكرة، العدد  ،- مناذج تطبيقية  –دور اختبار الفرضيات يف دراسات العلوم االجتماعية زرفة بولقواس:   3

58. 
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جياب علياه أن تكون   عمااتعرب    ابادولاة ناليتهو كاائن من خالل البيااانت امليادانياةي والقيماة    عماانواليت تعرب  
األخرية يتم حتاادياادهااا من خالل مسااااااااااااااتوى الااداللااة املعتمااد من طرف الباااحااث وكااذا درجااات النتااائجي وهااذه  

 1احلرية.

توجد عدة عوامل حتدد األساالوب االحصااائي املناسااب وهي: حجم : اختيار األســلوب االحصــائي املناســب -
أساااااااااااااليب اإلحصاااااااااااااء  العينة، طبيعة املتتريات وعددها، مسااااااااااااتوى قياس املتتريات، نوع التوزيع البياانت ومن 

 oneفرضااااااااااااايات البحث ناختبار ت يف حالة العينة الواحدة ن  راالساااااااااااااتداليل الذي اساااااااااااااتخدمناه يف اختبا
Sample t-test،اخلطي الختبار فرضاايات األثر   االحنداروأساالوب   الختبار فرضاايات املسااتوىناالدراكي ي

اختبار  و ي  ANOVA one-wayمت اسااااااتخدام اختبار حتليل التباين األحادي نويف الفرضاااااايات الفروق  
T  نلعينتني مستقلتنيIndependent Samples Testyي 

IV  -8-1-  الفرضية الرئيسية األول اختبار 

مســـتخدمي مواقع التواصـــل    وجهة نظرذو داللة إحصـــائية ألدوات التســـويص الفريوســـي من  إدراكهناك  -
 االجتماعي.

نالعدمي وفرضية بديلة كما   نقوم إبعادة صياعتها اىل فرضية صفرية وعليه    0.05تتم اختبار فرضية عند مستوى الداللة  
 يلي:

 :نص الفرضية االحصائية

مسااتخدمي    وجهة نظرذو داللة إحصااائية ألدوات التسااويق الفريوسااي من  إدراكوجد  : الي(𝑯𝟎)الفرضــية الصــفرية 
 يα≤0.05عند مستوى داللة ن االجتماعيمواقع التواصل  

مساتخدمي مواقع   وجهة نظرذو داللة إحصاائية ألدوات التساويق الفريوساي من  كإدرا يوجد:(𝑯𝟏)البديلةالفرضـية  
 يα≤0.05عند مستوى داللة ن االجتماعيالتواصل  

 

، لطلبة سنة أوىل ماس  علم اجتماع احلضري نالسداسي العاحتي، قسم العلوم االجتماعية، كلية العلوم  مطبوعة حول مقياس أعالم آيل: اختبار الفرضيات،  يعلي فاروق  1
 التايل:متوفر على الرابط اإللك وحت    02 مد ملني دسعني سطيف  اإلنسانية واالجتماعية، جامعة  

http://dspace.univsetif2.dz/xmlui/bitstream/handle/123456789/830/%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%80%
D9%89%20%D9%81%D9%80%D8%B1%D9%88%D9%82.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

http://dspace.univsetif2.dz/xmlui/bitstream/handle/123456789/830/%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%80%D9%89%20%D9%81%D9%80%D8%B1%D9%88%D9%82.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.univsetif2.dz/xmlui/bitstream/handle/123456789/830/%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%80%D9%89%20%D9%81%D9%80%D8%B1%D9%88%D9%82.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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 :األدوات إحصائية الختبار الفرضية ✓

اخااتااباااااااار   اسااااااااااااااااتااخااااااادام  مت  الاافاارضااااااااااااااااياااااااة  صااااااااااااااااحاااااااة  ماان  الااواحااااااادة ي  T-TESTنلاالااتااحااقااق  الااعاايااناااااااة  حاااااااالاااااااة   يف 
إذا كان هناك فرق جوهري ندال إحصاااااائياي بني   عماويفيد هذا االختبار يف الكلاااااف   يOne Sample t-testن

مبعىن أنه يفيد يف  (𝑿=03) إلجاست أفراد العينة على إمجايل عبارات املتتري واملتوسااط الفرضااي �̅�املتوسااط احلسااايب   
كان هنا فرق ذو داللة إحصااااااااااائية نفرق جوهريي بني املتوسااااااااااط احلسااااااااااايب احلقيقي  فحص إجاست املبحوثني فيما إذا  

 وقيمة اثبتة ناملتوسط الفرضيي.  إلجاسهتم

مع  spssي احملسااوب سسااتخدام برانمج sigبني قيمة املسااتوى املعنويةن  ن نقار   :الفرضــيةقاعدة اختاذ القرار يف اختبار 
أقل من أو تساوي   Sig)أو  P-valueفعذا كانأ قيمة االحتمال اخلطل ن  0.05املستوى الداللة املعتمد من طرفنا 

 ي. 1Hي ونقبل الفرضية البديلة ن0Hفعننا نرفض الفرضية الصفرية ن 0.05مستوى الداللة  

 

 الفرضية الرئيسية األولاختبار يبني نتائج حتليل  :  ي22نجدول رقم  

الداللة اإلحصائية  
إلجاست افراد  

العينة على عبارات 
املتعلق سحملور 

 االول

حجم  
 العينة 

Moyenne 

 املتوسط احلسايب 

Ecart type 

 االحنراف املعياري 

Mean 
Difference 

�̅� الفرق بني     
(𝜇=3) و 

T احملسوبة     القرار  sig درجة احلرية  

 دال 0.000 530 23.026 0.97302 0.43915 3.9730 531

 

 SPSS.V 25  ابالعتماد على خمرجات برانمج الطالبةاملصدر: من إعداد 

 :  التحليل االحصائي

احملور من خالل اجلدول أعاله تبني لنا أن املتوساااااااااط احلساااااااااايب لااااااااااااااااااااااا إلجاست أفراد العينة على إمجايل عبارات املتعلقة 

δ(وسالحنراف معياري بلغ   (x̅=3.9730)من االسااتبيان بلغ   أبعاد التسااويق الفريوسااي نأدواتهي:االول =   ي 0.43915
أي أن    ي̅ X-  (3= 0.97302والفرق بينهما هو موجب، حيث بلغ   (𝑋=3)كرب من املتوسااط احلسااايب الفرضااي  أوهو  
 وان  االجتماعيمسااتخدمي مواقع التواصاال    وجهة نظرذو داللة إحصااائية ألدوات التسااويق الفريوسااي من  إدراكهناك 
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ي calT=23.026ي احملساااااااااااوبة نTأن قيمة نوأن نتائج إجاست العينة دال إحصاااااااااااائيا حيث هي ما يؤكد هذه النتائج  
   0.05أقل من مستوى الداللة    Sig)=0.000وقيمة ن

ذو داللة إحصااااائية ألدوات  إدراكوجد  ي:(𝐻1)الفرضااااية البديلة ي ونقبل0Hن نرفض الفرضااااية الصاااافرية :اختاذ القرار
 .يα≤0.05مستوى داللة نعند ي ياالجتماعمستخدمي مواقع التواصل    وجهة نظرالتسويق الفريوسي من 

IV  -8-2- للرئيسية األول   اختبار الفرضيات الفرعية 

 تنبعق منها الفرضيات الفرعية التالية 

 01اختبار الفرضية الفرعية  -01

  وجهة نظر ذو داللة إحصااااااائية للمحتوى الفريوسااااااي ناحملتوى العقالحت، العاطفي، األخالقيي من   إدراك هناك -
 االجتماعي.مستخدمي مواقع التواصل  

نالعدمي وفرضية بديلة كما   وعليه نقوم إبعادة صياعتها اىل فرضية صفرية   0.05تم اختبار فرضية عند مستوى الداللة  ي
 يلي:

 :االحصائيةنص الفرضية 

إدراك ذو داللة إحصااااااااائية للمحتوى الفريوسااااااااي ناحملتوى العقالحت، العاطفي،  : اليوجد  (𝑯𝟎)الفرضـــــــية الصـــــــفرية 
 يα≤0.05األخالقيي من وجهة نظر مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي عند مستوى داللة ن

الفريوساي ناحملتوى العقالحت، العاطفي، األخالقيي إدراك ذو داللة إحصاائية للمحتوى :يوجد (𝑯𝟏)الفرضـية البديلة
 يα≤0.05من وجهة نظر مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي عند مستوى داللة ن

 للفرضية الرئيسية األول -01الفرعيةاختبار يبني نتائج حتليل    :(23)  جدول رقم 

الداللة اإلحصائية  
إلجاست افراد  

 العينة  

حجم  
 العينة 

Moyenne 

 املتوسط احلسايب 

Ecart type 

 االحنراف املعياري 

Mean 
Difference 

�̅� الفرق بني     (𝜇=3) و 

T احملسوبة     القرار  sig درجة احلرية  

 دال 0.000 530 13.407 0.77778 0.60287 3.7778 531 احملتوى العقالحت 
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 دال 0.000 530 10.867 0.75926 0.72607 3.7593 531 احملتوى العاطفي 

 دال 0.000 530 23.491 1.32716 0.58713 4.3272 531 احملتوى األخالقي

 دال 0.000 530 21.820 0.95473 0.45472 3.9547 531 احملتوى الفريوسي 
 

 SPSS.V 25  ابالعتماد على خمرجات برانمج الطالبةاملصدر: من إعداد 

 :  التحليل االحصائي

 أعاله: من خالل اجلدول 

لنا أن املتوسط احلسايب حت  العقاللمحتوى  ل  االجتماعيي مستخدمي مواقع التواصل  سلنسبة إدراك عينة الدراسة ن -
وسالحنراف   (x̅=3.7778)االستبيان بلغ   توى العقالحتبقياس احمللا إلجاست أفراد العينة على إمجايل عبارات املتعلقة  

δ(معياري بلغ  = والفرق بينهما هو موجب، حيث   (𝑋=3)كرب من املتوسط احلسايب الفرضي  أ ي وهو  0.60287
مستخدمي مواقع   وجهة نظر حت للمحتوى العقالذو داللة إحصائية   إدراكي أي أن هناك  ̅ X-   (3=  0.77778بلغ 

ي احملسوبة Tوأن نتائج إجاست العينة دال إحصائيا حيث أن قيمة نما يؤكد هذه النتائج هي    وان  االجتماعي التواصل  
 .   0.05أقل من مستوى الداللة   Sig)=0.000ي وقيمة ن calT=13.407ن

تبني لنا أن املتوسط   العاطفيلمحتوى  ل  االجتماعييمستخدمي مواقع التواصل  سلنسبة إدراك عينة الدراسة ن -
 (x̅=3.7593)من االستبيان بلغ    بقياس احملتوى العاطفياحلسايب لا إلجاست أفراد العينة على إمجايل عبارات املتعلقة  

δ(معياري بلغ وسالحنراف   = والفرق بينهما هو   (𝑋=3)كرب من املتوسط احلسايب الفرضي  أ ي وهو  0.72607
 وجهة نظرمن    للمحتوى العاطفيذو داللة إحصائية    إدراكي أي أن هناك  ̅ X-   (3=   0.75926موجب، حيث بلغ  

أن نتائج إجاست العينة دال إحصائيا حيث أن ما يؤكد هذه النتائج هي    وان   االجتماعيمستخدمي مواقع التواصل  
 .   0.05أقل من مستوى الداللة   Sig)= 0.000ي وقيمة نcalT=10.867ي احملسوبة ن Tقيمة ن

لنا أن املتوسط   األخالقي تبنيلمحتوى  ل  االجتماعييمستخدمي مواقع التواصل  دراك عينة الدراسة ن إلسلنسبة   -
 (x̅=4.3272)من االستبيان بلغ    بقياس احملتوى األخالقياحلسايب لا إلجاست أفراد العينة على إمجايل عبارات املتعلقة  

δ(وسالحنراف معياري بلغ  = والفرق بينهما هو   (𝑋=3)كرب من املتوسط احلسايب الفرضي  أ ي وهو  0.58713
وجهة من    للمحتوى األخالقيذو داللة إحصائية    إدراكناك  ي أي أن ه̅ X-   (3=  1.32716موجب، حيث بلغ  
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أن نتائج إجاست العينة دال إحصائيا حيث ما يؤكد هذه النتائج هي    وان   االجتماعيمستخدمي مواقع التواصل    نظر
 .   0.05أقل من مستوى الداللة   Sig)=0.000ي وقيمة ن calT=23.491ي احملسوبة نTأن قيمة ن

أمجالية   - االجتماعييوبصفة  التواصل  مواقع  نمستخدمي  الدراسة  عينة  إدراك  خبصوص  انه  للمحتوى   جند 
من   تبني لنا أن املتوسط احلسايب لا إلجاست أفراد العينة على إمجايل عبارات املتعلقة بقياس احملتوى الفريوسي   الفريوسي 

δ(وسالحنراف معياري بلغ   (x̅=3.9547)االستبيان بلغ   = ي وهو أكرب من املتوسط احلسايب الفرضي 0.45472
(𝑋=3)    بلغ بينهما هو موجب، حيث  أن هناك إدراك ذو داللة إحصائية ̅ X-   (3=  0.95473والفرق  ي أي 

د هذه النتائج هي وأن نتائج ما يؤك   وان  من وجهة نظر مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي   للمحتوى الفريوسي 
ن  قيمة  أن  إحصائيا حيث  دال  العينة  نTإجاست  احملسوبة  نcalT=21.820ي  وقيمة  من   Sig)=0.000ي  أقل 

 .   0.05مستوى الداللة  

إدراك ذو داللة إحصااااااااااااائية  يوجد : (𝐻1)  البديلةالفرضااااااااااااية نقبل وي 0Hننرفض الفرضااااااااااااية الصاااااااااااافرية  :اختاذ القرار
الفريوساااااااي ناحملتوى العقالحت، العاطفي، األخالقيي من وجهة نظر مساااااااتخدمي مواقع التواصااااااال االجتماعي للمحتوى 

 .يα≤0.05عند مستوى داللة ن

 02اختبار الفرضية الفرعية  -02

مساااتخدمي مواقع   وجهة نظري من الرساااالة اإلعالنيةذو داللة إحصاااائية للمحتوى الفريوساااي ن توجد اساااتجابة -
 االجتماعي.التواصل  

وعليه نقوم إبعادة صياعتها اىل فرضية صفريةنالعدمي وفرضية بديلة كما   0.05تم اختبار فرضية عند مستوى الداللة  ي
 يلي:

 :نص الفرضية االحصائية

اساااتجابة ذو داللة إحصاااائية للمحتوى الفريوساااي نالرساااالة اإلعالنيةي من وجهة وجد  ت: ال(𝑯𝟎)الفرضــية الصــفرية 
 يα≤0.05عند مستوى داللة ن مستخدمي مواقع التواصل االجتماعينظر  

ــية البديلة اسااااتجابة ذو داللة إحصااااائية للمحتوى الفريوسااااي نالرسااااالة اإلعالنيةي من وجهة نظر   توجد:(𝑯𝟏)الفرضـ
 يα≤0.05مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي عند مستوى داللة ن
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 للفرضية الرئيسية األول 02الفرضية الفرعية اختبار يبني نتائج حتليل  :  ي24نجدول رقم  

الداللة اإلحصائية  
إلجاست افراد  

 العينة  

حجم  
 العينة 

Moyenne 

 املتوسط احلسايب 

Ecart type 

 االحنراف املعياري 

Mean 
Difference 

�̅� الفرق بني     (𝜇=3) و 

T احملسوبة     القرار  sig درجة احلرية  

 دال 0.000 530 14.726 0.88889 0.62731 3.8889 531
 

 SPSS.V 25  ابالعتماد على خمرجات برانمج الطالبةاملصدر: من إعداد 

 :  التحليل االحصائي

املتعلقة مبدى  العينة على إمجايل عبارات  أفراد  لا إلجاست  املتوسط احلسايب  أن  لنا  تبني  من خالل اجلدول أعاله 
حملتوى   اإلعالنيةياالستجابة  بلغ    نالرسالة  االستبيان  بلغ   (x̅=3.8889)من  معياري  δ(وسالحنراف  =

 0.88889والفرق بينهما هو موجب، حيث بلغ    (𝑋=3)ي وهو أكرب من املتوسط احلسايب الفرضي  0.62731
=3)   -X ̅ التواصل مواقع  مستخدمي  نظر  وجهة  من  الفريوسي  التسويق  للمحتوى  عالية  استجابة  هناك  أن  أي  ي 
نا قيمة  أن  حيث  إحصائيا  دال  العينة  إجاست  نتائج  وأن  هي  النتائج  هذه  يؤكد  ما  وان  احملسوبة Tالجتماعي  ي 
  .0.05أقل من مستوى الداللة   Sig)=0.000ي وقيمة ن calT=14.726ن

:𝐻1)الفرضاااااية البديلة نقبلو ي 0Hن نرفض الفرضاااااية الصااااافرية :اختاذ القرار إحصاااااائية  ذو داللة  اساااااتجابة  وجدت:(

عند مساتوى داللة   االجتماعيمساتخدمي مواقع التواصال   وجهة نظرمن ي  الرساالة اإلعالنيةللمحتوى الفريوساي ن
 يα≤0.05ن

 03اختبار الفرضية الفرعية  -03

 االجتماعي.مستخدمي مواقع التواصل    وجهة نظرمن  النلر الفريوسيةذو داللة معنوية لوسائل   إدراكيوجد   -
وعليه نقوم إبعادة صياعتها اىل فرضية صفريةنالعدمي وفرضية بديلة كما   0.05م اختبار فرضية عند مستوى الداللة يت

 يلي:
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 :نص الفرضية االحصائية

مساتخدمي    نظروجهة من   النلار الفريوسايةذو داللة معنوية لوساائل   إدراكوجد  ي: ال(𝑯𝟎)الفرضـية الصـفرية 
 يα≤0.05عند مستوى داللة ن االجتماعيمواقع التواصل  

ــية البديلة مساااااتخدمي    وجهة نظرمن  النلااااار الفريوسااااايةذو داللة معنوية لوساااااائل  إدراك وجدي :(𝑯𝟏)الفرضــ
 .يα≤0.05عند مستوى داللة ن االجتماعيمواقع التواصل  

 للفرضية الرئيسية األول 03الفرضية الفرعية اختبار يبني نتائج حتليل  :  ي25نجدول رقم  

الداللة اإلحصائية  
إلجاست افراد  

 العينة  

حجم  
 العينة 

Moyenne 

 املتوسط احلسايب 

Ecart type 

 االحنراف املعياري 

Mean 
Difference 

�̅� الفرق بني     (𝜇=3) و 

T احملسوبة     القرار  sig درجة احلرية  

 دال 0.000 530 18.370 1.04894 0.59342 4.0489 531

 SPSS.V 25  ابالعتماد على خمرجات برانمج الطالبةاملصدر: من إعداد 

 :  التحليل االحصائي

بوسائل من خالل اجلدول أعاله تبني لنا أن املتوسط احلسايب لا إلجاست أفراد العينة على إمجايل عبارات املتعلقة  
الفريوسية   بلغ  النلر  بلغ   (x̅=4.0489)من االستبيان  δ(وسالحنراف معياري  = كرب من املتوسط أ وهو    ي0.59342
 ادراك بدرجة عاليةأي أن هناك  ي̅ X-   (3=  1.04894  والفرق بينهما هو موجب، حيث بلغ  (𝑋=3)احلسايب الفرضي 

وأن نتائج االجتماعي وان ما يؤكد هذه النتائج هي مستخدمي مواقع التواصل  وجهة نظرمن لوسائل النلر الفريوسية 
أقل من مستوى   Sig)=0.000ي وقيمة نcalT=18.370ي احملسوبة نTإجاست العينة دال إحصائيا حيث أن قيمة ن

  0.05الداللة  

:𝐻1)الفرضااية البديلة نقبلوي 0Hننرفض الفرضااية الصاافرية  :اختاذ القرار ذو داللة معنوية لوسااائل   إدراكوجدي:(
 يα≤0.05عند مستوى داللة ن االجتماعيمستخدمي مواقع التواصل    وجهة نظرمن  النلر الفريوسية
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 04اختبار الفرضية الفرعية  -04

مسااااااااااااااتخادمي مواقع التواصاااااااااااااال    وجهاة نظرمن ذو داللاة معنوياة للكلماة املنطوقاة الك ونياا  إدراكيوجاد  -
 االجتماعي.

 :نص الفرضية االحصائية

مستخدمي    وجهة نظرمن ذو داللة معنوية للكلمة املنطوقة الك ونيا  إدراكوجد  : الي(𝑯𝟎)الفرضية الصفرية 
 يα≤0.05عند مستوى داللة ن االجتماعيمواقع التواصل  

ــية البديلة مسااااااااااتخدمي    وجهة نظرمن  ذو داللة معنوية للكلمة املنطوقة الك ونيا   إدراك  وجدي  :(𝑯𝟏)الفرضــــــ
 يα≤0.05عند مستوى داللة ن االجتماعيمواقع التواصل  

 األول للفرضية الرئيسية  04الفرضية الفرعية اختبار نتائج حتليل   يبني  :ي26نجدول رقم  

الداللة اإلحصائية  
إلجاست افراد  

 العينة  

حجم  
 العينة 

Moyenne 

 املتوسط احلسايب 

Ecart type 

 االحنراف املعياري 

Mean 
Difference 

�̅� الفرق بني     (𝜇=3) و 

T احملسوبة     القرار  sig درجة احلرية  

 دال 0.000 530 21.159 0.98251 0.48257 3.9825 531
 

 SPSS.V 25 ابالعتماد على خمرجات برانمج الطالبةاملصدر: من إعداد 

 التحليل االحصائي:  

من خالل اجلدول أعاله تبني لنا أن املتوسط احلسايب لا إلجاست أفراد العينة على إمجايل عبارات املتعلقة للكلمة املنطوقة 
δ(وسالحنراف معياري بلغ   (x̅=3.9825)من االستبيان بلغ    الك ونيا = كرب من املتوسط احلسايب أ وهو    ي0.48257
للكلمة ادراك بدرجة عالية  أي أن هناك    ي̅ X-   (3=  0.98251والفرق بينهما هو موجب، حيث بلغ    (𝑋=3)الفرضي  

ائج إجاست وأن نتاالجتماعي وان ما يؤكد هذه النتائج هي  مستخدمي مواقع التواصل    وجهة نظراملنطوقة الك ونيا من  
أقل من مستوى الداللة   Sig)=0.000ي وقيمة نcalT=21.159ي احملسوبة نTالعينة دال إحصائيا حيث أن قيمة ن

0.05  
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ذو داللة معنوية  إدراك وجد ي : :(𝐻1)الفرضاااااااااااااية البديلةونقبل  (𝑯𝟎)نرفض الفرضاااااااااااااية الصااااااااااااافرية  اختاذ القرار:
 يα≤0.05عند مستوى داللة ن االجتماعيمستخدمي مواقع التواصل    وجهة نظرمن  للكلمة املنطوقة الك ونيا 

 05اختبار الفرضية الفرعية  -05

 االجتماعي.مستخدمي مواقع التواصل    وجهة نظرمن  ذو داللة معنوية لقادة الرأي  إدراكيوجد  -
وعليه نقوم إبعادة صياعتها اىل فرضية صفريةنالعدمي وفرضية بديلة كما   0.05اختبار فرضية عند مستوى الداللة  يتم
 يلي:

 :نص الفرضية االحصائية

مساتخدمي مواقع التواصل   وجهة نظرمن ذو داللة معنوية لقادة الرأي  إدراكوجد  : الي(𝑯𝟎)الفرضـية الصـفرية 
 يα≤0.05عند مستوى داللة ن  االجتماعي

مساااااااااتخدمي مواقع التواصااااااااال   وجهة نظرمن ذو داللة معنوية لقادة الرأي  إدراك وجدي:(𝑯𝟏)الفرضـــــــية البديلة
 .يα≤0.05عند مستوى داللة ن  االجتماعي

 للفرضية الرئيسية األول 05الفرضية الفرعية اختبار يبني نتائج حتليل   :(27نجدول رقم  

الداللة اإلحصائية  
إلجاست افراد  

 العينة  

حجم  
 العينة 

Moyenne 

 املتوسط احلسايب 

Ecart type 

 االحنراف املعياري 

Mean 
Difference 

�̅� الفرق بني     (𝜇=3) و 

T احملسوبة     القرار  sig درجة احلرية  

 دال 0.000 530 15.068 0.96667 0.66670 3.9667 531
 

 SPSS.V 25  ابالعتماد على خمرجات برانمج الطالبةاملصدر: من إعداد 

 :  التحليل االحصائي

بقادة الرأي   من خالل اجلدول أعاله تبني لنا أن املتوسط احلسايب لا إلجاست أفراد العينة على إمجايل عبارات املتعلقة
بلغ   االستبيان  بلغ  (x̅=3.9667)من  معياري  δ(وسالحنراف  = احلسايب   0.66670 املتوسط  من  أكرب  وهو 

ي أي أن هناك ادراك بدرجة عالية ̅ X-   (3=  0.96667والفرق بينهما هو موجب، حيث بلغ    (𝑋=3)الفرضي  
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نة لقادة الرأي من وجهة نظر مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي وان ما يؤكد هذه النتائج هي وأن نتائج إجاست العي
ن الداللة   Sig)=0.000ي وقيمة ن calT= 15.068ي احملسوبة نTدال إحصائيا حيث أن قيمة  أقل من مستوى 

0.05  

ذو داللة معنوية لقادة   إدراك وجدي(𝐻1) :الفرضاااااية البديلةونقبل  (𝑯𝟎)نرفض الفرضاااااية الصااااافرية  :اختاذ القرار
 يα≤0.05عند مستوى داللة ن االجتماعيمستخدمي مواقع التواصل    وجهة نظرمن الرأي 

IV  -8-3-   اختبار الفرضية الرئيسية الثانية 

 الفرضية:   نص

يوجد أثر ذو داللة إحصائية الستخدام أدوات التسويق الفريوسي سستخدام املكوانت اخلاصة سال اهات    -
وجهة من   تج سيارة رونو سامبول اجلزائريةمن  حول اجلزائري  على سلوك املستهلك   A I D A وفق منوذج

 . االجتماعيمستخدمي مواقع التواصل    نظر
 :حصائية الختبار الفرضيةاإلاألدوات 

إلثبات الفرضاااااااااية املذكورة أعاله مت اساااااااااتخدام حتليل منوذج االحندار اخلطي البسااااااااايط لكلاااااااااف على وجود ارتباط بني  
 التابع.املتتريات وكذلك عن مدى أتثري ومسامهة ودور املتتري املستقل يف املتتريات 

 : نص الفرضية االحصائية

ساتخدام أدوات التساويق  الي  α≤0.05داللة إحصاائية عند مساتوى ن ذو  أتثريوجد يال :  (𝑯𝟎)الفرضـية الصـفرية 
على ساالوك  A I D A   الفريوسااي سسااتخدام املكوانت اخلاصااة سال اهات وفق منوذج
مساااااتخدمي    وجهة نظرمن املساااااتهلك اجلزائري حول منتج سااااايارة رونو ساااااامبول اجلزائرية  

 .االجتماعيمواقع التواصل  

ــية البديلة سااااااتخدام أدوات التسااااااويق  الي  α≤0.05داللة إحصااااااائية عند مسااااااتوى ن  ذو أتثريوجد  ي  :(𝑯𝟏)الفرضـــ
على ساااالوك A I D A   الفريوسااااي سسااااتخدام املكوانت اخلاصااااة سال اهات وفق منوذج
مساااااااتخدمي   وجهة نظرمن املساااااااتهلك اجلزائري حول منتج سااااااايارة رونو ساااااااامبول اجلزائرية  

 .االجتماعيمواقع التواصل  
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   من أجل دراساة العالقة بني املتتري ناملساتقل ناملؤثرةي والتابع ناملتلثري نعتمد  النموذج االحندار اخلطي البسـيط:صـياغة
 على املعادلة التالية اليت:

(𝒙𝟏) + 𝛆𝐢 1+ B 0y = B 

y: سلوك املستهلك 

0Bمعامل االحندار العابأ : 

1B:  معامل االحندار للمتتري املستقل نأدوات التسويق الفريوسيي (𝒙𝟏 )  

:𝛆𝐢 قيمة اخلطل العلوائي 

أدوات  ن أتثريلتقدير معلمات النموذج االحندار البسيط واملتعلق سختبار مدى  SPSS.V 25 وسالستعانة ب برانمج
الفريوسي اجلزائريىى  عل  يالتسويق  املستهلك  هو  نتحصل    سلوك  التايل  للجداول اجلدول  فرجات   ملخص 

ي،  F  ،SIGن    يضمن قيم  ANOVAي، جدول حتليل التباين    2R  ،rاالحندارن    وذج دول من:نجن  SPSSبرانمج
 لكل معلمة احندار:   SIGي وقيم  T-Testختبار نامن قيم    ي،b1 ،b0جدول معامالت االحندارن

 الختبار الفرضية الرئيسية الثانية يبني ملخص خمرجات حتليل االحندار البسيط    :ي28نجدول رقم  

 المعنوية الجزئية /لمعامالت االنحدار  القدرة التفسيرية  معنوية الكلية لنموذج االنحدار  

 المحسوبة  Fقيمة 
مستوى المعنوية  

 (SIG) 
r 2R    المعامالت نموذج االنحدار B t 

مستوى المعنوية  
 (SIG) 

26.343 0.000b 0.446a 0.199 

(Constant) -0.391 -0.549 0.584 

 0.000 5.133 0.915 المتغير المستقل

 :SPSS.V 25  ابالعتماد على خمرجات برانمج الطالبةاملصدر: من إعداد 
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 يتنب من جدول حتليل االحندار البسيط ما يلي: 

سلوك املستهلك و   أدوات التسويص الفريوسيبينأ نتائج أن هناك عالقة ارتباط موجبة بني    (: rمعامل االرتباط ) -
   =0.446rحيث بلغ معامل االرتباط بريسون   االجتماعيمستخدمي مواقع التواصل    وجهة نظر اجلزائري من 

انه  و يتضح    2R  =0.199من خالل قيمة معامل التحديد املقدرة باااا  ( )نسبة التفسري(: 2Rمعامل التحديد ) -
 أدواتأن    لنا   ااالجتماعيي تبينمواقع التواصل    نمستخدمي  عينة الدراسة   ويف الزمن الذي قمنا فيه سستجواب

الفريوسي  بب  تساهم   املستخدمة  التسويص  قدرت  اجلزائري بتلثريها  %  19.90نسبة  املستهلك  سلوك  على 
 .نتج سيارة رونو سامبول اجلزائريةم حول A I D A سستخدام املكوانت اخلاصة سال اهات وفق منوذج

احملسوبة دالة احصائيا حيث أن قيمة   يcalF=26.343نومن اجلدول أعاله جند قيمةF  (test-F  :)اختبار   -
SIG=0.00    ي معتمد من طرفنا يف البحث وهذا يلري إىل معنوية النموذج 0.05أقل من مستوى الداللة ن   وهي

 . يتطابق مع بياانت العينة املدروسة  الطالبة االحندار البسيط املمعل للعالقة املدروسة أي النموذج املف ض من طرف  

 الثانية:الرئيسية ومنه: نستنتج قرار اختبار الفرضية  

ي α≤0.05داللة إحصااائية عند مسااتوى ن  ذو  أتثريوجد  ي:(𝑯𝟏)لفرضـية البديلةل اونقب  (𝑯𝟎)الفرضـية الصـفريةنرفض  
على سااالوك   A I D A ساااتخدام أدوات التساااويق الفريوساااي سساااتخدام املكوانت اخلاصاااة سال اهات وفق منوذجال

 .االجتماعيمستخدمي مواقع التواصل    وجهة نظراجلزائرية من   نتج سيارة رونو سامبولحول م املستهلك اجلزائري

ي sigي وقيمة ن T-testومن خالل قيمة اختبار ن  ناملعنوية اجلزئية للنموذجي: اختبار معنوية معامالت االحندار   -
 لكل معامل احندار جند: 

   وية اجلزئية للنموذجيناملعناختبار معنوية معامالت االحندار    يبني ملخص  :ي29نجدول رقم   -

 B معامل االحندار
 نص الفرضية اختبار املعامالت االحندار

(1.. B0B ) 

قيمة اختبار  
T sig  القرار 

(Constant) -0.391 

لنموذج  B0املقدر العابأ :  0Hالصفرية
 االحندارعري معنوي 

-0.549 0.584 

 قبول: 
0H 

أتثري ال ليس له  
حيذف من  معنوي و 

لنموذج   B0املقدر العابأ :  1Hالبديلة  النموذج 
 االحندار معنوي 
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استخدام أدوات  
 التسويص الفريوسي 

0.915 

لنموذج   B1: معامل االحندار 0Hالصفرية
 االحندارعري معنوي 

5.133 0.000 

 قبول: 
1H 

معنوي ويضم يف أتثري  
لنموذج   B1معامل االحندار:  1Hالبديلة النموذج 

 االحندار معنوي 

 SPSS.V 25   املصدر: من إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج

 :االحندار  معاملجند أن 

 أقل من مساااااااااااتوى  Sig)ألن قيم مساااااااااااتوى املعنوية ن  0.05أتثري معنوي عند مساااااااااااتوى داللة  له يB.1ن  -
 النموذج.ي ومنه يظم يف  0.05الداللةن

من مسااااتوى   كربأ   Sig)ألن قيم مسااااتوى املعنوية ن  0.05أتثري معنوي عند مسااااتوى داللة  له  ليس  يB.0ن -
 .االحندار النموذج حيذف مني ومنه 0.05الداللةن

 حال انه يفعلى  يالتسااويق الفريوسااي  نأدواتي للمتتري املسااتقل 1B=0.915معامل االحندار ن  تفسااري قيمةوميكن   
على ساااااااالوك املسااااااااتهلك  أتثريها  اىل زايدة  اسااااااااتخدام أدوات التسااااااااويق الفريوسااااااااي يؤديبزايدة وحدة واحدة يف  قمنا

نتج سااايارة رونو ساااامبول اجلزائرية  حول م A I D A اجلزائري سساااتخدام املكوانت اخلاصاااة سال اهات وفق منوذج
 اهلامبة مرتفعة دا يدل على دور % وهي نسااا91.50بنسااابة    االجتماعيمساااتخدمي مواقع التواصااال   وجهة نظرمن 

 الذي تلعبه أدوات التسويق الفريوسي يف أتثريها على سلوك املستهلك اجلزائري.

سلوك املستهلك   استخدام أدوات التسويق الفريوسي إذن النموذج االحندار اخلطي البسيط املمعل للعالقة بني   -
 هو:   املستجوبةمع بياانت العينة    واملتطابق  اجلزائري

𝒚 = 0.915(𝒙𝟏) + 𝛆𝐢   

سلوك املستهلك اجلزائري  = 0.915 (استخدام أداوت التسويق الفريوسي ) + 𝛆𝐢   

 

 

   𝑹𝟐 =   0.199 𝑭 = 26.343 

𝒓 = 0.446                               𝑺𝑰𝑮 ∶   𝟎. 𝟎𝟎𝟎 
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IV  -08-04-الثانية للرئيسية    اختبار الفرضيات الفرعية 

 : تنبعق منها الفرضيات الفرعية التالية 

 01اختبار الفرضية الفرعية  -01

 نص الفرضية: 

ي Iي وخلق االهتمام ن Aلفأ االنتباه نيوجد أثر ذو داللة إحصائية الستخدام أدوات التسويق الفريوسي على   -
 اجلزائرية وفقا للمكون املعريف ناإلدراكيي.   حنو منتج سيارة رونو سامبول 

وعليه نقوم إبعادة صياعتها اىل فرضية صفريةنالعدمي وفرضية بديلة كما   0.05م اختبار فرضية عند مستوى الداللة يت
 يلي:

 : نص الفرضية االحصائية

الساتخدام أدوات التساويق  ي  α≤0.05أتثري ذو داللة إحصاائية عند مساتوى نال يوجد :  (𝑯𝟎)الفرضـية الصـفرية 
ي حنو منتج سااااااااايارة رونو ساااااااااامبول Iي وخلق االهتمام نAالفريوساااااااااي على لفأ االنتباه ن

من وجهاة نظر مسااااااااااااااتخادمي مواقع التواصااااااااااااااال    اجلزائرياة وفقاا للمكون املعريف ناإلدراكيي
 االجتماعي

ــية البديلة السااااااتخدام أدوات التسااااااويق  ي  α≤0.05داللة إحصااااااائية عند مسااااااتوى ن  أتثري ذو  وجدي  :(𝑯𝟏)الفرضـــ
ي حنو منتج ساااااااااااايارة رونو سااااااااااااامبول Iي وخلق االهتمام نAلفأ االنتباه نالفريوسااااااااااااي على 

مسااااااااااااااتخاادمي مواقع التواصاااااااااااااااال    وجهااة نظرمن    اجلزائريااة وفقااا للمكون املعريف ناإلدراكيي
 .االجتماعي

   من أجل دراساة العالقة بني املتتري ناملساتقل ناملؤثرةي والتابع ناملتلثري نعتمد  البسـيط:صـياغة النموذج االحندار اخلطي
 على املعادلة التالية اليت:

(𝒙𝟏) + 𝛆𝐢 1+ B 0y = B 

y: املكون املعريف ناإلدراكيي 



اإلطار التطبيقي للدراسة                                                                     ثالث الفصل ال  
 

216 
 

0Bمعامل االحندار العابأ : 

1B:  معامل االحندار للمتتري املستقل نأدوات التسويق الفريوسيي (𝒙𝟏 )  

:𝛆𝐢 قيمة اخلطل العلوائي 

أدوات نأتثري لتقدير معلمات النموذج االحندار البسيط واملتعلق سختبار مدى SPSS.V 25 وسالستعانة ب برانمج
 ملخص للجداول اجلدول التايل هو  نتحصل    املعريفوفقا للمكون    سلوك املستهلك اجلزائري  ىعل  يالفريوسيالتسويق  

، Fن    يضمن قيم  ANOVAي، جدول حتليل التباين    R2  ،rاالحندار    وذج دول من:نجن  SPSSفرجات برانمج
SIGي،  جدول معامالت االحندارنb1 ،b0،ختبار نايضمن قيم    يT-Test  ي وقيمSIG   :لكل معلمة احندار 

 الختبار الفرضية الرئيسية الثانية يبني ملخص خمرجات حتليل االحندار البسيط  :    ي30نجدول رقم  

 المعنوية الجزئية /لمعامالت االنحدار القدرة التفسيرية  معنوية الكلية لنموذج االنحدار 

 المحسوبة  Fقيمة 
مستوى المعنوية  

 (SIG) 
r 2R   المعامالت نموذج االنحدار B t 

مستوى المعنوية  
 (SIG) 

23.999 0.000b 0.430a 0.185 

(Constant) -0.508 -0.661 0.510 

 0.000 4.899 0.941 المتغير المستقل

 SPSS.V 25  ابالعتماد على خمرجات برانمج الطالبةاملصدر: من إعداد 

 يتنب من جدول حتليل االحندار البسيط ما يلي: 

سلوك املستهلك و أدوات التسويص الفريوسي  بينأ نتائج أن هناك عالقة ارتباط موجبة بني    (: rمعامل االرتباط ) -
ن ناجلزائري   االنتباه  نAلفأ  االهتمام  وخلق  ناإلدراكيي  ي يIي  املعريف  للمكون  نظرمن    وفقا   وجهة 

 =0.430rبريسون   حيث بلغ معامل االرتباط  االجتماعي مستخدمي مواقع التواصل  

يتضح وانه    2R  =0.185من خالل قيمة معامل التحديد املقدرة باااا  ( )نسبة التفسري(: 2Rالتحديد )معامل   -
 أدواتأن    عينة الدراسة نمستخدمي مواقع التواصل االجتماعيي تبينا لنا  ويف الزمن الذي قمنا فيه سستجواب
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أتثريها على سلوك املستهلك اجلزائري    % يف18.50ب    املستخدمة تساهم بنسبة قدرت  التسويص الفريوسي
 حول نتج سيارة رونو سامبول اجلزائرية   ييIي وخلق االهتمام نAلفأ االنتباه ناملكون املعريف  سستخدام  

احملسوبة دالة احصائيا حيث أن قيمة   يcalF=23.999نومن اجلدول أعاله جند قيمةF  (test-F  :)اختبار   -
SIG=0.00    ي معتمد من طرفنا يف البحث وهذا يلري إىل معنوية النموذج 0.05وهي أقل من مستوى الداللة ن

 . يتطابق مع بياانت العينة املدروسة  الطالبة االحندار البسيط املمعل للعالقة املدروسة أي النموذج املف ض من طرف  

 الثانية:الفرعية  ومنه: نستنتج قرار اختبار الفرضية  

ي α≤0.05داللة إحصااائية عند مسااتوى ن  أتثري ذووجد  ي:(𝑯𝟏)الفرضـية البديلة ونقبل  (𝑯𝟎)نرفض الفرضـية الصـفرية
ي حنو منتج سااااااااايارة رونو  Iي وخلق االهتمام نAلفأ االنتباه نالساااااااااتخدام أدوات التساااااااااويق الفريوساااااااااي على 

 االجتماعيمستخدمي مواقع التواصل    وجهة نظر  مناجلزائرية وفقا للمكون املعريف ناإلدراكيي. سامبول

ي sigي وقيمة ن T-testومن خالل قيمة اختبار ن  ناملعنوية اجلزئية للنموذجي: اختبار معنوية معامالت االحندار   -
 لكل معامل احندار جند: 

   وية اجلزئية للنموذجيناملعناختبار معنوية معامالت االحندار    يبني ملخص  ي31نجدول رقم   -

 B معامل االحندار
 نص الفرضية اختبار املعامالت االحندار

(1.. B0B ) 

قيمة اختبار  
T sig القرار 

(Constant) -0.508 

لنموذج  B0املقدر العابأ :  0Hالصفرية
 االحندارعري معنوي 

-0.661 0.510 

 قبول: 
0H 

أتثري ال ليس له  
حيذف من  معنوي و 

لنموذج االحندار  B0املقدر العابأ :  1Hالبديلة النموذج 
 معنوي 

استخدام أدوات  
 التسويص الفريوسي 

0.941 

لنموذج   B1: معامل االحندار 0Hالصفرية
 االحندارعري معنوي 

4.899 0.000 

 قبول: 
1H 

معنوي ويضم يف أتثري  
لنموذج   B1معامل االحندار:  1Hالبديلة النموذج 

 االحندار معنوي 

 SPSS.V 25  املصدر: من إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج
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 :االحندار  معاملجند أن من اجلدول أعاله  

 أقل من مساااتوى  Sig)ألن قيم مساااتوى املعنوية ن  0.05أتثري معنوي عند مساااتوى داللة  له  يB=0.941.1ن  -
 ي ومنه يظم يف النموذج.0.05ن  الداللة

من   كربأ  Sig)ألن قيم مسااااااااااتوى املعنوية ن 0.05أتثري معنوي عند مسااااااااااتوى داللة   ليس له  يB= -0.508.0ن -
 .االحندار النموذج حيذف مني ومنه 0.05ن  مستوى الداللة

يف حال انه  على  يالتسااويق الفريوسااي  نأدواتي للمتتري املسااتقل 1B=0.941معامل االحندار ن  وميكن تفسااري قيمة 
  على سااااالوك املساااااتهلك أتثريها  اىل زايدة يف اساااااتخدام أدوات التساااااويق الفريوساااااي يؤديبزايدة وحدة واحدة يف  قمنا

حول  ييIي وخلق االهتماام نAلفاأ االنتبااه ننمن انحياة    ناإلدراكييللمكون املعريف  اجلزائري سسااااااااااااااتخادام  
% وهي 94.10بنسااااابة    االجتماعيمساااااتخدمي مواقع التواصااااال    وجهة نظرنتج سااااايارة رونو ساااااامبول اجلزائرية من م

املسااااااااتهلك  دور العايل الذي تلعبه أدوات التسااااااااويق الفريوسااااااااي يف أتثريها على ساااااااالوك  النساااااااابة مرتفعة دا يدل على 
 اجلزائري.

سلوك املستهلك و   استخدام أدوات التسويق الفريوسيمنوذج االحندار اخلطي البسيط املمعل للعالقة بني    إذن -

  املتطابق ي يIي وخلق االهتمام نAلفأ االنتباه ن نمن انحية   ملكون املعريف ناإلدراكييامن انحية  اجلزائري
 : هو   املستجوبةمع بياانت العينة  

𝒚 = 0.941(𝒙𝟏) + 𝛆𝐢   

𝒚 = 0.941 (استخدام أداوت التسويق الفريوسي ) + 𝛆𝐢   

 

 

 

 

 

 

 

   𝑹𝟐 =   0.185، 𝑭 = 23.999 

 𝒓 = 0.430                                  ,                                                       𝑺𝑰𝑮 ∶   𝟎. 𝟎𝟎𝟎 
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 02اختبار الفرضية الفرعية    -02

  نص الفرضية:

ي حنو منتج سيارة  Dااثرة الرعبة ن  يوجد أثر ذو داللة إحصائية الستخدام أدوات التسويق الفريوسي على -
 العاطفي.رونو سامبول اجلزائرية وفقا للمكون 

وعليه نقوم إبعادة صياعتها اىل فرضية صفريةنالعدمي وفرضية بديلة كما   0.05تم اختبار فرضية عند مستوى الداللة ي
 يلي:

 : نص الفرضية االحصائية

الساتخدام أدوات التساويق  ي  α≤0.05داللة إحصاائية عند مساتوى ن أتثري ذووجد  ي  ال : (𝑯𝟎)الفرضـية الصـفرية 
ي حنو منتج سااااااااايارة رونو ساااااااااامبول اجلزائرية وفقا  Dااثرة الرعبة ن الفريوساااااااااي على

 االجتماعيمستخدمي مواقع التواصل    وجهة نظرمن للمكون العاطفي

ــية البديلة السااااااتخدام أدوات التسااااااويق  ي  α≤0.05داللة إحصااااااائية عند مسااااااتوى ن  أتثري ذو  وجدي  :(𝑯𝟏)الفرضـــ
ي حنو منتج ساااااااااااايارة رونو سااااااااااااامبول اجلزائرية وفقا Dااثرة الرعبة ن الفريوسااااااااااااي على

 االجتماعيمستخدمي مواقع التواصل    وجهة نظرمن    للمكون العاطفي

 :من أجل دراساة العالقة بني املتتري ناملساتقل ناملؤثرةي والتابع ناملتلثري نعتمد  صـياغة النموذج االحندار اخلطي البسـيط
 على املعادلة التالية اليت:

(𝒙𝟏) + 𝛆𝐢 1+ B 0y = B 

y: املكون العاطفي 

0Bمعامل االحندار العابأ : 

1B:  معامل االحندار للمتتري املستقل نأدوات التسويق الفريوسيي (𝒙𝟏 )  

:𝛆𝐢 قيمة اخلطل العلوائي 
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أدوات  ن أتثريلتقدير معلمات النموذج االحندار البسيط واملتعلق سختبار مدى  SPSS.V 25 وسالستعانة ب برانمج
 ملخص للجداولاجلدول التايل هو  نتحصل    وفقا للمكون العاطفي  سلوك املستهلك اجلزائريعلى  يالتسويق الفريوسي
، Fقيمن    يضمن  ANOVAي، جدول حتليل التباين    R2  ،r  ي وذجاالحنداردول من:نجن SPSSفرجات برانمج

SIGي،  جدول معامالت االحندارنb1 ،b0ختبار نايضمن قيم    ي،اT-Test  ي وقيمSIG   :لكل معلمة احندار 

لفرضية ل02الفرضية الفرعية    الختباريبني ملخص خمرجات حتليل االحندار البسيط    :ي32نجدول رقم  
 الرئيسية الثانية 

 المعنوية الجزئية /لمعامالت االنحدار القدرة التفسيرية  معنوية الكلية لنموذج االنحدار 

 المحسوبة  Fقيمة 
مستوى المعنوية  

 (SIG) 
r 2R   المعامالت نموذج االنحدار B t 

المعنوية  مستوى  
 (SIG) 

26.598 0.000b 0.448a 0.201 

(Constant) -0.757 -0.980 0.329 

 0.000 5.157 0.996 المتغير المستقل

 SPSS.V 25  ابالعتماد على خمرجات برانمج الطالبةاملصدر: من إعداد 

 يتنب من جدول حتليل االحندار البسيط ما يلي: 

سلوك املستهلك و أدوات التسويص الفريوسي  بينأ نتائج أن هناك عالقة ارتباط موجبة بني    (: rمعامل االرتباط ) -
 االجتماعي مستخدمي مواقع التواصل   وجهة نظرمن   ي يDااثرة الرعبة نن العاطفياملكون سستخدام  اجلزائري

 =0.448rبريسون    حيث بلغ معامل االرتباط

يتضح وانه    2R  =0.201من خالل قيمة معامل التحديد املقدرة باااا  التفسري(: ( )نسبة  2Rمعامل التحديد ) -
 دواتن أأ   عينة الدراسة نمستخدمي مواقع التواصل االجتماعيي تبينا لنا  ويف الزمن الذي قمنا فيه سستجواب

الفريوسي قدرت   التسويص  بنسبة  تساهم  اجلزائري    ثريهابتل%  20.10  اب  املستخدمة  املستهلك  سلوك  على 
 نتج سيارة رونو سامبول اجلزائريةمحول   يي Dااثرة الرعبة نن  العاطفي املكون  سستخدام  
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احملسوبة دالة احصائيا حيث أن قيمة   يcalF=26.598ن  ومن اجلدول أعاله جند قيمةF  (test-F  :)اختبار   -
SIG=0.00    ي معتمد من طرفنا يف البحث وهذا يلري إىل معنوية النموذج 0.05أقل من مستوى الداللة ن   وهي

 . يتطابق مع بياانت العينة املدروسة  الطالبة االحندار البسيط املمعل للعالقة املدروسة أي النموذج املف ض من طرف  

 ومنه: نستنتج قرار اختبار الفرضية الثانية:

ي α≤0.05داللة إحصااائية عند مسااتوى ن  أتثري ذووجد  ي:(𝑯𝟏)الفرضـية البديلة ونقبل  (𝑯𝟎)الصـفريةنرفض الفرضـية  
ي حنو منتج سااااااايارة رونو ساااااااامبول اجلزائرية وفقا  Dااثرة الرعبة ن الساااااااتخدام أدوات التساااااااويق الفريوساااااااي على

 االجتماعيمستخدمي مواقع التواصل    وجهة نظرمن    للمكون العاطفي

االحندار   - معامالت  معنوية  للنموذجي:اختبار  اجلزئية  اختبار   ناملعنوية  قيمة  خالل   ومن 
 ي لكل معامل احندار جند: sigي وقيمة ن T-testن  

   وية اجلزئية للنموذجيناملعناختبار معنوية معامالت االحندار    يبني ملخص  ي33نجدول رقم   -

 B معامل االحندار
 املعامالت االحندارنص الفرضية اختبار  

(1.. B0B ) 

قيمة اختبار  
T sig القرار 

(Constant) -0.757 

لنموذج  B0املقدر العابأ :  0Hالصفرية
 االحندارعري معنوي 

-0.980 0.329 

 قبول: 
0H 

أتثري ال ليس له  
حيذف من  معنوي و 

لنموذج االحندار  B0املقدر العابأ :  1Hالبديلة النموذج 
 معنوي 

استخدام أدوات  
 التسويص الفريوسي 

0.996 

لنموذج   B1: معامل االحندار 0Hالصفرية
 االحندارعري معنوي 

5.157 0.000 

 قبول: 
1H 

معنوي ويضم يف أتثري  
لنموذج   B1: معامل االحندار 1Hالبديلة النموذج 

 االحندار معنوي 

 SPSS.V 25  املصدر: من إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج
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 :االحندار  معاملجند أن من اجلدول أعاله  

أقل من   Sig)ألن قيم مساااااااااااتوى املعنوية ن 0.05أتثري معنوي عند مساااااااااااتوى داللة   له  يB=0.996.1ن  -
 ي ومنه يظم يف النموذج.0.05ن  الداللة مستوى

  كرب أ Sig)ألن قيم مسااااااتوى املعنوية ن  0.05أتثري معنوي عند مسااااااتوى داللة  ليس له  يB-0.757=.0ن -
 .االحندار النموذج حيذف مني ومنه 0.05ن  من مستوى الداللة

حال  انه يف ىعل الفريوسااييالتسااويق    نأدواتي للمتتري املسااتقل 1B=0.996معامل االحندار ن  وميكن تفسااري قيمة 
  على سااااالوك املساااااتهلك أتثريها  اىل زايدة يف اساااااتخدام أدوات التساااااويق الفريوساااااي يؤديبزايدة وحدة واحدة يف قمنا 

  وجهة نظر نتج سايارة رونو ساامبول اجلزائرية من  حول م  ييDااثرة الرعبة نن العاطفي  للمكوناجلزائري سساتخدام  
مرتفعة دا يدل على دور العايل الذي تلعبه  % وهي نساااااابة  99.60بنساااااابة   االجتماعيمسااااااتخدمي مواقع التواصاااااال  

 أدوات التسويق الفريوسي يف أتثريها على سلوك املستهلك اجلزائري.

بني   - للعالقة  املمعل  البسيط  اخلطي  االحندار  النموذج  الفريوسيإذن  التسويق  أدوات  سلوك و   استخدام 

 هو:   املستجوبةمع بياانت العينة    املتطابق ييDااثرة الرعبة نن للمكون العاطفياملستهلك اجلزائري سستخدام  

𝒚 = 0.996(𝒙𝟏) + 𝛆𝐢   

املكون العاطفي  = 0.996 (استخدام أداوت التسويق الفريوسي ) + 𝛆𝐢   

 

 

 

 

 

 

 

   𝑹𝟐 =   0.201، 𝑭 = 26.98 

 𝒓 = 0.448                                 ,                                                       𝑺𝑰𝑮 ∶   𝟎. 𝟎𝟎𝟎 

 03اختبار الفرضية الفرعية  -03

ي  Aاختاذ القرار  التصرف نيوجد أثر ذو داللة إحصائية الستخدام أدوات التسويق الفريوسي على  نص الفرضية:
 حنو منتج سيارة رونو سامبول اجلزائرية وفقا للمكون السلوكي 
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وعليه نقوم إبعادة صياعتها اىل فرضية صفريةنالعدمي وفرضية بديلة كما   0.05تم اختبار فرضية عند مستوى الداللة ي
 يلي:

 : نص الفرضية االحصائية

الساتخدام أدوات التساويق  ي  α≤0.05داللة إحصاائية عند مساتوى ن أتثري ذووجد ي :ال  (𝑯𝟎)الفرضـية الصـفرية 
ي حنو منتج سايارة رونو ساامبول اجلزائرية Aاختاذ القرار  التصارف ن الفريوساي على

 االجتماعيمستخدمي مواقع التواصل   وجهة نظرمن  وفقا للمكون السلوكي

الساااااااتخدام أدوات التساااااااويق  ي  α≤0.05داللة إحصاااااااائية عند مساااااااتوى ن  أتثري ذو وجدي:(𝑯𝟏)الفرضــــــية البديلة

ي حنو منتج سااايارة رونو ساااامبول اجلزائرية Aاختاذ القرار  التصااارف ن الفريوساااي على
 االجتماعيمستخدمي مواقع التواصل    وجهة نظرمن   وفقا للمكون السلوكي

 :من أجل دراساة العالقة بني املتتري ناملساتقل ناملؤثرةي والتابع ناملتلثري نعتمد  صـياغة النموذج االحندار اخلطي البسـيط
 على املعادلة التالية اليت:

(𝒙𝟏) + 𝛆𝐢 1+ B 0y = B 

y: املكون السلوكي 

0B:  معامل االحندار العابأ 

1Bي  : معامل االحندار للمتتري املستقل نأدوات التسويق الفريوسي( (𝒙𝟏   

:𝛆𝐢 قيمة اخلطل العلوائي 

أدوات  ن أتثريلتقدير معلمات النموذج االحندار البسيط واملتعلق سختبار مدى  SPSS.V 25 وسالستعانة ب برانمج
الفريوسي اجلزائريعلى  يالتسويق  املستهلك  للمكون    سلوك  هو  نتحصل     السلوكيوفقا  التايل  ملخص اجلدول 

 يضمن   ANOVAي، جدول حتليل التباين    R2  ،rاالحندارن    وذج دول من :نجن  SPSSفرجات برانمج  للجداول 
لكل معلمة   SIGي وقيم  T-Testختبار نايضمن قيم    ي،b1 ،b0ي،  جدول معامالت االحندارنF  ،SIGقيمن  

 احندار: 
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للفرضية   03الفرضية الفرعية    الختباريبني ملخص خمرجات حتليل االحندار البسيط    :ي34نجدول رقم  
 الرئيسية الثانية 

 المعنوية الجزئية /لمعامالت االنحدار القدرة التفسيرية  معنوية الكلية لنموذج االنحدار 

 المحسوبة  Fقيمة 
مستوى المعنوية  

 (SIG) 
r 2R   المعامالت نموذج االنحدار B t 

مستوى المعنوية  
 (SIG) 

15.626 0.000b 0.358a 0.128 

(Constant) 0.337 0.441 0.660 

 0.000 3.953 0.754 المتغير المستقل

 SPSS.V 25 ابالعتماد على خمرجات برانمج الطالبةاملصدر: من إعداد 

 يتنب من جدول حتليل االحندار البسيط ما يلي: 

سلوك املستهلك و أدوات التسويص الفريوسي  بينأ نتائج أن هناك عالقة ارتباط موجبة بني    (: rمعامل االرتباط ) -
مستخدمي مواقع التواصل   وجهة نظر   ن م  يAاختاذ القرار  التصرف نن  إبستخدام املكون السلوكي  اجلزائري

 =0.358rبريسون    حيث بلغ معامل االرتباط  االجتماعي 

يتضح وانه    2R  =0.128من خالل قيمة معامل التحديد املقدرة باااا  التفسري(: ( )نسبة  2Rمعامل التحديد ) -
التسويص   أدوات  عينة الدراسة نمستخدمي مواقع التواصل االجتماعيي تبينا لنا  ويف الزمن الذي قمنا فيه سستجواب

تلثريها على سلوك املستهلك اجلزائري سستخدام % في12.80ب    املستخدمة تساهم بنسبة قدرت  الفريوسي
 حول نتج سيارة رونو سامبول اجلزائرية ي يAاختاذ القرار  التصرف ن ن السلوكياملكون  

احملسوبة دالة احصائيا حيث أن قيمة   يcalF=15.626نومن اجلدول أعاله جند قيمةF  (test-F  :)اختبار   -
SIG=0.00    ي معتمد من طرفنا يف البحث وهذا يلري إىل معنوية النموذج 0.05أقل من مستوى الداللة ن   وهي

 . يتطابق مع بياانت العينة املدروسة  الطالبة االحندار البسيط املمعل للعالقة املدروسة أي النموذج املف ض من طرف  
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 ومنه: نستنتج قرار اختبار الفرضية الثانية:

ــفرية ــية الصــــ ــية البديلةل اونقب  (𝑯𝟎)نرفض الفرضــــ ي  α≤0.05داللة إحصااااااااائية عند مسااااااااتوى ن  أتثري ذو:(𝑯𝟏)لفرضــــ
ي حنو منتج سايارة رونو ساامبول اجلزائرية Aاختاذ القرار  التصارف ن الساتخدام أدوات التساويق الفريوساي على

 االجتماعيمستخدمي مواقع التواصل    وجهة نظرمن   وفقا للمكون السلوكي

ي sigي وقيمة ن T-testخالل قيمة اختبار ن  ن ي: ومناملعنوية اجلزئية للنموذجاختبار معنوية معامالت االحندار   -
 لكل معامل احندار جند: 

  وية اجلزئية للنموذجيناملعناختبار معنوية معامالت االحندار    يبني ملخص  ي35نجدول رقم   -

 B معامل االحندار
 املعامالت االحندارنص الفرضية اختبار  

(1.. B0B ) 

قيمة اختبار  
T sig القرار 

(Constant) 0.337 

لنموذج  B0املقدر العابأ :  0Hالصفرية
 االحندارعري معنوي 

0.441 0.660 

 قبول: 
0H 

أتثري ال ليس له  
حيذف من  معنوي و 

لنموذج االحندار  B0املقدر العابأ :  1Hالبديلة النموذج 
 معنوي 

استخدام أدوات  
 التسويص الفريوسي 

0.754 

لنموذج   B1: معامل االحندار 0Hالصفرية
 االحندارعري معنوي 

3.953 0.000 

 قبول: 
1H 

معنوي ويضم يف أتثري  
لنموذج   B1: معامل االحندار 1Hالبديلة النموذج 

 االحندار معنوي 

 SPSS.V 25 الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمجاملصدر: من إعداد 

 :االحندار  معاملجند أن من اجلدول أعاله  

أقل من   Sig)ألن قيم مساااااااااااتوى املعنوية ن 0.05أتثري معنوي عند مساااااااااااتوى داللة   له  يB=0.754.1ن  -
 ي ومنه يظم يف النموذج.0.05ن  الداللة مستوى
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  كرب أ  Sig)ألن قيم مسااااااااتوى املعنوية ن  0.05أتثري معنوي عند مسااااااااتوى داللة  ليس له  يB0.337=.0ن -
 .االحندار النموذج حيذف مني ومنه 0.05ن  من مستوى الداللة

حال  انه يفعلى  يالتسااويق الفريوسااي  نأدواتي للمتتري املسااتقل 1B=0.754معامل االحندار ن  وميكن تفسااري قيمة 
على سااااالوك املساااااتهلك  أتثريها  اىل زايدة يف اساااااتخدام أدوات التساااااويق الفريوساااااي يؤديبزايدة وحدة واحدة يف  قمنا

نتج سيارة رونو سامبول اجلزائرية من حول ميي  Aاختاذ القرار  التصرف نن السلوكيللمكون  اجلزائري سستخدام 
ة مرتفعة دا يدل على دور العايل  نسااااااب% وهي 75.40بنساااااابة    االجتماعيمسااااااتخدمي مواقع التواصاااااال   وجهة نظر

 الذي تلعبه أدوات التسويق الفريوسي يف أتثريها على سلوك املستهلك اجلزائري.واهلام 

بني   - للعالقة  املمعل  البسيط  اخلطي  االحندار  النموذج  الفريوسيإذن  التسويق  أدوات  سلوك و   استخدام 

التصرف ن ن  السلوكيللمكون  املستهلك اجلزائري سستخدام   القرار   العينة   املتطابقيي  Aاختاذ  بياانت  مع 
 هو:  املستجوبة

𝒚 = 0.754(𝒙𝟏) + 𝛆𝐢   

السلوكياملكون = (استخدام أداوت التسويق الفريوسي )0.754 + 𝛆𝐢   

 

 

 

 

 

 

 

   𝑹𝟐 =   0.128، 𝑭 = 15.626 

 𝒓 = 0.358                                 ,                                                       𝑺𝑰𝑮 ∶   𝟎. 𝟎𝟎𝟎 

IV  -8-5  الفرضية الرئيسية الثالثة   اختبار 

اجلزائرية دخليها    ة املقاطعة الفريوسية ضد سيارة رونو سامبولملداللة إحصائية حل  عايل ذو  أتثريهناك مستوى   -
 تصديد على اختاذ السلوك اللرائي هلا من قبل املستهلك اجلزائري.

نالعدمي وفرضية بديلة كما   وعليه نقوم إبعادة صياعتها اىل فرضية صفرية   0.05م اختبار فرضية عند مستوى الداللة  يت
 يلي:
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 :نص الفرضية االحصائية

ة املقاطعة الفريوساااية ضاااد مل داللة إحصاااائية حل  عايل ذو أتثريمساااتوى وجد  : ال ي(𝑯𝟎)الفرضـــية الصـــفرية  
 ساايارة رونو سااامبول اجلزائرية دخليها تصااديد على اختاذ الساالوك اللاارائي هلا من قبل املسااتهلك اجلزائري

 يα≤0.05عند مستوى داللة ن

ة املقاطعة الفريوسااية ضااد ساايارة  مل ذو داللة إحصااائية حلعايل   أتثريمسااتوى وجد  ي:  (𝑯𝟏)الفرضــية البديلة
رونو ساااااامبول اجلزائرية دخليها تصاااااديد على اختاذ السااااالوك اللااااارائي هلا من قبل 

 يα≤0.05عند مستوى داللة ن املستهلك اجلزائري

 :األدوات إحصائية الختبار الفرضية

ي one Sample t-testي يف حالة العينة الواحدة نT-TESTللتحقق من صحة الفرضية مت استخدام اختبار ن
إلجاست    �̅�إذا كان هناك فرق جوهري ندال إحصااائياي بني املتوسااط احلسااايب   عمااالختبار يف الكلااف   ويفيد هذا

مبعىن أنه يفيد يف فحص إجاست املبحوثني فيما   (𝑿=03) أفراد العينة على إمجايل عبارات املتتري واملتوساااااط الفرضاااااي
وقيمة اثبتة ناملتوساااااااط   إلجاسهتمإذا كان هنا فرق ذو داللة إحصاااااااائية نفرق جوهريي بني املتوساااااااط احلساااااااايب احلقيقي 

 الفرضيي.

مع  spssي احملسااوب سسااتخدام برانمج sigبني قيمة املسااتوى املعنويةن  ن نقار   :الفرضــيةقاعدة اختاذ القرار يف اختبار 
أقل من أو تسااااوي   Sig)أو  P-valueفعذا كانأ قيمة االحتمال اخلطل ن  0.05املساااتوى الداللة املعتمد من طرفنا 

 ي. 1Hي ونقبل الفرضية البديلة ن0Hفعننا نرفض الفرضية الصفرية ن 0.05مستوى الداللة  

 الثانيةالفرضية الرئيسية اختبار يبني نتائج حتليل    :ي36نجدول رقم  

الداللة اإلحصائية  
إلجاست افراد  

 العينة  

حجم  
 العينة 

Moyenne 

 املتوسط احلسايب 

Ecart type 

 االحنراف املعياري 

Mean 
Difference 

�̅� الفرق بني     (𝜇=3) و 

T احملسوبة     القرار  sig درجة احلرية  

 دال 0.000 107 11.054 0.88492 0.83195 3.8849 531
 

 SPSS.V 25 ابالعتماد على خمرجات برانمج الطالبةاملصدر: من إعداد 



اإلطار التطبيقي للدراسة                                                                     ثالث الفصل ال  
 

228 
 

 للجدول أعاله   التحليل االحصائي

العالث: احملور من خالل اجلدول تبني لنا أن املتوسااااط احلسااااايب لااااااااااااااااااا إلجاست أفراد العينة على إمجايل عبارات املتعلقة 
وسالحنراف    (x̅=3.8849)من االستبيان بلغ مدى أتثري الة املقاطعة دخليها تصديد على سلوك املستهلك اجلزائري،  

δ(معياري بلغ  = والفرق بينهما هو موجب، حيث بلغ   (𝑋=3)حلسااايب الفرضااي  كرب من املتوسااط اأوهو   ي0.83195
0.88492  =3) -X ̅ة املقاطعة الفريوساااية ضاااد سااايارة  مل ذو داللة إحصاااائية حلمساااتوى أتثري عايلأي أن هناك   ي

من  اجلزائرية دخليها تصاااااديد على اختاذ السااااالوك اللااااارائي هلا من قبل املساااااتهلك اجلزائري رونو ساااااامبول
وأن نتائج إجاست العينة دال إحصائيا  االجتماعي وان ما يؤكد هذه النتائج هي مستخدمي مواقع التواصل   وجهة نظر

   0.05أقل من مستوى الداللة    Sig)=0.000ي وقيمة نcalT=11.054ي احملسوبة نTحيث أن قيمة ن

:𝐻1)الفرضااية البديلةنرفض الفرضااية الصاافرية ونقبل  :اختاذ القرار داللة   عايل ذو  مسااتوى أتثرييوجد  :(
اجلزائرية دخليها تصاديد على اختاذ السالوك   إحصاائية حلملة املقاطعة الفريوساية ضاد سايارة رونو ساامبول
 .ي≥0.05αاللرائي هلا من قبل املستهلك اجلزائري عند مستوى داللة ن

IV  -08-  06-   الفرضية الرئيسية الرابعة   اختبار 
يف ا اهات أفراد عينة الدراسة حنو ادراكهم   يα≤0.05عند مستوى داللة ن توجد فروق ذات داللة احصائية   -

عينة من مستخدمي مواقع التواصل  ي من وجهة نظر  التسويق الفريوسي على سلوك املستهلك اجلزائر لتلثري  
، املستوى التعليمي،  العمر،  اجلنستعزى اىل املتتريات اللخصية ن  االجتماعي حول سيارة رونو سامبول اجلزائرية

 ي املواقع األكعر استخداما  اجلهة، معدل،  الدخل،  املهنة،  احلالة االجتماعية
 :األدوات إحصائية الختبار الفرضية

متوسطي مموعتني    ي T_Testناختبار ▪ بني  : يIndependent Samples Testن للفرق 
ويسمح هذا االختبار بتقدير الفرق بني املتوسط مموعتني مستقلتني معل متتري اجلنس فهو مقسم 

 اىل فتة الذكور وفتة االانث. 
ن ▪ األحادي  التباين  أكعر من One-way-ANOVAاختبار حتليل  بني متوسطات  للفرق  ي 

ي ت اوح أعمارهم أقل 01فتات او مموعة: مموعة ن   ربعأل مموعتني معل متتري العمر فهو مقسم  
ي ت اوح 03ن   ةمموع  ،سنة  40إىل    31  سنة  ي ت اوح أعمارهم من 02مموعة ن   ،سنة  30من  

 سنة.   50  ي ت اوح أعمارهم أثر من 04ن   ةمموع  ،سنة 50إىل    41سنة  أعمارهم من 
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ــية اختبارات    حسااااااااااااب املساااااااااااتجوبني وعند يف فرضااااااااااايات الفروق يف ا اهات    :قاعدة اختاذ القرار يف اختبار الفرضــــــ
حتمالية يرمز  االقيمة الاإلحصاائية فعهنا حتساب لنا أيضاا   سلفروق سلربامجي خاصاة  T- test، F- testاإلحصاائية ن

ي وعليااه: فااعنااه إذا كااانااأ T- test،  F- testحيااث تتعلق سختبااار ن  Sigسلرمز    SPSSهلااا يف فرجااات برانمج  
نالفرضااااااية الصاااااافريةي  0Hفعننا نرفض    0,05أقل من قيمة مسااااااتوى الداللة املعتمد يف الدراسااااااة الذي هو   Sigقيمة  
 نالفرضية البديلةي. 1Hونقبل 

املتغريات الدميغرافية الفريوسي تعزى  ألدوات التسويص  ادراكهم  دراسة الفروق يف اجتاهات املستجوبني حنو  أوال:  
 وجهة نظر من  ي  املواقع األكعر استخدامااجلهة،  ،  الدخل،  املهنة،  احلالة االجتماعية،  املستوى التعليمي،  العمر،  اجلنسن

 االجتماعي. مستخدمي مواقع التواصل  
وعليه نقوم إبعادة  0.05فرضاااية عند مساااتوى الداللة  التتم اختبار  و : 01اختبار الفرضــية الفرعية  وهذا من خالل  

 نالعدمي وفرضية بديلة كما يلي: صياعتها اىل فرضية صفرية
 :نص الفرضية االحصائية
يف ا اهات أفراد    ي α≤0.05عند مستوى داللة ن   توجد فروق ذات داللة احصائية:  (𝑯𝟎)الفرضية الصفرية  

، املستوى التعليمي،  العمر،  اجلنستعزى اىل املتتريات اللخصية نالتسويق الفريوسي  عينة الدراسة حنو ادراكهم لتلثري  
 ي املواقع األكعر استخداما  اجلهة،  ،الدخل،  املهنة،  احلالة االجتماعية
يف ا اهات أفراد    ي α≤0.05عند مستوى داللة ن  ال توجد فروق ذات داللة احصائية: (𝑯𝟏)الفرضية البديلة 

، املستوى التعليمي،  العمر، اجلنستعزى اىل املتتريات اللخصية نالتسويق الفريوسي  عينة الدراسة حنو ادراكهم لتلثري  
 ي املواقع األكعر استخدامااجلهة،    ،الدخل،  املهنة،  احلالة االجتماعية

ألدوات التسااااااااااااااويق  ادراكهم  حنو   يف أراء املسااااااااااااااتجوبني  ت مادى اختالفااهنادف من نتاائج اجلادول أدانه اىل البحاث يف
،  الدخل،  املهنة،  احلالة االجتماعية،  املسااااتوى التعليمي، العمر،  اجلنسن حسااااب نوع فتات املتتري الدميترايف الفريوسااااي
حنو متتري    نفس ا ااهااتي أي مهماا اختلفاأ فتاات متتري فاعن مجيعهم متفقني وهلم املواقع األكعر اسااااااااااااااتخاداماااجلهاة، 

 الدراسة أم أن هناك اختالفات يف اآلراء بينهم وإذا كانأ توجد فيجب حتديد لصاحل من هذه الفروق.

 

 

 

 



اإلطار التطبيقي للدراسة                                                                     ثالث الفصل ال  
 

230 
 

ادراكهم نتائج حتليل ينب نتائج اختبار الفرق بني املتوسطات أراء املستجوبني حنو    يبني  :(37جدول رقم )
 املتغريات الدميغرافية   الفريوسي حسبألدوات التسويص  

آراء املستجوبني  
حنو املتغري  

الدراسة حسب 
 فئات كل متغري: 

نوع االختبار   حالة دراسة الفروق 
 االحصائي املستخدم

 قيمة 
 احملسوبة  
 لالختبار 

Sig. 
القيمة  
 االحتمالية 

النتيجة عند مستوى الداللة  الداللة احصائية
0.05 

 متغري اجلنس 
 

دارسة الفروق بني 
 فتتني فقط
 نذكور اانثي 

Independent 
Samples  

Test 
T- test 

 عري دال إحصائيا  0.562 0.582
توجد اختالفاتنفروقي بني ال 

املستجوبني حسب فتات متتري  
 اجلنس 

احلالة  
 االجتماعية 

دارسة الفروق بني 
 فتتني فقط

 ي متزوج أعزبن
 عري دال إحصائيا  0.576 0.561

توجد اختالفاتنفروقي بني ال 
املستجوبني حسب فتات متتري  

 احلالة االجتماعية 

 العمر

دارسة الفروق بني 
أكعر فتتني حسب 

 كل متتري

اختبار حتليل التباين 
-Oneاألحادي 

way-
ANOVA 

 F- test 

توجد اختالفاتنفروقي  ال  عري دال إحصائيا  0.079 2.324
 العمرحسب فتات متتري 

املستوى 
 التعليمي 

0.248 0.781 
 ال توجد اختالفاتنفروقي  عري دال إحصائيا 

 اختالفاتنفروقي ال توجد  عري دال إحصائيا  0.360 1.110 املهنة 
 ال توجد اختالفاتنفروقي  عري دال إحصائيا  0.361 1.079 الدخل 
 ال توجد اختالفاتنفروقي  عري دال إحصائيا  0.124 1.962 اجلهة

املواقع األكثر  
 استخداما

 ال توجد اختالفاتنفروقي  عري دال إحصائيا  0.065 2.484

 SPSS.V 25 برانمجاملصدر: من إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات 
ي جند اجلنسحسب اختالف فتات املتتري نالفريوسي  ألدوات التسويق  ادراكهم  سلنسبة ألراء املستجوبني حنو   -

من مستوى كرب  وهي أ  Sig)=  0.562ي وان القيمة االحتمالية نT=0.582ي احملسوبة بلتأ نTأن: قيمة ن 
توجد اختالفات يف آراء وا اهات أفراد العينة املستجوبني التوجد فروق دالة إحصائيا أي  ال  ومنه    0.05ة  الدالل

 . الفريوسيألدوات التسويق  ادراكهم بني فتات متتري اجلنس حنو ا اه  
حنو    - املستجوبني  ألراء  التسويق  ادراكهم  سلنسبة  نالفريوسي  ألدوات  املتتري  فتات  اختالف  احلالة حسب 

 sig) =0.576ي وان القيمة االحتمالية ن T=0.561ي احملسوبة بلتأ ن Tي جند أن: قيمة ن االجتماعية
اختالفات يف آراء وا اهات أفراد    توجدالتوجد فروق دالة إحصائيا أي ال  ومنه    0.05من مستوى الداللة كرب وهي أ

 . الفريوسيألدوات التسويق  ادراكهم حنو ا اه   احلالة االجتماعيةالعينة املستجوبني بني فتات متتري  
ي جند  العمرحساب اختالف فتات املتتري نالفريوساي  ألدوات التساويق  ادراكهم سلنسابة ألراء املساتجوبني حنو  -

من كرب  وهي أ  Sig)=  0.079ي وان القيمااة االحتماااليااة نF=2.324ي احملسااااااااااااااوبااة بلتااأ نFأن: قيمااة ن
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توجد اختالفات يف آراء وا اهات أفراد العينة  التوجد فروق دالة إحصائيا أي ال  ومنه   0.05مستوى الداللة 
 .الفريوسيألدوات التسويق  ادراكهم حنو ا اه   العمراملستجوبني بني فتات متتري 

املســـتوى حساااب اختالف فتات املتتري نالفريوساااي  ألدوات التساااويق  دراكهم اسلنسااابة ألراء املساااتجوبني حنو  -
وهي  Sig)=  0.781ي وان القيمة االحتمالية نF=0.248ي احملساوبة بلتأ نFي جند أن: قيمة نالتعليمي

اختالفات يف آراء وا اهات   توجد التوجد فروق دالة إحصااااائيا أي ال ومنه   0.05من مسااااتوى الداللة  كرب  أ
 .الفريوسيألدوات التسويق  ادراكهم حنو ا اه  املستوى التعليمي  أفراد العينة املستجوبني بني فتات متتري 

ي جند  املهنةحسااب اختالف فتات املتتري نالفريوسااي  ألدوات التسااويق ادراكهم سلنساابة ألراء املسااتجوبني حنو  -
من كرب  وهي أ  Sig)=  0.360ي وان القيمااة االحتماااليااة نF=1.110ي احملسااااااااااااااوبااة بلتااأ نFأن: قيمااة ن

توجد اختالفات يف آراء وا اهات أفراد العينة  التوجد فروق دالة إحصائيا أي ال  ومنه   0.05مستوى الداللة 
 .الفريوسيألدوات التسويق  ادراكهم حنو ا اه  ملهنة ااملستجوبني بني فتات متتري 

ي  الدخلحسااااب اختالف فتات املتتري نالفريوسااااي  ألدوات التسااااويق ادراكهم املسااااتجوبني حنو  سلنساااابة ألراء -
من كرب  وهي أ Sig)=  0.361ي وان القيمة االحتمالية نF=1.079ي احملساااااااااوبة بلتأ نFجند أن: قيمة ن
راد العينة  توجد اختالفات يف آراء وا اهات أفالتوجد فروق دالة إحصائيا أي ال  ومنه   0.05مستوى الداللة 

 .الفريوسيألدوات التسويق  ادراكهم حنو ا اه الدخل املستجوبني بني فتات متتري 
ي جند  اجلهةحسااب اختالف فتات املتتري نالفريوسااي  ألدوات التسااويق  ادراكهم سلنساابة ألراء املسااتجوبني حنو  -

من كرب  وهي أ  Sig)=  0.124ي وان القيمااة االحتماااليااة نF=1.962ي احملسااااااااااااااوبااة بلتااأ نFأن: قيمااة ن
توجد اختالفات يف آراء وا اهات أفراد العينة  التوجد فروق دالة إحصائيا أي ال  ومنه   0.05مستوى الداللة 

 .الفريوسيألدوات التسويق  ادراكهم حنو ا اه جلهة ااملستجوبني بني فتات متتري 
املواقع  ختالف فتات املتتري نحسااااااب االفريوسااااااي  ألدوات التسااااااويق  ادراكهم سلنساااااابة ألراء املسااااااتجوبني حنو  -

=  0.065ي وان القيمة االحتمالية نF=2.484ي احملساااااااااوبة بلتأ نFي جند أن: قيمة ناألكثر اســـــــتخداما
(Sig اختالفات يف   توجد التوجد فروق دالة إحصااااااااااائيا أي ال ومنه   0.05من مسااااااااااتوى الداللة  كرب  وهي أ

ــتخداما  آراء وا اهات أفراد العينة املساااااتجوبني بني فتات متتري ألدوات  ادراكهم حنو ا اه   املواقع األكثر اســ
 .الفريوسيالتسويق  

املتعلقة بدراسة   ي test -T    ،test -Fنمن نتائج املؤشرات اإلحصائية للكل من اختبار لدراسة الفروق  استنتاج:  
اىل   توصلنا  فعننا  الدميترافية  املتتريات  اىل  تعزى  الدراسة  متتري  حنو  املستجوبني  ا اهات  يف  الفرضية الفروق  نرفض 

عند مستوى داللة   ال توجد فروق ذات داللة احصائيةواليت تنص:    (𝐻0)ونقبل الفرضية الصفرية   (𝐻1)البديلة
لتلثري    يα≤0.05ن ادراكهم  حنو  الدراسة  عينة  أفراد  ا اهات  الفريوسي  يف  اللخصية التسويق  املتتريات  اىل  تعزى 
 ي املواقع األكعر استخدامااجلهة،  ،    الدخل،  املهنة،  احلالة االجتماعية،  املستوى التعليمي،  العمر،  اجلنسن
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الشـــرائي حول منتج   القراراختاذ  يف   ســـلوك املســـتهلئ اجلزائري: دراســـة الفروق يف اجتاهات املســـتجوبني حنو  اثنيا
ــامبول اجلزائرية تعزى  ــيارة رونو سـ ــتوى التعليمي، العمر،  اجلنس)املتغريات الدميغرافية  سـ ،  احلالة االجتماعية ،  املسـ

 االجتماعي.مستخدمي مواقع التواصل   وجهة نظرمن    (استخدامااملواقع األكثر  ، اجلهة،  الدخل، املهنة

وعليه نقوم إبعادة  0.05فرضاااااية عند مساااااتوى الداللة  التتم اختبار و : 02اختبار الفرضــــية الفرعية  وهذا من خالل  
 صياعتها اىل فرضية صفريةنالعدمي وفرضية بديلة كما يلي:

 :نص الفرضية االحصائية
يف ا اهات أفراد عينة    يα≤0.05عند مساتوى داللة ن  توجد فروق ذات داللة احصاائية:  (𝑯𝟎)الفرضـية الصـفرية  

الشــرائي حول منتج ســيارة رونو   القراراختاذ  يف   ســلوك املســتهلئ اجلزائريحنو  الدراساااة 
احلالة ، التعليمياملساااتوى  ، العمر،  اجلنستعزى اىل املتتريات اللاااخصاااية نســامبول اجلزائرية  

 ياملواقع األكعر استخدامااجلهة،   ،الدخل،  املهنة،  االجتماعية
يف ا اهات أفراد    يα≤0.05عند مساااااااتوى داللة ن ال توجد فروق ذات داللة احصاااااااائية: (𝑯𝟏)الفرضــــــية البديلة

الشـــرائي حول منتج ســـيارة  القراراختاذ  يف   ســـلوك املســـتهلئ اجلزائريحنو  عينة الدراساااة 
، املساااتوى التعليمي،  العمر،  اجلنستعزى اىل املتتريات اللاااخصاااية نرونو ســـامبول اجلزائرية  

 ياملواقع األكعر استخدامااجلهة،  ، الدخل،  املهنة،  احلالة االجتماعية
يف   ســلوك املســتهلئ اجلزائريحنو  يف أراء املساااتجوبني تهندف من نتائج اجلدول أدانه اىل البحث يف مدى اختالفا

ــامبول اجلزائرية  القراراختاذ   ــيارة رونو سـ ــرائي حول منتج سـ ، العمر،  اجلنسن حسااااب نوع فتات املتتري الدميترايفالشـ
اختلفأ فتات متتري  ي أي مهما  املواقع األكعر اسااتخدامااجلهة،  ، الدخل،  املهنة،  احلالة االجتماعية، املسااتوى التعليمي

حنو متتري الادراسااااااااااااااة أم أن هنااك اختالفاات يف اآلراء بينهم وإذا كااناأ توجاد   فاعن مجيعهم متفقني وهلم نفس ا ااهاات
 فيجب حتديد لصاحل من هذه الفروق.

سلوك توسطات أراء املستجوبني حنو  مل ينب نتائج اختبار الفرق بني نتائج حتلي  يبني  :(38جدول رقم )
 املتغريات الدميغرافية   الشرائي حول منتج سيارة رونو سامبول اجلزائرية حسب  القراراختاذ  يف  املستهلئ اجلزائري 

آراء املستجوبني  
حنو املتغري  

الدراسة حسب 
 فئات كل متغري: 

نوع االختبار   حالة دراسة الفروق 
 االحصائي املستخدم

 قيمة 
 احملسوبة  
 لالختبار 

Sig. 
القيمة  
 االحتمالية 

النتيجة عند مستوى الداللة  الداللة احصائية
0.05 

 متتري اجلنس 
 

دارسة الفروق بني 
 فتتني فقط
 نذكور اانثي 

Independent 
Samples  

Test 
 عري دال إحصائيا  0.351 0.938

توجد اختالفاتنفروقي بني ال 
متتري  املستجوبني حسب فتات 

 اجلنس 
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 احلالة االجتماعية 
دارسة الفروق بني 

 فتتني فقط
 ي متزوج أعزبن

T- test 
 عري دال إحصائيا  0.455 0.750

توجد اختالفاتنفروقي بني ال 
املستجوبني حسب فتات متتري  

 احلالة االجتماعية 

 العمر 

دارسة الفروق بني 
أكعر فتتني حسب 

 كل متتري

اختبار حتليل التباين 
-Oneاألحادي 

way-
ANOVA 

 F- test 

 عري دال إحصائيا  0.661 0.533
توجد اختالفاتنفروقي  ال 

 العمرحسب فتات متتري 
 ال توجد اختالفاتنفروقي  عري دال إحصائيا  0.269 1.329 املستوى التعليمي 

 اختالفاتنفروقي ال توجد  عري دال إحصائيا  0.694 0.608 املهنة 
 ال توجد اختالفاتنفروقي  عري دال إحصائيا  0.656 0.539 الدخل 
 ال توجد اختالفاتنفروقي  عري دال إحصائيا  0.181 1.655 اجلهة 

املواقع األكعر 
 استخداما 

 ال توجد اختالفاتنفروقي  عري دال إحصائيا  0.908 0.182

 SPSS.V 25 برانمجاملصدر: من إعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات 
اللااااااارائي حول منتج سااااااايارة رونو   القراراختاذ يف سااااااالوك املساااااااتهلك اجلزائري   سلنسااااااابة ألراء املساااااااتجوبني حنو -

ي وان T=0.938ي احملساااااااااوبة بلتأ نTجند أن: قيمة ن )اجلنس(حساااااااااب اختالف فتات املتتري ساااااااااامبول اجلزائرية  
توجد فروق دالة إحصااااااااااائيا أي ال ومنه   0.05من مسااااااااااتوى الداللة  كرب  وهي أ Sig)=  0.351القيمة االحتمالية ن

يف   سااالوك املساااتهلك اجلزائريتوجد اختالفات يف آراء وا اهات أفراد العينة املساااتجوبني بني فتات متتري اجلنس حنو  ال
 .ائريةاللرائي حول منتج سيارة رونو سامبول اجلز  القراراختاذ 
اللااااااارائي حول منتج سااااااايارة رونو   القراراختاذ يف   سااااااالوك املساااااااتهلك اجلزائريسلنسااااااابة ألراء املساااااااتجوبني حنو  -

ي احملسااااااااااااااوبااة بلتااأ Tجنااد أن: قيمااة ن  (احلــالــة االجتمــاعيــة)حسااااااااااااااااب اختالف فتااات املتتري  سااااااااااااااااامبول اجلزائريااة  
توجد فروق ال ومنه   0.05من مساااااتوى الداللة  كرب  وهي أ Sig)=  0.455ي وان القيمة االحتمالية نT=0.750ن

حنو   احلالة االجتماعيةتوجد اختالفات يف آراء وا اهات أفراد العينة املساااااتجوبني بني فتات متتري الدالة إحصاااااائيا أي 
 اللرائي حول منتج سيارة رونو سامبول اجلزائرية . القراراختاذ يف   سلوك املستهلك اجلزائري

حساب اللارائي حول منتج سايارة رونو ساامبول اجلزائرية   القراراختاذ يف   سالوكهماملساتجوبني حنو  سلنسابة ألراء -
=  0.661ي وان القيمة االحتمالية نF=0.533ي احملساااااااااوبة بلتأ نFجند أن: قيمة ن (العمر)اختالف فتات املتتري 

(Sig  توجاد اختالفاات يف آراء التوجاد فروق دالاة إحصاااااااااااااااائياا أي  ال  ومناه    0.05من مسااااااااااااااتوى الاداللاة  كرب  وهي أ
اللاااارائي حول  القراراختاذ  يف   ساااالوك املسااااتهلك اجلزائريحنو  العمروا اهات أفراد العينة املسااااتجوبني بني فتات متتري  

 .منتج سيارة رونو سامبول اجلزائرية
اللااااااارائي حول منتج سااااااايارة رونو   قرارالاختاذ يف   سااااااالوك املساااااااتهلك اجلزائريسلنسااااااابة ألراء املساااااااتجوبني حنو  -

ي  F=1.329ي احملسوبة بلتأ نFجند أن: قيمة ن( املستوى التعليمي)حسب اختالف فتات املتتري  سامبول اجلزائرية  
توجد فروق دالة إحصائيا أي ال ومنه   0.05من مستوى الداللة  كرب  وهي أ Sig)=  0.269وان القيمة االحتمالية ن
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سااالوك املساااتهلك  حنو املساااتوى التعليمي متتري  توجد اختالفات يف آراء وا اهات أفراد العينة املساااتجوبني بني فتاتال 
 .اللرائي حول منتج سيارة رونو سامبول اجلزائرية القراراختاذ يف   اجلزائري

اللااااااارائي حول منتج سااااااايارة رونو   القراراختاذ يف   اجلزائريسااااااالوك املساااااااتهلك  سلنسااااااابة ألراء املساااااااتجوبني حنو  -
ي وان القيمة F=0.608ي احملسااوبة بلتأ نFجند أن: قيمة ن (املهنة)حسااب اختالف فتات املتتري سااامبول اجلزائرية  

توجد  ال توجد فروق دالة إحصاااااائيا أي ال ومنه   0.05من مساااااتوى الداللة  كرب  وهي أ Sig)=  0.694االحتمالية ن
اختاذ يف   سااااااااالوك املساااااااااتهلك اجلزائري حنواملهنة  فات يف آراء وا اهات أفراد العينة املساااااااااتجوبني بني فتات متتري  اختال
 .اللرائي حول منتج سيارة رونو سامبول اجلزائرية القرار
حساب اجلزائرية   اللارائي حول منتج سايارة رونو ساامبول القراراختاذ يف   سالوكهمسلنسابة ألراء املساتجوبني حنو  -

=  0.656ي وان القيمة االحتمالية نF=0.539ي احملساااوبة بلتأ نFجند أن: قيمة ن (الدخل)اختالف فتات املتتري 
(Sig  اختالفاات يف آراء   توجاد التوجاد فروق دالاة إحصاااااااااااااااائياا أي  ال  ومناه    0.05من مسااااااااااااااتوى الاداللاة  كرب  وهي أ

اللااارائي حول  القراراختاذ يف   سااالوك املساااتهلك اجلزائري حنوالدخل وا اهات أفراد العينة املساااتجوبني بني فتات متتري  
 .منتج سيارة رونو سامبول اجلزائرية

اللااااااارائي حول منتج سااااااايارة رونو   القراراختاذ يف   اجلزائري  سلنسااااااابة ألراء املساااااااتجوبني حنو سااااااالوك املساااااااتهلك -
ي وان القيمة F=1.655ي احملساااوبة بلتأ نFجند أن: قيمة ن  (اجلهة)حساااب اختالف فتات املتتري ساااامبول اجلزائرية  

توجد  التوجد فروق دالة إحصاااااااائيا أي  ال ومنه   0.05من مساااااااتوى الداللة  كرب  وهي أ Sig)=  0.181االحتمالية ن
 القراراختاذ  يف   اجلزائري  حنو سلوك املستهلكجلهة  العينة املستجوبني بني فتات متتري    اختالفات يف آراء وا اهات أفراد

 .اللرائي حول منتج سيارة رونو سامبول اجلزائرية
اللااااااارائي حول منتج سااااااايارة رونو   القراراختاذ يف   اجلزائري  سلنسااااااابة ألراء املساااااااتجوبني حنو سااااااالوك املساااااااتهلك -

ي احملسااااااااااوبة بلتأ Fي جند أن: قيمة ناملواقع األكثر اســــــــتخدامااختالف فتات املتتري نحسااااااااااب سااااااااااامبول اجلزائرية  
توجاد فروق ال  ومناه   0.05من مسااااااااااااااتوى الاداللاة  كرب  وهي أ  Sig)=  0.908ي وان القيماة االحتماالياة نF=1.82ن

معدل اساااااااااااااتخدام   توجد اختالفات يف آراء وا اهات أفراد العينة املساااااااااااااتجوبني بني فتات متتريالدالة إحصاااااااااااااائيا أي 
 اللرائي حول منتج سيارة رونو سامبول اجلزائرية القراراختاذ يف    اجلزائري حنو سلوك املستهلكاالن نأ 
املتعلقة بدراسة   يtest -T    ،test -Fن من نتائج املؤشرات اإلحصائية للكل من اختبار لدراسة الفروق  استنتاج:  

اىل   توصلنا  فعننا  الدميترافية  املتتريات  اىل  تعزى  الدراسة  متتري  حنو  املستجوبني  ا اهات  يف  الفرضية الفروق  نرفض 
عند مستوى داللة   ال توجد فروق ذات داللة احصائيةواليت تنص:    (𝐻0)ونقبل الفرضية الصفرية   (𝐻1)البديلة

اللرائي حول منتج سيارة   القرار اختاذ  يف    سلوك املستهلك اجلزائريحنو  دراسة  يف ا اهات أفراد عينة ال   ي α≤0.05ن
ن اللخصية  املتتريات  اىل  تعزى  اجلزائرية  التعليمي ،  العمر،  اجلنسرونو سامبول  االجتماعية،  املستوى  ، املهنة،  احلالة 

 ي املواقع األكعر استخدامااجلهة،  ،  الدخل
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 الدراسةملخص نتائج اختبار فرضيات  

يبني ملخص لنتائج اختبار الفرضيات   : (  39اجلدول رقم )  

 القرار  نص الفرضية  الفرضية 

الرئيسية  
 األول 

ن  إدراكهناك   داللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  التسويق  ي  α≤0.05ذو  ألدوات 
 االجتماعيمستخدمي مواقع التواصل   وجهة نظرالفريوسي من 

قبول الفرضية البديلة  
 ي 1Hن

الفرعية  
01 

للمحتوى الفريوسااااااااااااااي  ي  α≤0.05عند مسااااااااااااااتوى داللة ن  معنوية  ذو داللة  هناك إدراك
مسااااااااااااااتخادمي مواقع التواصااااااااااااااال   وجهاة نظرناحملتوى العقالحت، العااطفي، األخالقيي من  

 االجتماعي.

قبول الفرضية البديلة  
 ي 1Hن

الفرعية  
02 

  ملدى اإلسااااااااااتجابة  يα≤0.05عند مسااااااااااتوى داللة ن  معنوية  ذو داللة  توجد اسااااااااااتجابة
مساااااااااتخدمي مواقع التواصااااااااال    وجهة نظري من  الرساااااااااالة اإلعالنيةللمحتوى الفريوساااااااااي ن

 االجتماعي.

قبول الفرضية البديلة  
 ي 1Hن

الفرعية  
03 

النلااار الفريوساااية  لوساااائل  ي α≤0.05ذو داللة معنوية عند مساااتوى داللة ن  إدراكيوجد  
 االجتماعي.مستخدمي مواقع التواصل  وجهة نظرمن 

قبول الفرضية البديلة  
 ي 1Hن

الفرعية  
04 

للكلمة املنطوقة الك ونيا  ي  α≤0.05ذو داللة معنوية عند مسااااتوى داللة ن  إدراكيوجد  
 االجتماعي.مستخدمي مواقع التواصل  وجهة نظرمن 

قبول الفرضية البديلة  
 ي 1Hن

الفرعية  
05 

وجهاة  الرأي من    لقاادةي  α≤0.05ذو داللاة معنوياة عناد مسااااااااااااااتوى داللاة ن  إدراكيوجاد 
 االجتماعي.مستخدمي مواقع التواصل  نظر

قبول الفرضية البديلة  
 ي 1Hن

الرئيسية  
 الثانية 

أدوات التسويق    مالستخداي  α≤0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ن
على سلوك    A I D A   الفريوسي سستخدام املكوانت اخلاصة سال اهات وفق منوذج

مستخدمي    وجهة نظرمن    نتج سيارة رونو سامبول اجلزائريةحول م  املستهلك اجلزائري
 االجتماعي. مواقع التواصل 

قبول الفرضية البديلة  
 ي 1Hن

الفرعية  
01 

أدوات التسويق    مالستخداي  α≤0.05إحصائية عند مستوى داللة نيوجد أثر ذو داللة  
على   نالفريوسي  االنتباه  ن Aلفأ  االهتمام  وخلق  سامبول  Iي  رونو  منتج سيارة  ي حنو 

 اجلزائرية وفقا للمكون املعريف ناإلدراكيي. 

قبول الفرضية البديلة  
 ي 1Hن

الفرعية  
02 

الستخدام أدوات التسويق  ي  α≤0.05داللة نيوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى  
ن   الفريوسي على الرعبة  للمكون  Dااثرة  وفقا  اجلزائرية  رونو سامبول  منتج سيارة  ي حنو 

 العاطفي. 

قبول الفرضية البديلة  
 ي 1Hن

الفرعية  
03 

الستخدام أدوات التسويق  ي  α≤0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ن
ي حنو منتج سيارة رونو سامبول اجلزائرية وفقا  Aاختاذ القرار  التصرف ن  الفريوسي على 

 للمكون السلوكي 

قبول الفرضية البديلة  
 ي 1Hن
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الرئيسية  
 الثالثة 

مسااتوى أتثري عايل ذو داللة إحصااائية حلملة املقاطعة الفريوسااية ضااد ساايارة رونو    يوجد
سااااامبول اجلزائرية دخليها تصااااديد على اختاذ الساااالوك اللاااارائي هلا من قبل املسااااتهلك 

 ي.≥0.05αاجلزائري عند مستوى داللة ن

 

قبول الفرضية البديلة  
 ي 1Hن

الرئيسية  
 الرابعة 

يف ا اهات أفراد عينة   يα≤0.05عند مستوى داللة ن احصائية توجد فروق ذات داللة 
ي من وجهة  التسويق الفريوسي على سلوك املستهلك اجلزائر الدراسة حنو ادراكهم لتلثري  

  عينة من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي حول سيارة رونو سامبول اجلزائرية نظر  
ن اللخصية  املتتريات  اىل  التعليمي،  العمر ،  اجلنستعزى  االجتماعية ،  املستوى  ،  احلالة 

 ي اجلهة، معدل استخدام االن نأ، الدخل ، املهنة

الفرضية   قبول 
 ي H0ن  الصفرية

 01الفرعية

يف ا اهات أفراد عينة  ي  α≤0.05توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ن
تعزى اىل املتتريات اللخصية ناجلنس،    حنو ادراكهم لتأثري التسويص الفريوسيالدراسة  

الدخل  املهنة،  االجتماعية،  احلالة  التعليمي،  املستوى  استخدام  اجلهة ،  العمر،  معدل   ،
 ي االن نأ 

الفرضية   قبول 
 ي H0ن  الصفرية

 02الفرعية

يف ا اهات أفراد عينة    يα≤0.05عند مستوى داللة ن  داللة احصائيةتوجد فروق ذات  
الشرائي حول منتج سيارة رونو    القراراختاذ  يف    اجلزائري  حنو سلوك املستهلئالدراسة  

احلالة  ،  املستوى التعليمي،  العمر ،  اجلنس تعزى اىل املتتريات اللخصية نسامبول اجلزائرية  
 ي ، معدل استخدام االن نأاجلهة ، الدخل، املهنة ، االجتماعية 

الفرضية   قبول 
 ي H0ن  الصفرية

اختبار الفرضيات ابعتماد على نتائج  الطالبةاملصدر من اعداد   

IV-9 ناقشة نتائج الدراسةم 

الدراسة سنقوم مبناقلة أهم النتائج املتوصل إليها من خالل اجلانب حتليل واختبار الفرضيات    من   االنتهاءبعد  
: وهي على النحو التايلالتطبيقي هلذه الدراسة    

حيث اجيابيا    ")أدواته(أبعاد التسويص الفريوسي  "املتعلق بو   من فقرات اإلستبيان  احملور األولفقرات   جاء تقييم -
على أن أفراد العينة املستجوبني مدركون بدرجة  جدا  عالية العام إلجاست أفراد العينة سإلتفاق بدرجة   اإل اه  كان 

حيث كان ال اإلتفاق بدرجة عالية،  يف م  عن فقراته  اإلجاست  معظم  وكانأ   عالية جدا ألدوات التسويق الفريوسي،
، وبعده 4.048فقرات وسائل النلر مبتوسط حسايب قدر ب    بموع من حيث درجة اإلتفاق   عام  أعلى ا اه 

، مث يليه اإل اه العام جلميع 3.982اإل اه العام بموع فقرات الكلمة املنطوقة إلك ونيا مبتوسط حسايب قدره  
ي ى الفريوس، مث اإل اه العام بموع فقرات احملتو 3.966فقرات قادة الرأي ن املؤثروني مبتوسط حسايب قدره 
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، ويف أدىن مرتبة اإل اه العام بموع فقرات مدى اإلستجابة 3.954الرسالة اإلعالنيةي مبتوسط حسايب قدره ن
            .3.888عالنيةي مبتوسط حسايب قدره  حملتوى نرسالة إ

أن احتالل فقرات دوسائل النلرد املركز األول يف ترتيب الفقرات وبدرجة عالية، يعود إىل أن فتلف   ترى الطالبة و   -   
وسائل النلر هذه تعترب القاعدة األساسية للتسويق الفريوسي ألداء مهامه والوصول إىل أهدافه املسطرة عربها. وألن 

تعدد و   وصول إىل أكرب شرحية دكنة، من خالل تنوعالتسويق الفريوسي يعتمد يف مضمونه على كل ماهو إلك وحت لل 
 هناك نلر للمعلومات  املرتقبني أيضا، فكلما كانو   هذه الوسائل واحتوائها على قاعدة كبرية جدا من العمالء احلاليني

كان هناك احتمال وصوهلا وملاركتها بني فتلف األفراد  ، فيديوات، صور، االت...اخلي  ننصية  أو اإلعالانت 
                                                             هو ما يسعى إليه التسويق الفريوسي. و    شرحية دكنة ألكرب

حول ابموع العام لفقراهتا بدرجة عالية وميكن تفسري   أما سلنسبة لفقرات دالكلمة املنطوقة إلك ونيةد جاء اإلتفاق -
أمهها سلنسبة للتسويق الفريوسي حيث يراها البعض أهنا و   هذا ملدى أمهية الكلمة املنطوقة اليت تعترب احدى األسس 

 اإل اه جاءت بناءا على آراء ألفراد تعاملوا مع منتجات ما أو حتدثوا عنها وفقا ملعلوماهتم عنها، وهذا ما أكد يف 
أيضا هلا دور كبري يف و   تعليقات اليت يقرؤوها أو يسمعوهاو   العام إلجاست أفراد العينة أهنم أيخذون بعني اإلعتبار آراء

ئهم، هلذا تعترب الكلمة املنطوقة أقرسو   ا اههم حنو منتج ما خاصة إذا كانأ من قبل معارفهمو   إمكانية تتيري سلوكياهتم 
                                                                               تستخدم يف التسويق الفريوسي. و   يدية من بني أهم األدوات اليت يعتمد عليهاالك ونية كانأ أو تقل

 أما اإل اه العام بموع فقرات قادة الرأي ن املؤثروني فكان أيضا بدرجة عالية وهذا يدل على اإلتفاق العايل بني  -
واألخذ   قادة الرأي استلارة  يدل هذا حسب الطالبة على مدى أمهية  و   أفراد العينة املستجوبني حول مموع فقراته

 املقربنيو   خاصة األهل سلنسبة لألفراد    أو يف  ميع معلومات حول منتج ما   يف اختاذ القرارات اللرائيةآبرائهم  
، ومبا أننا هنا نتحدث عن التسويق الفريوسي فعن قادة الرأي اهريامللو   األصدقاء أو حىت بعض املؤثرين اإلجتماعينيو 

 ، ناملؤثروني يعتربون من أهم عناصره خاصة عرب شبكة األن نأ سواءا كانوا ملاهري، أو فنانني، ملاهري كرة القدم
رع  حكم ، مدونيني حيث ميكن اإلستعانة هبم يف التسويق الفريوسي بنلر الرسائل اإلعالنية وبلكل أسصحفيني

حكم أهنم يستطعون التلثري على عريهم و   امتالكهم لعدد كبري من املتابعني عرب صفحاهتم مبختلف املواقع اإلجتماعية
سلتايل التلثري على القرارات اللرائية هلم حنو منتج أو عالمة ما، وهو ما و   خصوصا يف مال العالمات التجارية 

وقتنا الراهن عرب فتلف وسائل التواصل اإلجتماعي خصوصا موقع دانستترامد الذي نرى أن الكعري من   نالحظه يف 
األداء آبرائهم اإلجيابية حكم و   التعريف مبنتجاهتمو   العالمات التجارية يستعينون هبؤالء املؤثرون اإلجتماعيني لل ويج

    ربتهم للمنتوج. 
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فكان سإلتفاق   مدى اإلستجابة له و   العام حول مموع فقرات احملتوى الفريوسي نالرسالة اإلعالنيةي  أما اإل اه  -
، وهذا يدل على مدى ادراك أفراد العينة للمحتوى الفريوسيي نالرسالة ما  بدرجة عالية حول مضمون فقراهت

لتسويق الفريوسي بدرجة كبرية على  توى ، حيث يعتمد جناح اتوى الرسالة اإلعالنيةمدى اإلستجابة حمل و   اإلعالنيةي
قبول من قبل اجلمهور أو الفتة و   الرسالة اإلعالنية املعتمدة فيه، حيث ان كان هذا احملتوى جيد فعنه يلقى إقبال

 أقرسئها من خالل ملاركته أو استخدام الكلمة املنطوقة و   تداوله بني فتلف معارفها و   سلتايل تقوم بنقلهو   املستهدفة
كس صحيح، لدى جيب األخذ بعني اإلعتبار مضمون احملتوى الفريوسي سواءا كان نص أو صورة أو مقاطع العو 

من قبل اجلمهور واستجابة فيديو أو أشرطة إعالنية وتصميمها بلكل مبتكر وجذاب حىت يلقى قبوال واسعا  
 املستهدف. 

أدوات التسويق الفريوسي سستخدام املكوانت اخلاصة دواقع تبين أما سلنسبة لفقرات احملور العاحت املتضمن  -
من   نتج سيارة رونو سامبول اجلزائريةحول م على سلوك املستهلك اجلزائري  A I D A   سال اهات وفق منوذج

واقع تبين حول   اإل اه العام إلجاست أفراد العينة املستجوبنيفكان   االجتماعيدمستخدمي مواقع التواصل    وجهة نظر 
حول منتج سيارة رونو A.I.D.A وفق منوذج  إبستخدام املكوانت اخلاصة سإل اهات   أدوات التسويق الفريوسي

ه وكان أيضا اإل ا،  بدرجة متوسطةأي     %64.87مبا وزنه النس     3.243مبتوسط حسايب قدره     سامبول اجلزائرية
العام إلجاست العينة بموع كل فقرة من فقرات كل مرحلة بدرجة متوسطة لكل فقرة وكان ترتيب الفقرات وفق 

لكون مكون من   A.I.D.Aمتوسطاهتا احلسابية حول درجة اإلتفاق يف تبين أدوات التسويق الفريوسي وفق منوذج  
ي وفقا للمكون السلوكي أبكرب Aالقرار التصرف ن  يف   الفريوسي اهات، حيث كان تبين أدوات التسويق  مكوانت اإل

أي أن العينة املستجوبة تتبين أدوات التسويق   لإل اه العام لإلجاست بدرجة متوسطة،  3.333متوسط حسايب  
بيا أو الذي قد يكون اما اجياو   اذ هو التقييم العابأ لدى األفراد  الفريوسي يف القرار  التصرف وفقا للمكون السلوكي 

أيضا يعتمدون على و   نقادة الرأييأي أن فتلف أدوات التسويق الفريوسي كآراء املقربني واملؤثرون  سلبيا حنو منتج ما،
فتلف املعلومات اليت جيمعوهنا من خالل ما يقال أو من خالل فتلف التعليقات نالكلمة املنطوقةي وأيضا  توى 

ن سلوك  ربته ناحملتوى الفريوسيي كل هذه األدوات الفريوسية تكو  و   املنتج  اإلعالن الذي ي ك لديهم قناعة بتجربة
وهذا ما يؤكد سيارة رونو سامبول اجلزائرية  القرار اللرائي من عدمه حول    للتصرف واختاذ ولو بدرجة متوسطة  معني  

ج سيارة رونو سامبول أمهية هذه األدوات وإن استخدمأ بلكلها الصحيح فستؤثر يف القرار اللرائي النهائي ملنت
                                                                                                         .        اجلزائرية

عريف ي وفقا للمكون املIخلق اإلهتمام ن و   ي Aأما سلنسبة لتبين أدوات التسويق الفريوسي يف لفأ اإلنتباه  ن -
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وبدرجة متوسطة حيث كانأ معظم  3.230اإلدراكيي فجاء املتوسط احلسايب حول اإل اه العام بموع فقراته ب  ن
ا اهات اإلجاست حول فقراته بدرجة متوسطة أي أن تبين أدوات التسويق الفريوسي للفأ اإلنتباه وخلق اإلهتمام 

متوسط الدرجة دا يدل على أنه تبين للمكون املعريف   وفقانتج سيارة رونو سامبول  ملحول اإلعالانت اإللك ونية  
ي وى الفريوسي ن الرسالة اإلعالنيةبذات له دورا كبري من حيث جعل احملت  دوات التسويق الفريوسي يف هذين املرحلتنيأ

يعطي تكامل بني مجيع عناصره ألنه احملتوى اجليد واجلذاب  و   أن يكون هناك تنسيقو   بلكل دقيقجذاب ومصمم  
يقصد ال كيز عليها وأيضا العمل على جعل الرسالة اإلعالنية   يقودها إىل النواحي اليتو   سيطرة على حركة العني 

وصوهلا ألكرب فتة من اجلمهور املستهدف، ألن هذه جتماعية منها لاخلاصة سملنتج موجودة مبختلف املواقع خاصة اإل
من مث نخلق اإلهتمامي يعتربان األولتني، ومن خالهلما يكون مجع نلفأ اإلنتباهي و   A.I.D.Aاملرحلتني يف منوذج 

وفقا للمكون املعريف    وتكوين سلوك مزاايه ومواصفاته وتقييم البدائل وسلتايل خلق صورة ذهنيةو   املعلومات حول املنتج
معني من خالل   من مث توجيه اللعور حنو مؤثرو   أو خارجي لإلاثرة اإلنتباهن اإلدراكيي من خالل منبه داخلي  

لذا إن مل يكون  توى الرسالة مصمم بلكل جذاب وحيتوي على مجيع املعلومات الضرورية حول املنتج فعن   ادراكه، 
 خلق اإلهتمام سملنتج. و على لفأ اإلنتباه  هذا سينعكس

فجاء املتوسط احلسايب حول   العاطفي ي وفقا للمكون  Dن إاثرة رعبة أما سلنسبة لتبين أدوات التسويق الفريوسي يف -
وبدرجة متوسطة حيث كانأ معظم ا اهات اإلجاست حول فقراته بدرجة   3.180اإل اه العام بموع فقراته ب 

حول منتج سيارة رونو ي وفقا للمكون العاطفي Dيف إاثرة الرعبة نمتوسطة أي أن تبين أدوات التسويق الفريوسي 
لقى قبول حول   ي Dاثرة الرعبة نيف إ أنه تبين أدوات التسويق الفريوسي  أيمتوسط الدرجة  اجلزائرية جاء   سامبول 

نتج ، وخلق اهتمامه ا اه ملبعد جذب انتباه العميهذا يعين أنه  اال اه العام لفقراته من قبل أفراد العينة املستجوبني و 
اجلزائرية، حيث تؤدي املستوايت القوية هلذين املرحلتني من النموذج إىل إاثرة الرعبة يف امتالك   سيارة رونو سامبول

اإلعالانت مصادفة    كعرة   هذا املنتج من خالل طبعا اإلستتالل اجليد ألدوات التسويق الفريوسي حيث أنه من خالل
استخدامها وأيضا استخدام أحد األدوات و   تالكهاحول هذا املنتج دسيارة رونو سامبول اجلزائريةد سيعري رعبته يف ام

تبقى أيضا و   املهمة يف التسويق الفريوسي وهي اختيار أهم املواقع اليت تعرف شعبية كبرية لوضع إعالانت هذا املنتج،
ا اجيابيا األحاديث والتعليقات املقروئة عرب هذه املواقع تؤدي إىل إاثرة الرعبة ا اه املنتج خاصة اذا كان ما يقال عنه

لل ويج للمنتج واحلديث اإلجيايب عنه، ألنه يف دون اإلستتناء أيضا عن استخدام فتلف املؤثرون  و   وليس العكس، 
هذه املرحلة نإاثرة الرعبةي ال جيب أن يكتفي املسوق عن إعطاء معلومات فقط بل يتعدى إىل ابراز مدى فائدة 
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س اتيجية التلثري على ملاعر اجلمهور املستهدف من أجل اختيار من تتبع خالل هذه املرحلة او   املنتج املعلن عنه،
 املنتج املعلن عنه دون عريه. 

مدى فعالية محلة املقا عة الفريوسية "خليها تصدي" ضد سيارة د أما سلنسبة لفقرات احملور العالث املتعلق ب   -
العام إلجاست أفراد العينة املستجوبني حول هذا احملور ككل بدرجة   فكان اإل اهرونو سامبول اجلزائرية" منتج  

وكان اإل اه العام إلجاست العينة حول كل فقرة من فقرات بدرجة عالية   3.884عالية ومبتوسط حسايب قدر ب  
ملقاطعة هذه دخليها وأحياان عالية جدا، ويعود هذا اإل اه العام العايل إلجاست العينة املستجوبة ملدى فعالية الة ا

تصديد ضد سيارة رونو سامبول اجلزائرية وإلقائها رواج كبري من قبل رواد مواقع التواصل اإلجتماعي حيث كان هلا 
د من قبل رواد  2018سنة ديف اجلزائر    الفريوسية اللعبية  صدى كبري عرب هذه املواقع حيث انطلقأ هذه احلملة 

، حيث جاءت هذه احلملة عن استياء املستهلكني  شتاا دخليها تصديد مواقع التواصل اإلجتماعي سختيار ها
 لية صنعها وافتقادها ملعايري األمن والسالمة حيث و   وعدم رضاهم عنها وأيضا أسعارها املرتفعة مقارنة جبودهتا 

ا حيث لقأ هذه احلملة تفاعال كبري حسبهم  شرائها عد ة حوادث أرجعها البعض لذلك  و   شهدت ف ة اصدارها
وصف سلرهيب حيث تعدت هذه احلملة مواقع التواصل اإلجتماعي ووصلأ إىل وكالء بيع السيارات وأسواق 

، حيث كانأ سيارة رونو سامبول اجلزائرية الصنع ضمن هذه ابموعة املعنية حملة املقاطعة حيث السيارات أيضا
لصنع نتيجة لتكوين ا اه عري اجيايب حنوها من أدى هذا حسب فتصني يف ابال إىل كساد هذه السيارات احمللية ا

اإلنتقال إىل منتجات و  خالل هذه احلملة وهذا قد يؤذي إىل عدم الرعبة يف امتالكها لدى الكعري من املستهلكني 
 أخرى حسبهم. 

 وكانأ نتائج اختبار وفحص الفرضيات كاالتايل: 

 الفرضية الرئيسية األول:   -

 ي يف حالة العينة الواحدة T-TESTإبستخدام اختبار نمن خالل نتائج اختبار الفرضية الرئيسية األوىل   -
إدراك ذو داللة إحصائية ألدوات التسويص الفريوسي أن هناك  ي دل أ النتائج على  One Sample t-testن

ويفسر هذا أنه هناك   0.05أقل من   عند مستوى داللة جتماعي  اإلمن وجهة نظر مستخدمي مواقع التواصل  
 اختبار الفرضية الرئيسية األوىل  وهو ما أكدهتبين استخدام أدوات التسويق الفريوسي يف اإلعالانت اإللك ونية  
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 االجتماعيمستخدمي مواقع التواصل   وجهة نظرذو داللة إحصائية ألدوات التسويق الفريوسي من    كإدرا  بوجود
 يα≤0.05عند مستوى داللة ن 

 : للرئيسية األول  01اختبار الفرضية الفرعية  

بعد اختبار الفرضية الفرعية األوىل دل أ النتائج على أن إدراك ذو داللة إحصائية للمحتوى الفريوسي ناحملتوى  -
العقالحت، العاطفي، األخالقيي من وجهة نظر مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي عند مستوى داللة أقل 

للمحتوى يفسر هذا على أن هناك ادراك من وجهة نظر مستخدمي مواقع التواصل اإلجتماعي  و   0.05من  
حسب ما أكده من خالل اجاسهتم    0.05أقل من  ، العاطفي، األخالقيينالعقالحت  الفريوسي أبشكاله 

 اختبار هذه الفرضية.

 للرئيسية األول:   02اختبار الفرضية الفرعية  

بعد اختبار الفرضية الفرعية العانية دل أ النتائج  على أنه هناك استجابة ذات داللة إحصائية للمحتوى  -
الفريوسي نالرسالة اإلعالنيةي من وجهة نظر مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي عند مستوى داللة أقل من 

تماعي لديهم استجابة للمحتوى بني من مستخدمي مواقع التواصل اإلجو أي أن أفراد العينة املستج  0.05
 الفريوسي املوجود يف اإلعالانت اإللك ونية.

 للرئيسية األول:   03اختبار الفرضية الفرعية  

بعد اختبار الفرضية الفرعية العالعة دل أ النتائج على أن هناك إدراك ذو داللة معنوية لوسائل النلر الفريوسية  -
، وجاء أيضا اختبار 0.05من وجهة نظر مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي عند مستوى داللة أقل من 

مستخدمي مواقع التواصل اإلجتماعي هذه الفرضية اجيابيا دا يدل على أن عينة الدراسة املستجوبة من 
 وسائل النلر الفريوسية اليت يتم من خالهلا تداول ونلر فتلف اإلعالانت اإللك ونية من خالهلا. يدركون  

 للرئيسية األول:   04اختبار الفرضية الفرعية  

دراك ذو داللة معنوية إ بعد اختبار الفرضية الفرعية الرابعة دل أ النتائج على أن هناك إدراك ذو داللة معنوية -
     أقل من    للكلمة املنطوقة الك ونيا من وجهة نظر مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي عند مستوى داللة 
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مدركون للكلمة املنطوقة   بني من مستخدمي مواقع التواصل اإلجتماعي و أي أن أفراد العينة املستج 0.05
 يف التسويق الفريوسي. املستخدمة الك ونيا  

 للرئيسية األول:   05اختبار الفرضية الفرعية  

بعد اختبار الفرضية الفرعية الرابعة دل أ النتائج على أن هناك إدراك ذو داللة معنوية إدراك ذو داللة معنوية  -
أي أن  0.05ل االجتماعي عند مستوى داللة أقل من  لقادة الرأي من وجهة نظر مستخدمي مواقع التواص

أفراد العينة املستجوبني من مستخدمي مواقع التواصل اإلجتماعي مدركون لقادة الرأي ناملؤثروني املستخدمون 
 كلداة من أدوات التسويق الفريوسي.

 اختبار الفرضية الرئيسية الثانية 

ســـــلوك وأدوات التســـــويص الفريوســـــي  نتائج اختبار هذه الفرضااااااية أن هناك عالقة ارتباط موجبة بني   كانأ -
حيااااث بلغ معاااااماااال االرتباااااط اجلزائري من وجهااااة نظر مسااااااااااااااتخاااادمي مواقع التواصااااااااااااااااال االجتماااااعي  املســـــــــــتهلـــئ  

ن الذي قمنا فيه  يتضح وانه ويف الزم  2R =0.199ومن خالل قيمة معامل التحديد املقدرة باااا   =r 0.446بريسون 
املساتخدمة   التسـويص الفريوسـي أدواتتبينا لنا أن  عينة الدراساة نمساتخدمي مواقع التواصال االجتماعييسساتجواب  

على سالوك املساتهلك اجلزائري سساتخدام املكوانت اخلاصاة سال اهات  بتلثريها  %  19.90تسااهم بنسابة قدرت ب
الفرضاااية الرئيساااية العانية بوجود أتثري وهو ما أيكد   نتج سااايارة رونو ساااامبول اجلزائريةمحول   A I D A وفق منوذج

سااتخدام أدوات التسااويق الفريوسااي على ساالوك املسااتهلك  إل 0.05ذو داللة إحصااائية عند مسااتوى الداللة أقل من 
رونو سااااامبول اجلزائرية  حول منتج ساااايارة   A I D A اجلزائري سسااااتخدام املكوانت اخلاصااااة سال اهات وفق منوذج

ناملعنوية اجلزئية   إلختبار معنوية معامالت االحندار، أما سلنساابة  من وجهة نظر مسااتخدمي مواقع التواصاال االجتماعي
ي لكل معامل احندار وميكن تفسااااااااااري قيمة معامل االحندار  sigي وقيمة نT-testللنموذجي ومن خالل قيمة اختبار ن

اساتخدام على انه يف حال قمنا بزايدة وحدة واحدة يف نأدوات التساويق الفريوسايي  ي للمتتري املساتقل  1B=0.915ن
على ساااااااالوك املسااااااااتهلك اجلزائري سسااااااااتخدام املكوانت اخلاصااااااااة  أدوات التسااااااااويق الفريوسااااااااي يؤدي اىل زايدة أتثريها 

ي مواقع حول منتج ساااااااااايارة رونو سااااااااااامبول اجلزائرية من وجهة نظر مسااااااااااتخدم A I D A سال اهات وفق منوذج
% وهي نسااااااااااابة مرتفعة دا يدل على دور اهلام الذي تلعبه أدوات التساااااااااااويق  91.50بنسااااااااااابة    التواصااااااااااال االجتماعي

 الفريوسي يف أتثريها على سلوك املستهلك اجلزائري.
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 للرئيسية الثانية:   01اختبار الفرضية الفرعية  

سلوك املستهلك  و أدوات التسويص الفريوسي  بينأ نتائج اختبار هذه الفرضية أن هناك عالقة ارتباط موجبة بني   -
االنتبااااااه نعلى    اجلزائري   نAلفاااااأ  االهتماااااام  نظر  Iي وخلق  من وجهاااااة  ناإلدراكيي  املعريف  للمكون  يي وفقاااااا 

ومن خالل قيمة معامل    =0.430rحيث بلغ معامل االرتباط بريساااون مساااتخدمي مواقع التواصااال االجتماعي  
عينة الدراسة نمستخدمي  يتضح وانه ويف الزمن الذي قمنا فيه سستجواب    2R =0.185التحديد املقدرة باااااااااااااااااااا

ــي أدواتمواقع التواصاااااااال االجتماعيي تبينا لنا أن  ــويص الفريوســــ املسااااااااتخدمة تساااااااااهم بنساااااااابة قدرت ب  التســــ
ي وخلق  Aأتثريها على سااااااااااااالوك املساااااااااااااتهلك اجلزائري سساااااااااااااتخدام املكون املعريف لفأ االنتباه ن% يف 18.50
للفرضااية   01ومنه نسااتنتج قرار اختبار الفرضااية الفرعية    نتج ساايارة رونو سااامبول اجلزائريةميي حول Iاالهتمام ن
أي أنه يوجد أتثري ذو داللة إحصائية عند مستوى    نقبل الفرضية البديلةو   صفريةالعانية نرفض الفرضية الالرئيسية  

ي حنو منتج سيارة Iي وخلق االهتمام نAالستخدام أدوات التسويق الفريوسي على لفأ االنتباه ني  α≤0.05ن
،  االجتماعيرونو ساااااامبول اجلزائرية وفقا للمكون املعريف ناإلدراكيي من وجهة نظر مساااااتخدمي مواقع التواصااااال  

ي  T-testناملعنوية اجلزئياة للنموذجي ومن خالل قيماة اختباار ن  إلختباار معنوية معاامالت االحندارأما سلنسااااااااااااااباة  
نأدوات ي للمتتري املساااااتقل  1B=0.941ن  ي لكل معامل احندار وميكن تفساااااري قيمة معامل االحندارsigوقيمة ن

اسااتخدام أدوات التسااويق الفريوسااي يؤدي اىل على انه يف حال قمنا بزايدة وحدة واحدة يف التسااويق الفريوساايي  
نلفأ االنتباه من انحية  للمكون املعريف ناإلدراكيي  على سااااالوك املساااااتهلك اجلزائري سساااااتخدام أتثريها  زايدة يف

سااااتخدمي مواقع التواصاااال  حول منتج ساااايارة رونو سااااامبول اجلزائرية من وجهة نظر ميي Iي وخلق االهتمام نAن
% وهي نسااااااااااااااباة مرتفعاة داا يادل على الادور العاايل الاذي تلعباه أدوات التسااااااااااااااويق  94.10بنسااااااااااااااباة    االجتمااعي

 الفريوسي يف أتثريها على سلوك املستهلك اجلزائري.

 للرئيسية الثانية:   02اختبار الفرضية الفرعية  

ــي بينأ نتائج اختبار هذه الفرضاااااااااااية أن هناك عالقة ارتباط موجبة بني  - ــويص الفريوســــــ سااااااااااالوك و أدوات التســــــ
يي من وجهة نظر مسااااتخدمي مواقع التواصاااال  Dاملسااااتهلك اجلزائري سسااااتخدام املكون العاطفي نااثرة الرعبة ن

 حديد املقدرة بااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااومن خالل قيمة معامل الت  =0.448rحيث بلغ معامل االرتباط بريسون االجتماعي  
2R=0.201    عينة الدراسااااااة نمسااااااتخدمي مواقع التواصاااااال  يتضااااااح وانه ويف الزمن الذي قمنا فيه سسااااااتجواب

  % بتلثريها 20.10املسااتخدمة تساااهم بنساابة قدرت بااااااااااااااااا    التســويص الفريوســي  أن أدواتاالجتماعيي تبينا لنا 
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يي حول منتج سااايارة رونو ساااامبول Dالرعبة ن  على سااالوك املساااتهلك اجلزائري سساااتخدام املكون العاطفينااثرة
نقبل  و  للفرضاااية الرئيساااية العانية نرفض الفرضاااية الصااافرية 02ومنه نساااتنتج قرار اختبار الفرضاااية الفرعية   اجلزائرية

السااتخدام أدوات التسااويق  ي  α≤0.05أي أنه يوجد أتثري ذو داللة إحصااائية عند مسااتوى ن   الفرضااية البديلة
حنو منتج ساااايارة رونو سااااامبول اجلزائرية وفقا للمكون العاطفي من وجهة نظر   D)ااثرة الرعبة نالفريوسااااي على 

ناملعنوية اجلزئية للنموذجي   إلختبار معنوية معامالت االحندار، أما سلنسبة  مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي
فسااااااااااااااري قيماة معاامال االحنادار ي لكال معاامال احنادار وميكن تsigي وقيماة نT-testومن خالل قيماة اختباار ن

حال قمنا بزايدة وحدة واحدة يف  على انه يفنأدوات التسااااااااويق الفريوسااااااااييي للمتتري املسااااااااتقل 1B=0.996ن
على سااااااالوك املساااااااتهلك اجلزائري سساااااااتخدام أتثريها  اساااااااتخدام أدوات التساااااااويق الفريوساااااااي يؤدي اىل زايدة يف

حول منتج سايارة رونو ساامبول اجلزائرية من وجهة نظر مساتخدمي مواقع  يي Dللمكون العاطفي نااثرة الرعبة ن
% وهي نساابة مرتفعة دا يدل على دور العايل الذي تلعبه أدوات التسااويق  99.60بنساابة    التواصاال االجتماعي

 الفريوسي يف أتثريها على سلوك املستهلك اجلزائري.

 للرئيسية الثانية:   03اختبار الفرضية الفرعية  

سااااااااالوك و أدوات التســـــــويص الفريوســـــــي نتائج اختبار هذه الفرضاااااااااية أن هناك عالقة ارتباط موجبة بني  جاءت -
ي من وجهة نظر مساااتخدمي مواقع  Aاملساااتهلك اجلزائري إبساااتخدام املكون السااالوكي ناختاذ القرار  التصااارف ن

ومن خالل قيمة معامل التحديد املقدرة   =0.358rحيث بلغ معامل االرتباط بريسااااااون التواصاااااال االجتماعي  
عينة الدراسة نمستخدمي مواقع التواصل  يتضح وانه ويف الزمن الذي قمنا فيه سستجواب    2R =0.128باااااااااااااااااااا

تلثريها على % في12.80املسااتخدمة تساااهم بنساابة قدرت ب   التسـويص الفريوسـي أدواتاالجتماعيي تبينا لنا
يي حول نتج ساااااايارة رونو  Aاملكون الساااااالوكيناختاذ القرار  التصاااااارف نساااااالوك املسااااااتهلك اجلزائري سسااااااتخدام 

 للفرضاية الرئيساية العانية نرفض الفرضاية الصافرية 03ومنه نساتنتج قرار اختبار الفرضاية الفرعية  ساامبول اجلزائرية
الساااااتخدام أدوات  ي  α≤0.05أي أنه يوجد أتثري ذو داللة إحصاااااائية عند مساااااتوى ن  نقبل الفرضاااااية البديلةو 

حنو منتج سااااااايارة رونو ساااااااامبول اجلزائرية وفقا للمكون   A)على اختاذ القرار  التصااااااارف ن التساااااااويق الفريوساااااااي
ناملعنوية اجلزئية للنموذجي ومن خالل قيمة اختبار    إلختبار معنوية معامالت االحندار، أما سلنساااااااااابة الساااااااااالوكي 

ي للمتتري  1B=0.754تفسااااااااااااااري قيماة معاامال االحنادار ني لكال معاامال احنادار وميكن sigي وقيماة نtest-Tن
اسااااتخدام أدوات التسااااويق  على انه يف حال قمنا بزايدة وحدة واحدة يف نأدوات التسااااويق الفريوساااايي  املسااااتقل  
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للمكون الساالوكي ناختاذ القرار   على ساالوك املسااتهلك اجلزائري سسااتخدام أتثريها   الفريوسااي يؤدي اىل زايدة يف
 حول منتج ساايارة رونو سااامبول اجلزائرية من وجهة نظر مسااتخدمي مواقع التواصاال االجتماعييي Aالتصاارف ن
% وهي نسااابة مرتفعة دا يدل على دور العايل واهلام الذي تلعبه أدوات التساااويق الفريوساااي يف 75.40بنسااابة  

 أتثريها على سلوك املستهلك اجلزائري.

 الفرضية الرئيسية الثالثة اختبار

 ي يف حالة العينة الواحدة T-TESTساااااااااتخدام اختبار نإبئج اختبار الفرضاااااااااية الرئيساااااااااية العالعة من خالل نتا -
ة ملاذو داللاة إحصااااااااااااااائياة حل  مسااااااااااااااتوى أتثري عاايلأن هنااك دلا أ النتاائج على    يOne Sample t-testن

اجلزائرية دخليها تصاااديد على اختاذ السااالوك اللااارائي هلا من قبل   املقاطعة الفريوساااية ضاااد سااايارة رونو ساااامبول
هو ما و  االجتماعي وان ما يؤكد هذه النتائجمساااااااااتخدمي مواقع التواصااااااااال   وجهة نظرمن   املساااااااااتهلك اجلزائري

مساااااتوى أتثري عايل ذو داللة إحصاااااائية حلملة املقاطعة الفريوساااااية بوجود  أكده اختبار الفرضاااااية الرئيساااااية العالعة 
د سااايارة رونو ساااامبول اجلزائرية دخليها تصاااديد على اختاذ السااالوك اللااارائي هلا من قبل املساااتهلك اجلزائري  ضااا

 ي.α≤0.05عند مستوى داللة ن

 الرابعة الفرضية الرئيسية  اختبار

- One-wayاختباار حتليال التبااين األحاادي نو   ،للفرق بني متوسااااااااااااااطي مموعتني  يT_Testناختبااربعاد   -
ANOVA تبني أنه:  للفرق بني متوسطات أكعر من مموعتنيي 

توجد فروق ذات داللة احصااااااائية يف ا اهات أفراد عينة الدراسااااااة حنو ادراكهم لتلثري التسااااااويق الفريوسااااااي على  -
سااااالوك املساااااتهلك اجلزائري من وجهة نظر عينة من مساااااتخدمي مواقع التواصااااال االجتماعي حول سااااايارة رونو  

ىل املتتريات اللااااخصااااية ناجلنس، العمر، املسااااتوى التعليمي، احلالة االجتماعية، املهنة،  سااااامبول اجلزائرية تعزى ا
 .ير استخداماعاملواقع األكالدخل، اجلهة،  

يف ا اهات أفراد عينة الدراسااااااااااااة حنو  0.05ة أقل من داللة احصااااااااااااائية عند مسااااااااااااتوى دالل  توجد فروق ذات -
ادراكهم لتلثري التساااااااويق الفريوساااااااي تعزى اىل املتتريات اللاااااااخصاااااااية ناجلنس، العمر، املساااااااتوى التعليمي، احلالة 

 .ياملواقع األكعر استخدامااالجتماعية، املهنة، الدخل، اجلهة،  
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هات أفراد عينة الدراسااة حنو ساالوك يف ا ا  0.05أقل من   داللة احصااائية عند مسااتوى داللة  توجد فروق ذات -
املستهلك اجلزائري يف اختاذ القرار اللرائي حول منتج سيارة رونو سامبول اجلزائرية تعزى اىل املتتريات اللخصية 

 ي.املواقع األكعر استخداماناجلنس، العمر، املستوى التعليمي، احلالة االجتماعية، املهنة، الدخل، اجلهة،  

 النموذج امليداين للدراسة (: ميثل  34الشكل رقم )
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نالرسالة 
 اإلعالنيةي

 أدوات التسويق الفريوسي
سلوك املستهلك اجلزائري سستخدام املكوانت 
 A I D A اخلاصة سال اهات وفق منوذج

نتج سيارة رونو سامبول اجلزائريةحول م  

خلق االهتمام و  (A)لفأ االنتباه 
(I)  وفقا للمكون املعريف ناإلدراكيي   

 

 وفقا للمكون العاطفي (D)ااثرة رعبة 

وفقا للمكون  (A)القرار  التصرف 
 السلوكي

 االستجابة حملتوى نالرسالة اإلعالنيةي مدى

 وسائل النلر

 الكلمة املنطوقة الك ونيا

 ناملؤثرونيالرأي قادة 

B=0.915 

B=0.941 

B=0.996 

R2=0.199 

B=0.754 

R2=0.185 

R2=0.201 

R2=0.128 

 ال توجد فروق في اتجاهات المستجوبين نحو آرائهم اتجاه المتغيرات الدراسة

،  املستوى التعليمي، العمر، اجلنسالشخصية )املتغريات  
ي املواقع ،اجلهة،   الدخل ، املهنة ،  احلالة االجتماعية   
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 خالصة الفصل 

املعتمد يف منهجية الدراسة حاولنا ابراز فيه أهم األساليب  و   اجلانب التطبيقي للدراسة  تناولنا من خالل هذا الفصل 
كان ذلك من و   اختبار الفرضياتو   ،حيث تضمن هذا الفصل عرضا حتليليا للبياانت حدودهو  متمع الدراسةو   وأدواهتا

اليت مت التوصل إليها من خالل حتليل فقراهتا، و   استعراض أبرز نتائج االستبانةو   خالل اإلجابة عن أستلة االستبيان 
آراء أفراد و   من مث التحليل الوصفي إلجاست و  اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البياانت اللخصية،حيث مت الوصف  

ملعرفة صحة الفرضيات من عدمها قمنا اختباراها مبا يناسب من أدوات إحصائية الزمة و   العينة حنو متتريات الدراسة
م مستخلصني من ذلك منوذج ميداحت بعدها قمنا مبناقلتها بلكل عاو   للخروج بنتائج لتلك اإلختبارات  لذلك 

 للدراسة. 
 

 

    



 
ــة خاتـــــم  
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 امتة:ـــــخ

الو  ووور   و   االتصوا و   العامل يف اآلونة األخرية تطور تكنولووي  بريوري  ون  نوو  هوور تكنولويعوا اتع و وا شهد 
 هوور  وا يعوو    و   اإللكوووي    و  اتيووو   اوا  الويوويمخاصووة  و    نهوا اوا  الويوويم  او واو   العديود  وا االواال 
الو  جيو    و   اتيووا ةالوي  رو ب ريوريل الوطوورا  الوكنولويعوة  و   احلعويوة و   وا اتفوامعن اتعاصو ة ابلويويم الفريوس 

متاشوعا  وا الو وحل احلواذ الوي  تيوع   عرون الشو با  ذا تريو  مويا    الش با      الوفكري أبس وب غري الوق عد  
يع وووو  و   يع وووو شووو يل يف  ا عوووة الوووووي و   الوواصوووع  عووووو   وويوووو ذا ال روووو  االسووووفامة  وووا اعوووا  ووو ا   يف الو   اتفهوووو 

الوووي   وووا خولوووو تطوووور الويوووويم  مبوووا ج  شوووريكة األنونوووحل مووو  اتعووودا   و    نصووو  لعوووا  يف يووويب ات يووود  وووا الووو اب ا 
 .ذا ترينعو سو مام  ا جية تطورا  حتصع يف اسوخدا ا  شريكة األنونحل ةالفريوس  لا  احلاي

   ووووا اتيوووا ع اتهاوووة يف الويووووويم هعوووف تعووووم مراسوووووو ابلنفوووا ل يووووو تعوووو   يوووالة مراسووووة سووو و  اتيووووه ل  و   
 اهوو يف  و   حيقم جمدا  اتيوو و   اتيوه ل ريا  الو حل ألهنا تنصل     تقدمي  ا ي ض  اتيوه ل  ا يانلو 

تيوع  اتنراوا   صوع  عوو. لويا  الوواو   رشكع  و ر  ويعواود انانول الوويفو  يف الول الوصوو و  الوصو  ل ايوه ل
  اووا  احلاووو  الويووويقعة  وجمواتووو يفتقنعاتووو    واال واووام   وو  ووا جيووع الوول ذا تطريعووم  فهووو  الويووويم الفريوسوو   

تكوو ار ب را وون ذا  و    ووا خووو  مووي  احلاووو  نووي نو   العاووع   وو  تقوودمي اإفوو ا  ذا الوو اب او   تفعع هووا ابسوووا ارو 
موو  وا تيوع   و   خود ا  ت ول اتنراوةو   ابلوواذ العاوع   و  ت عوري سو وبهن انوا   نو وا و   وا ا اتنراة اإللكوونعوة

 تطورا  تع   مب ونوها الي يعة.و  اتنراا  خاصة يف الو حل احلاذ الي  يشهد ت ريا ذلعو 

ضوها بورخ   وا  الو  سوعون    و   الوطريعق  تري ور  ااو ة  وا النووا  و   رعد اسوكاا  مي  الدراسة جبانريعها النر  
  عووود االوووا  الووووا ع  ل دراسوووة مراسوووونا.  وووا اإلشوووارة لوووريعو الووصوووعا  هوووو  مووويا اتوضوووو  الووو   ووود تفتوصووو نا ذلعوووو  

  د تكو  آلا  لدراسا  يديدة  يوقريو. اتقوها  ال رعو اإلشارة لريعو الووصعا  و و 

 أ/ االستنتاجات النظرية:

 Douglas) هعوف بوا  اإل و و  النا ود  يف اوا  الويوويم    يعوو  الويوويم الفريوسو   وا اتفوامعن احلدي وة -
rushoff   هعوووف جشوووار ذا ج     1994بوووا  الووول  وووا   و   ( جو   وووا بوووول  وووا  وضوووو  الويوووويم الفريوسووو

ال سووالة الوويفعووة الوو  تصووع ذا  يوووخد   االنونووحل يكووو  جت مووا جسوو   رووع وتوودلا اتيوووخد  ذا ارسووا ا ذا  
 اتيوخد ني.غري   ا 
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  (Time draper)   (DFJ)جو   وا وريوم الويوويم الفريوسو  بوا  صواهل اهود  الشو با  ال ج العوة   -
 .1996 ا   

ال ج  بانوحل  عراهوا ت بو    و  ج   با  منوا  اخووو  يف لو وع تعواريع اتقد وة هوو  الويوويم الفريوسو  ذ -
 ه هن     ذ امة نش ما.و  ذا اآلخ ياميا اتفهو  ييوند     نش  ال سالة الويويقعة رشكع  ا األشكا  

حيقم الويويم الفريوس  ااو ة  ا األمدا  األساسعة توا ع يف الوصو  ذا جب   دم  وا الو اب ا اإوا وني   -
 أبس   و حل ممكا وأب ع تك فة.

 كوووا ا   بوووع جماة جو وسوووع ة  كوووا  وووا خو وووا انوقوووا  لو وووع ال سوووا ع واتع و وووا  الويوووويقعة   ووو  االنونوووحل   -
 نعو ما جماة  ا جموا  الويويم الفريوس .

بيول  عو ة تناليوعة  و   تطريعم اسواتع عا  الويويم الفريوس   ا  ريع اتنراة  كنها  ا حتقعوم متعو و  اسوخدا  -
 يف اا  نشاوها.

يعاع الويويم الفريوس      نش  اتنو  الفريوس  يف الو حل اإواع لو  وري  ة وأب ع يهد وتكالعع     -
والل  ا جيع الوصو  ذا األمدا  ال  عيعة اإدمة لو  و د ييوخد  يف الل  نوا  االتصا   ا خو  

 .ذا ت ل األمدا   ل وصو   ععنةاسواتع عا   

وس  يعواد     اتشا    هعف ب اا    اإل و  يف ااثرة مي  اتشا   ب اا  يعو  اإوو  يف الويويم الفري  -
     جهد اتشا  .  با   اهو جب    يفل ج  يكو   رينعا

لفعالعة احلاو  الويويقعة الفريوسعة وت قعها جت  لد  ال رو   يفل ج  يكو   ضاو  ال سالة اإل ونعة ال   -
 يد اتؤسية ج  تصع لو وحتقم  ا خولو األمدا  اتيط ة  ا خو  تكو   ا خو ا حياع يف وعاتو  ا ت

 ت ل احلاو . 

 ال خيو ع ات ي  الويويق  الفريوس   ا ات ي  الويويق  يف يوم   لكنو خيو ع يف و يقة تطريعقو. -
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  اخ عوةال تنريوا  وا هالوة  فويوة جو آنعوة روع مو  تفا وع  شوو  روني  وؤت ا  ااتعوة م  ارا  اتيوه ل يف الش اء   -
 تفا و  خاريعة تقوم  ال واام خطوا   وي ي ة يف اختاا  لق ار الش اء.و 

ال قالعووة  ووا اتووؤت ا  ا اريعووة الوو  تؤشوو   يووار اتيوووه ل يف  وو ار الشوو اء لكووو   و   تعووو  اتووؤت ا  االيواا عووة -
 يوفا ع  ا اآلخ يا  ا  نرور تقايف  شو .و   الف م ي ء  ا االواا 

 اناا ا  ات يععة ابتيوه ل يف اختاا الختاا   اراتو الش ا عة.و  تؤت  العا  ة -

بريوووري يف  ووو ارا  الشووو اء لووود  اتيووووه كني لكوووو   و   ( اا   ا وووع هاسووون)اليوووعكولويعةتعووود اتوووؤت ا  النفيوووعة   -
 .اإف ا  ات رية ل ايوه ل تكو  نقطة االنطو  ل وفا ع  ا  ا عة الش اء

مو  تعريوري  وا  و   ها اتيوه ل احلالة احلا وة الختواا الفو م لقو ار الشو اء جو  د وو مت ع ا  ة جو الو  رة ال  حتا  -
 تفا ع  ا  و ريا  احلعاة اتعاشة.و  انوااء ل ا واا و   امرا و  تع نو  بع  ا  و كو اتيوه ل  ا تقالة

  هعوف تريودج  وا  تعو   ا عة الش اء  ا عة مت  مب اهع  وي ي ة     وا اتيووه ل  نود رغريووو يف ا نواء  نوو   وا -
وصوووال ذا سوو و   ووا رعوود الشوو اء رعوود اتوو ور رعا عووة  و    عانوهووا  وو   ا عووة الشوو اء و   حتديوود احلايووة جو اتشووك ة

 تقععاو رعد االسوخدا .و   اختاا   ار الش اءو   تقععن الريدا عو   اا اتع و ا و  الريحف

أتتووو  ال سوووالة اإل ونعوووة الفريوسوووعة  وووا خوووو   وواموووا ااا بوووا  يعووود   ووو  اختووواا القووو ار الشووو ا   ل ايووووه ل جو   -
العكوو   ل كوو  يقووو  رنق هووا ألصوود ا و وج اررووو يفوول ج  يكووو   ووامووا يعوود مبووا لعووو الكفايووة  ووا ويهووة نروو   

 ال رو .

شوطة الويوويم الفريوسو   وا خوو  اسوو و   أتت  اناا ا  ات يععة )جمع  جصود اء  ج وارب( يف  ا عوا  وجن -
  تكوو   االيواوا  ممارسة مي  اناا ا  تخو ع خد ا  الويوويم الفريوسو  و و  لو وع وسوا ع الوواصوع  

منا  ت يية  كيعة ليلل لال رو   عع لقريو  اتقوها  والووصعا  ال   ت م   وا األصود اء واأل وارب أبهود  
 يره  مور اناا ا  ات يععة يف  ا عة اختاا الق ار الش ا    ا  د و.جسالعل الويويم الفريوس . ومنا 
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أتتوو  الك اووة اتنطو ووة يف اختوواا القوو ار الشوو ا    ووا خووو  ج   صوودرما يكووو   ووا ال رووو  نفيووو ذا برووو  آخوو    -
  و يا الشوكع يكوو  صوداما   عوو  وو  يف اختواا القو ار الشو ا  . و ود تكوو  الك اوة اتنطو وة ذ وا رشوكع سو ي

 تقوم ذا  وا ع س ريعة  ا و   ال رو  جو رشكع ايفايب ي ب    ار  الش ا  .

تعووو  الوحفعوو ا   ووا جروو ب األنشووطة الوو  يعواوودما الويووويم الفريوسوو  سووواءا بانووحل  امية  عنويووة حلووف الوو اب ا   -
القو ار    الختوااعهن  وملعهن لنش  ال سالة اإل ونعة ذا غريمن ووصوو ا ألبو  ل وة ممكنوة وابلوواذ حتفعو من وتشو ع

 الش ا  .

 وا جمون اتوا وا و جهودتها لنشو  لو وع اإل ووص  و خاصوة الفريوسوعة  نهوا    االيواوا  تعو   وا وا الوواصوع  -
ج  تعووو   عوودا  خصوول تاارسووة جنشووطة الويووويم الفريوسوو   تووا ينووو   نهووا  ووا خ ووم  نا شووا  و جهاميووف  
هووو  اتنووو  جو العو ووة تعوووم ابلفا وودة   وو  اتؤسيووة صوواهرية العو ووة جو اتنووو    والوول  ووا خووو   ع لووة آراء  

لووو اب ا هوووو  اتنوووو  وتولعووود الك اوووة اتنطو وووة  وووا خو وووا و سوووهولة نشووو  اإل ووووص  و  شووواربوها. وبوووع موووي   ا
 العوا ع توصع ذا مد  اتؤسيا  يف يعع ال رو  يوخي الق ار الش ا   تنو ا ا.

 اختبار الفرضيات:و  ب/ االستنتاجات املتعلقة ابلتحليل االحصائي

نووا   الوح عوع اإلهصوا   إليوااب   عنوة الدراسوة  كننوا ج  نيوووخ    و    و وريا  الدراسوةسعيوا   و  وصوع  أت
النوا   ال  توصع ذلعها الريحف بإيااب   ا األس  ة ال  مت و هها يف الفصوع األو   وا موي   و  جمن االسونوايا 

 اتيوقري عة:ل دراسا   جمن الووصعا  و  الف ضعا  ال  رنعحل   عها و  ال     حل  شك ة الدراسة و  الدراسة 

 ووا خووو  اوو نووا   وو  الدراسووا  اليووارقة  انووا ررينوواء نوووا  ل دراسووة  وانطو ووا  نهووا هاولنووا تطوووي  جماة   -
تعودي ها    ورعد ذ ودامما و  ضوها ل وحكوعن وضوريطها رشوك ها النهوا   رعود  االسوريانةالدراسة ال  مت  حل يف 

ــي   لوصوووري  يوووام ة ل ووبيوووا والوطريعوووم  هعوووف  انوووا رقعوووا  اتو وووري اتيووووقع   ــ يل الفيوسـ  وووا خوووو   )التسـ
لــ و وســائل    االســتبا ةاحملتــ ا الفيوســي )الرســالة ا( وميــة  و ــ ا  اسوووخدا  رعووو جمواتووو الوالعووة: )  

ج ووا لقعووا  اتو ووري الوووارا  ) املـــونرو،  و    وميـــةو الكلاـــة املنل رتـــة الكتوميـــاو رتـــا   الـــرأ ا(لكت  النشـــر
خلــل  و  (A)) لفت االمتباه  رعناص   األررعوة    A I D A   انا رقعاسو ولقا لناوا )سل ك املستهلك   
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ــة  I)  االهتاــــا  )املكــــ ،    االنامووووا ابسوووووخدا   كوووووص      (A)و القــــرار/ التصــــر   (D) و ااثر  رغبــ
    املعريف )ا( راكي و املك ، العاطفيو املك ، السل كي . 

هعووف ر وو      االجتاــا ي) ينــة  شــ ائية  ــد  ســتق  ي   ارتــ  الت ا ــل   يووحل الععنووة الوو  مت اخوعارمووا   -
 ( ل ما رني ابور اصث.531)  الوب ة ليلل االخوريارا رعد اي اء   القارع ل وح عع  ما دم

متوعحل جماة الدراسة مبصدا عة  العة  وصوهعة  العة ل وطريعم اتعداي  ا خو   ووة االرتريواا الوداخ   روني   -
  58إباوواذ    0.940)اعووا  ريارا ووا وجرعاممووا  وموويا  ووا جبوود   عا ووع جلفووا ب و ريووا  هعووف بانووحل  عاوووو  

 .ا يد      تريا  جماة الدراسةمم  0.6 ريارة مما وم  جب   ا احلد األمىن 

اصث وميا  %20.3و  ابور  %79.7رعد حت عع ا صا   الشخصعة ل دراسة تريني لنا ج   ا نيريوو  -
الف ة األ ع  ا ج ا ابلنيرية لأل اار بانحل  اليبور مب ا   امل اليعارا  جب    ا اإلصث     المواا  رايا  
مما يد      ج  اب  ل ة يف مراسة م  ل ة شريارعة  هعف بانحل جب    %50.4نيرية  أبب   سنة  30

ج  جغ ل ل ة  ا االريعني  و  %52.0نيرية  ا اتيوقصني  ا او  اتيوو  الوع عا  انا ع  رنيرية  
    و كا %59.9ل ا عريني لكانحل لع اب رنيرية  االيواا عة وابلنيرية ل حالة  خ ي  يا عا    من  

 قارنة ابتو ويني الييا   االيواا  تفيري ميا رقضاء الف ة الع ارعة جب   دة ب نعة      وا ا الوواصع  
 كا ا وريارمن   و  و  أب ورمن األس ية  وبانحل جب  نيرية  ا االعريني من  ا ل ة  و فني يف القطا  

قطا  العا      العاو  هيل الرياه ة من وي يا ميا ذا ج  ل ة اتو فني يف الو  %36.8العا  رنيرية  
نيرية يف  تصدرمن أل     ومو  ا  ك   ان ا     االواا  العاو  يف  تهنهن      اتاارسة  األغ ريعة  ل ة 

  ج ا ابلنيرية اإليارة وميا يد      امواا هن مبوضو   ع الدراسة ورمبا رغرية  نهن يف ا ونا  سعارة   عة
  ج ا   %  49.2رنيرية    االعرينية  ا  م  جب  ل  م 30000 تو اوب    الل دخع لكا  ل ة الدخع ال

وي يا ا ووء ل ة و %35.0مبا رنيريوو  االعرينيانها  لكانحل يهة اننوب جب  يهة  ا هعف  دم 
اننوب أل    نيرية يف اإليااب  ذا اسوعانة الطالرية رنش  االسوريانة مب او ة  ا األصد اء القاونني 

ال   االريعنيلإ  جغ ل      ا هعف ا وو  سعارة سعاهعة ألل ام  عنة  ااإل ا ة. ج مبنطقة ينورعة حبكن  ع  
نيريوو   مبا  سعاهعة  سعارة  ل ة  ا    %54.4  كو   جب   ميا بو   تفيري   ا هعف   االعرينيو  كا 

م . ج ا  ا هعف  عد  اسوخدا  األنونحل لكا  جغ ل اإليااب  30000 يوو  مخ هن ال يو اوب 
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رايا ذا جمهعة األنونحل يف و ونا احلاض  يف   وميا سا ا  يو عا    6مبا  عدلو جب    ا    %37.8رنيرية  
يرية ل اوا ا األب   اسوخدا ا  ا  ريع  عنة الدراسة يف ها  حب هن  ا احلعاة العو عة لألشخاص. ج ا ابلن

وي يا ميا ل شعريعة ال   17.5% ع و ا  هو   نو   ا لكانحل أب    نيرية تو ا "لاييريو " رنيرية 
 . االيواا    كها ميا اتو ا خصوصا ابن ا    قارنة رريا    وا ا الوواصع  

موو  "   تلبيــل أ عــا  التســ يل الفيوســي"االسونوا  العا  هو  جراء واناما  جل ام الععنة لعاا يوع وم   با   -
مبووا نيووريوو    الويووويم الفريوسوو   يوودا ألموا مرا  جلوو ام الععنووة اتيووو ورني بووا  ردريووة  العووة  ج   يوووو  ا

 وا هعوف امرا    %80.98نيورية  هعف با  لوسوا ع النشو  جبو     و م  نيرية  العة يدا  79.46%
يعوم ذا ج  لو ع وسا ع النش  مي  تعو  القا ودة األساسوعة ل ويوويم الفريوسو  ألماء  و   عنة الريحف  ا

  و ووا موو ها ووو والوصووو  ذا جمدالووو اتيووط ة   مووا. وأل  الويووويم الفريوسوو  يعواوود يف  ضوواونو   وو  بووع  
 ا جب  ش حية ممكنة.وي ل وصو  ذذلكو 

ــ   "روووووووواالسووووونوا  العووووا  هووووو  جراء وانامووووا  جلوووو ام الععنووووة لعاووووا يوع ووووم  بووووا    - ــ   بــ ــ يل  وارتــ أ وات التســ
 لــس ســل ك املســتهلك    A I D A   الفيوسي ابستق ا  املك انت اخلا ة ابالجتاهات وفل منــ   

ــر  ــة   حـــ    اجلزائـ ــا ب   اجلزائريـ ــ  سـ ــيار  رومـ ــتي سـ  يووووخد    وا وووا الوواصوووع    ويهوووة نرووو  وووا    "نـ
 كووا تفيووري موويا أب  وا ووا تريوو  جموا  الويووويم  و و    %64.87  االيواووا    ووسوود الدريووة مبووا نيووريوو

ج  جنوو يفول    ال يو ا  هدي وة الوطريعوم جو جنوو يف ردايوة تطريعقوو  A I D Aالفريوسو  ولقوا ت اهوع نووا   
جموا  الويوويم الفريوسو     اب وريوارد  الريععود    ا اة وا ا ترينعو  ا  ريع اتنو ني لعويىن اسوخدا و   و  اتو

  اهد الوقنعا  اند هدي ة يف اا  الووي  لوصو  ال سالة اإل ونعة بعع  ا با  شك ها.

  ا فعالية محلة املقاطعــة الفيوســية  روووو  االسونوا  العا  هو  جراء واناما  جل ام الععنة لعاا يوع م  با   -
و كووا    %77.70  ردريووة  العووة رنيوورية رومــ  ســا ب   اجلزائريــة" نــتي  "خليهــا  صــ  " ضــ  ســيار   

هعوف انط قوحل موي  احلا وة    االيواوا  لو ع  وا ا الوواصوع       ي  احلا ة  كريري الصد  ل تفيري ميا
ابخوعووار ماشوووا     االيواووا   ووا  ريووع روام  وا ووا الوواصووع  "  2018"الفريوسووعة الشووعريعة يف ان ا وو  سوونة  

اسوووعاء اتيوووه كني و وود  رضووامن  نهووا وجيضووا جسووعارما ات تفعووة  قارنووة    رعوود يوواء   و "خ عهووا تصوود "    
 .جبوم ا و  عة صنعها والوقامما تعايري األ ا واليو ة
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ــائية ا وات التســـ يج  منوووا   ملووواحل النووووا     ووو    - ل الفيوســـي  ـــد وجهـــة مظـــر  إ راك  و  اللـــة إحصـ
ويفيو  مويا جنوو منوا  تريوو     0.05ج وع  وا     نود  يووو  ماللوة  االجتاــا ي ســتق  ي   ارتــ  الت ا ــل  

اخوريوووار الف ضوووعة ال  عيوووعة    اسووووخدا  جموا  الويوووويم الفريوسووو  يف اإل ووووص  اإللكوونعوووة وموووو  وووا جبووود 
 .األوا

حل النووووووا     ووووو  ج  ذمرا  او ماللوووووة ذهصوووووا عة ل احووووووو  الفريوسووووو  )اإووووووو  العقووووووي  العووووواوف     - ملوووووا
  0.05األخو وو (  ووا ويهووة نروو   يوووخد    وا ووا الوواصووع االيواووا    نوود  يوووو  ماللووة ج ووع  ووا  

ل احوووووو     االيواووووا  ويفيوووو  موووويا   وووو  ج  منووووا  امرا   ووووا ويهووووة نروووو   يوووووخد    وا ووووا الوواصووووع  
 .0.05ج ع  ا     العاوف   األخو  ()العقويس  أبشكالو الفريو 

جنو منا  اسو ارة اا  ماللة ذهصا عة ل احوو  الفريوس  )ال سالة اإل ونعة(  ا  النوا      ملاحل   -
 . 0.05ا    ند  يوو  ماللة ج ع  ا  ويهة نر   يوخد    وا ا الوواصع االيوا

 عنويووة لوسووا ع النشوو  الفريوسووعة  ووا ويهووة نروو   يوووخد    ملوواحل النوووا     وو  ج  منووا  ذمرا  او ماللووة   -
 .0.05 وا ا الوواصع االيواا    ند  يوو  ماللة ج ع  ا  

ملواحل النوووا     وو  ج  منووا  ذمرا  او ماللووة  عنويووة ذمرا  او ماللووة  عنويووة ل ك اووة اتنطو ووة الكوونعووا  ووا   -
 .0.05 ج ع  ا  ةويهة نر   يوخد    وا ا الوواصع االيواا    ند  يوو  مالل

ملوواحل النوووا     وو  ج  منووا  ذمرا  او ماللووة  عنويووة ذمرا  او ماللووة  عنويووة لقووامة الوو ج   ووا ويهووة نروو    -
 .0.05 يوخد    وا ا الوواصع االيواا    ند  يوو  ماللة ج ع  ا 

ان ا و    ســل ك املســتهلك  وأ وات التســ يل الفيوســي    اسووخدا   منا   و وة ارتريواا  ويريوة رونيتويد  -
 . ا ويهة نر   يوخد    وا ا الوواصع االيواا  

جموا  الويوويم الفريوسو     السوخدا   0.05ويوم أتتري او ماللة ذهصا عة  ند  يوو  الداللة ج ع  ا  ي -
هوو    A I D A     س و  اتيوه ل ان ا و   ابسووخدا  اتكووص  ا اصوة ابالناموا  ولوم نووا 

 .سعارة رونو سا ريو  ان ا  ية  ا ويهة نر   يوخد    وا ا الوواصع االيواا   نو  
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  وو  لفووحل     ســـل ك املســـتهلك اجلزائـــر وأ وات التســـ يل الفيوســـي  منووا   و ووة ارتريوواا  ويريووة رووني   -
(( ولقووا ل اكوووو  اتعوو يف )اإلمرابوو (  وووا ويهووة نرووو   يوووخد    وا وووا  I( وخ ووم االمواوووا  )Aاالنوريووا  )

 .الوواصع االيواا  

السووووخدا  جموا  الويوووويم الفريوسووو    ووو   (  α≤0.05يويووود أتتوووري او ماللوووة ذهصوووا عة  نووود  يووووو  ) -
( حنوووو  نوووو  سوووعارة رونوووو سوووا ريو  ان ا  يوووة ولقوووا ل اكوووو  اتعووو يف  I( وخ وووم االمواوووا  )Aلفوووحل االنوريوووا  )

 .)اإلمراب (  ا ويهة نر   يوخد    وا ا الوواصع االيواا  

ان ا    ابسووخدا  اتكوو     سل ك املستهلكوأ وات التس يل الفيوسي  و ة ارترياا  ويرية رني  منا    -
 .((  ا ويهة نر   يوخد    وا ا الوواصع االيواا  Dالعاوف  )ااثرة ال غرية )

السووووخدا  جموا  الويوووويم الفريوسووو    ووو   (  α≤0.05يويووود أتتوووري او ماللوووة ذهصوووا عة  نووود  يووووو  ) -
حنوووووو  نوووووو  سوووووعارة رونوووووو سوووووا ريو  ان ا  يوووووة ولقوووووا ل اكوووووو  العووووواوف   وووووا ويهوووووة نرووووو     D)ااثرة ال غريوووووة )

 . يوخد    وا ا الوواصع االيواا  

اتكوو     ابسووخدا سو و  اتيووه ل ان ا و    و أ وات التســ يل الفيوســي  منا   و ة ارترياا  ويرية رني  -
 (  ا ويهة نر   يوخد    وا ا الوواصع االيواا  Aالي وب  )اختاا الق ار  الوص   )

السووووخدا  جموا  الويوووويم الفريوسووو    ووو   (  α≤0.05او ماللوووة ذهصوووا عة  نووود  يووووو  )  يويووود أتتوووري -
اليو وب   وا ويهوة نرو   ( حنو  نو  سعارة رونو سا ريو  ان ا  ية ولقا ل اكوو   Aاختاا الق ار  الوص   )

  يوخد    وا ا الوواصع االيواا  .

"خليهــا  أتتووري  وواذ او ماللووة ذهصوا عة حلا ووة اتقاوعووة الفريوسووعة ضود سووعارة رونووو سووا ريو  ان ا  يوة    ويووم -
 (.α≤0.05    اختاا الي و  الش ا    ا  ا  ريع اتيوه ل ان ا     ند  يوو  ماللة )   ص  "

  ا راكهــل لتــاني التســ يل الفيوســيتويد ل و  اا  ماللة اهصا عة يف اناما  جل ام  عنوة الدراسوة حنوو   -
  وو  سوو و  اتيوووه ل ان ا وو    ووا ويهووة نروو   عنووة  ووا  يوووخد    وا ووا الوواصووع االيواووا   هووو   
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لوع عاوو   احلالوووة  سووعارة رونووو سوووا ريو  ان ا  يووة تعووو   اا اتو ووريا  الشخصووعة )انووون   العاوو   اتيووووو  ا
 .(اتوا ا األب   اسوخدا اااليواا عة  اتهنة  الدخع  انهة   

يف اناموا  جلو ام  عنوة الدراسوة حنوو    0.05ج ع  ا  اا  ماللة اهصا عة  ند  يوو  ماللة     ج  فروق -
   )انوون   العاوو   اتيوووو  الوع عاوو    عـــزا امل املتتــيات الشقصـــيةامرابهوون لووواتري الويووويم الفريوسوو   

 .(اتوا ا األب   اسوخدا ااحلالة االيواا عة  اتهنة  الدخع  انهة   

ال راســة  ــ   يف اناموا  جلو ام  عنوة    0.05 ا    ماللة ج عماللة اهصا عة  ند  يوو    تويد ل و  اا  -
هوو   نوو  سوعارة رونوو سوا ريو  ان ا  يوة تعو   اا   اختــا  القــرار الشــرائييف  سل ك املســتهلك اجلزائــر 

اتوا وا  اتو ريا  الشخصعة )انن   العا   اتيوو  الوع عا   احلالة االيواا عة  اتهنة  الودخع  انهوة   
 األب   اسوخدا ا(.

 :ارتتاحاتت/ 

 الوالعة:  الووصعا ج و  ال  ج ه  ا الدراسة نقوح ااو ة  ا        ضوء النوا  

اسووو ولو  و   جروو ب جمواتووو يف توو وي  تخو ووع  نو ووا  جو خوود ا  اتؤسيووا و   اسووو اار الويووويم الفريوسوو  -
 باماة  واع ة يف الووي .

شو يطة    اتيووه كنيال  يريحف  نها    خد ة(احل ص     تولري لو ع اتع و ا  اتوع قة ابتنو  )س عة     -
اناارعووووة هعووووف يفوووود اتيوووووه ل بووووع  ووووا يريحووووف  نووووو  ووووا  و   ج  توصووووع مووووي  اتع و ووووا    وووو  اتصوووودا عة

  ع و ا  يف  وو  ال سالة اإل ونعة الفريوسعة.

نعووة  ووا  ريووع اتنراووا  الوو  تعواوود   وو  تقنعووة الويووويم الفريوسوو   اسووو و  لو ووع وسووا ع النشوو  اإللكوو  -
 وصو ا ألب  ل ة ممكنة.و  حتديدا الفريوسعةو   لوصو  رسا  ها الويويقعة

العاوووع   ووو  مراسوووة اليووو و  ا ووواص ابتيووووه ل ابال واوووام   ووو  لو وووع الناووواا  اتوخصصوووة يف مراسووووو   -
 هديف تع لة الل.رواسطة اسوخدا  تقنعة الويويم الفريوس  بافهو   
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    الوقنعا  اإللكوونعة يف الووي  و نها تقنعة الويويم الفريوس  تا يوناسول يف العصو  احلواذ   اال واام -
 الي  تعو  األنونحل لعو ض ورية يف األ اا  جو الوطريعقا  الويويقعة أب ع يهد وج ع تك فة.

الفريوس  خاصة    لو ع  وا ا الوواصع االيواوا    يفل     اتنراا  ال  توريىن اسوخدا  الويويم  -
تعوووام     ألهنووواجخووويما مبحاوووع انووود  و   احلووو ص   ووو   وارعوووة بوووع الوع عقوووا  اتط وهوووة  وووا  ريوووع اتيووووه كني
اي اء لو ع الوصوا عن جو الوعوديو   و   الريحوث الويويقعة ال  ن يها اتنراة تع لة  ا يوط ا لو اتيوه ل

 رني العو ة ال  يوعا  و   عها.و  ب ال قة ل ايوه كنيميا  ا يع  و   ولقا ليلل

العاوووووع   ووووو  ج  تكوووووو   صووووودرا ما وووووا  و   تطووووووي  سعاسوووووة ال سوووووا ع اإل ونعوووووة اإللكوونعوووووةو   ضووووو ورة تفععوووووع -
 احل ص     تنريعو     مت ي ما لآلخ يا مبقريع حتفع   ليلل   و.و   ل اع و ا 

  راسات  ستقبلية  قتحة:آفاق  ث/ 

الطالريووة اب ووواح رعووو اتواضووعا اتوع قووة مبو ووري ا وواص ردراسوواتنا احلالعووة لوكووو  آلووا   يوووقري عة لدراسووا   تقووو   
 جخ  .

 حتقعم اتع ة الوناليعة ل اؤسيا .مور الويويم الفريوس  يف  -

 -مراسة هالة ل يعاهة يف اننوب ان ا     –مور الويويم الفريوس  يف الووي  ل يعاهة ان ا  ية   -

مراسووة هالووة لي يووة  ووا   –الويووويم الفريوسوو    وو   ناصوو  اتوو ي  الويووويق  ل خوود ا  الفند عووة    أتتووري -
   -ةالفنام  ان ا  ي

 متعع ما.و   جت  الويويم الفريوس  يف خ م الو   ابلعو ا  الو ارية -

 مور الويويم الفريوس  يف اإل وص     لو ع  وا ا الوواصع االيواا  . -

 الويويم الفريوس  يف الووي  ل انو ا  اإ عة حنو ا ار .تري  تقنعة  -

 



 
 قائــمة املراجـع 
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 املراجع ابللغة العربية:أوال: 

 تب:ـــــ الك -

ديوان املطبوعات اجلامعية بن عكنون اجلزائر      "مناهج البحث العلمي يف علوم اإلعالم و اإلتصــــــــا " أمحد بن مرسلللللللللل      -1
 .2005  الطبعة الثانية

ــاإل اإلعالمية   ابوول لونج مان  تييم وول -2 ــلاة اإلعالم-الدراسـ مرتجم من طرف هدى عمر عبد الرحيم  نرمني عادل    -سـ
 .2017عبد الرمحن  اجملموعة العربية ل تدريب والنشر  القاهرة  

 . 2019 دار احلامد ل نشر والتوزيع  عمان األردن  الطبعة الرابعة  االتصاالإل التسويقية والرتويج اثمر البكري   -3

 . 2006األردن   -  دار اليازوري الع مية ل نشر و التوزيع  عمانالتسويق أسس و مفاهيم معاصرةاثمر البكري   -4

  الدار اجلامعية   قراءة معمقة يف ســــلوس املســــت لمل اهير املفاهيمية واملطــــام  التابيقية  د. حممد عبد العظيم أبو النجا  -5
2015. 

  الدار  سلوس املست لمل واإلدارة االسرتاتيجية ملمارسة نشاط التسويق يف املنظماإل املعاصرةد. مصطفى حممود أبو بكر    -6
 .2015اجلامعية  اإلسكندرية  مصر  

  دار كنوز املعرفة  مدخل اســرتاتيجي يف التســويق املعاصــر  -التســويق الفسوســيا روئيل داود   درمان سلل يمان دللادا  دالي   -7
 .2016ل نشر و التوزيع عمان  الطبعة األوىل  

  دار كنوز املعرفة ل نشلللر و التوزيع عمان  الطبعة األوىل   التســويق ابلكلمة املناوقةدرمان سللل يمان دلللادا  داليا وئيل داود    -8
2017. 

  عمان  والطباعة   والتوزيع  ل نشللللللر  امليسللللللرة  دار   -والتابيق  النظرية  ب –  احلديث  التســـــويق مبادئ  وآخرون   عزام  محدأ  زكراي -9
 .2015  السادسة الطبعة األردن 

  دار عيداء ل توزيع و النشللر  عمان   مدخل معاصــر  -التســويق  سللعدون محود جثا الربيعاوي  حسللني وليد حسللني عبا     -10
 .2015األوىل  الطبعة 

 .2000  مركز البحوث  معهد اإلدارة العامة  السعودية  سلوس املست لمل ب  النظرية والتابيقس يمان أمحد ع     -11



 قائمـــة الــــمراجع
 

261 
 

ــا ي  –أســــاليب تصــــميم ودعداد الدراســــاإل امليدانية  طويط  مصلللللطفى  وعيل مي ود    -12   حماضلللللرات  ك ية  -  منظور اإلحصــ
 .2013/2014الع وم االقتصادية والتجارية وع وم التسيا  جامعة البويرة  السنة اجلامعية 

ــت دام     عبد الكرمي بوحفص -13 ــا ية وتابيقاايا يدوخ وابسـ ــاليب اإلحصـ   اجلزء األول  ديوان املطبوعات اجلامعية   Spssاهسـ
 .2013اجلزائر  

 .2014  دار األايم ل نشر و التوزيع  عمان  الطبعة األوىل  منظور فكري معصر -ددارة التسويق عالء فرحان طالب   -14

 . 2013دار امليسرة ل نشر والتوزيع  عمان  األردن  الطبعة الثانية   االتصاالإل التسويقية عالء فالح الزعيب   -15

  ترمجة زكراي    (PLS-SEMاهســــامن يف  اجة املعادالإل اييكلية ابملربعاإل الصــــغر) ا   ية فهار جوزيف وآخرون    -16
 .2019  عمان  األكادمي ب خامسة  مركز الكتاب 

األردن  الطبعة األوىل     -  مكتبة احلامد ل نشللللللر والتوزيع  عمانســــلوس املســــت لمل مدخل اإلعال كاسللللللر نصللللللر املنصللللللور    -17
2006. 

 2016  دار الكتب الع مية ل نشر باوت  الطبعة األوىل الوجي  يف التسويق اإللكرتوين  لي ى مطايل -18

الطبعة السلللابعة   ردن عمان     دار وائل ل نشلللر والتوزيع  األ-مدخل اســرتاتيجي–ســلوس املســت لمل  حممد ابراهيم عبيدات    -19
2012. 

 .2009األردن  الطبعة األوىل  -  دار امليسرة ل نشر و التوزيع و الطباعة  عمانالتسويق اإللكرتوينحممد مسا أمحد    -20

ــويق املتقدمحممد عبد العظيم    -21 مصلللللللللر   اإلسلللللللللكندرية   الدار اجلامعية ل طباعة والنشلللللللللر والتوزيع  ك ية التجارة  جامعة     التســـــ
2012. 

  مكتبة احلامد ل نشر والتوزيع   سلوس املست لمل واختاذ القراراإل الشرا ية: مدخل متكاملحممد منصور أبو ج يل وآخرون    -22
 .2013األردن  الطبعة األوىل  -عمان

ــويق االلكرتوينثمان يوسللللللف   حممود جاسللللللم الصللللللميدع   ردينة ع   -23   دار امليسللللللرة ل نشللللللر و التوزيع و الطباعة  عمان   التســ
 .2012الطبعة األوىل  

األردن  الطبعة  -  دار املناهج ل نشللللر والتوزيع  عمانتكنولوجيا التســـويقحممود جاسللللم الصللللميدع   ردينة يوسللللف عثمان      -24
 .2016األوىل  
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  دار املناهج ل نشللر و التحليل  الت ايط  الرقابة  -ددارة التسـويقحممود جاسللم الصللميدع   رحمللاد حممد يوسللف السللاعد   -25
 .2007التوزيع  عمان  الطبعة الثانية  

اجلزء األول  النشر     -excelتابيقاإل عملية على برانمج  –التحليل اإلحصا ي لبياانإل االستبيا   مصطفى طويط  لللللللللللل  -26
 .2018ديد  ت مسان  اجلزائر اجلامع  اجل

 .2012  دار الوليد ل نشر  دمشق  الطبعة األوىل   التجارة عرب االنرتنت -التسويق االلكرتوينيوسف أبو احلجاج   -27

  دار وائل ل طباعة و النشللر و التوزيع  عناصــر امل يج التســويقي عرب اهنرتنت  -التســويق اإللكرتوين  يوسللف أمحد أبو فةرة    -28
 .2012األردن  الطبعة الرابعة  عمان 

                                                                                   الرسا ل العلمية:                                                                                                                -

  "الع وم  دكتوراه" حملهادة   لنيل مقدمة رسلالة    -نقدية حتليلية دراسـة  -  ا  ا ري املسـت لمل سـلوس راسـةد   ايدير عبد الرزاا -29
 .2013التنظيم  جامعة قسنطينة   و العمل النفس ع م يف

مذكرة لنيل حملهادة  دراسـة حالة     االتصـا  التسـويقي  دوافع الشـراء لد) املسـت لمل ا  ا ري يف حتديد سـياسـةبالل نطور    -30
 .2009 التجارية  جامعة ابتنة املاجستا يف الع وم 

   - دراســـة عينة ممل املســـت لك  ا  ا ري  -أتثس اإلعال  اإللكرتوين على الســـلوس االســـت الري للفرد  زواوي عمر محزة    -31
 .2013أطروحة مقدمة لنيل حمهادة دكتوراه يف الع وم التجارية  جامعة اجلزائر  

  أطروحة  دراسة حالة السياحة يف ا  ا ر  -رآلية لكسب السا ح    دمكانية است دام التسويق الفسوسيحموحماوي نسيمة    -32
 .2018-2017  2مقدمة لنيل حمهادة الدكتوراه يف الطور الثالث يف ع وم التسيا  جامعة الب يدة 

  أطروحة مقدمة ضلمن    أتثس م يج االتصـا  التسـويقي للمسسـسـة على اختاذ قرار الشـراء ممل يرت املسـت لملطييب أمساء    -33
 .2017بات نيل حمهادة الدكتوراه   ختصص تسويق دويل  جامعة ت مسان  متط 

  للمنتجاإل  ا  ا ري  املســت لمل  تقييم على  التجارية  عالمته و  املنتج  منشــ   بلد  حنو  االجتاهاإل  أتثس  دراســة  جماهدي   فاتح -34
  ع وم  يف  ع وم  دكتوراه  حمللللللهادة  لنيل  مقدمة  أطروحة   -واملشللللللروابت  اإللكرتونية  ل منتجات  ميدانية  دراسللللللة  -اهجنبية و  احمللية
 .2011 اجلزائر  جامعة األعمال  إدارة فرع التسيا

  يف  املاجسللللتا  حمللللهادة  لنيل  مكم ة  مذكرة   -ا  ا ر  حالة  دراســـة-  املقلدة  املنتجاإل  اجتاه  املســـت لمل  ســـلوس  راضللللية   لسللللود -35
 .2009 قسنطينة  جامعة التجارية  الع وم
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   - بسللللطيف   ميدانية  دراسللللة-  ا  ا ري  املســـت لمل ســـلوس  اجتاه  بتغس  عالقت ا و  والثقافية االجتماعية  العوامل  ع     لونيس -36
 .2007 قسنطينة  جامعة التنظيم  و العمل النفس ع م يف دولة دكتوراه حمهادة لنيل مقدمة رسالة

التعامل مع خدماإل املصـــــارت  أثر التســـــويق الفسوســـــي يف تشـــــجيع العمالء على  مصللللللطفى عبد الرمحان سللللللا  العكاي      -37
األردن     -  رسللللللالة مقدمة السللللللتكمال متط بات احلصللللللول ع ى رسللللللالة املاجسللللللتا ختصللللللص تسللللللويق  جامعة الزرقاءالتجارية
2015. 

ــت دمي مواقع التواصـــل  هدى حممد اثبت    -38 ــت لك  ممل مسـ ــراء لد) املسـ ــويق الفسوســـي و أثره على اختاذ قرار الشـ التسـ
  رسلللللللالة مقدمة السلللللللتكمال متط بات احلصلللللللول ع ى رسلللللللالة  الالبة يف ا امعة اإلســـــالمية بقاا    ةاالجتماعي لشـــــر ة  

 .2017املاجستا بك ية التجارة جامعة غزة  

دراسللة حالة حمللركة    -الرتوجيية للمسســســة االقتصــادية    أمهية دراســة ســلوس املســت لمل يف صــيا ة االســرتاتيجيةوايل عمار    -39
 .2012  رسالة مقدمة ضمن متط بات نيل حمهادة املاجستا يف الع وم التجارية  جامعة ابتنة -اخلطوط اجلوية اجلزائرية 

 :واملدخالإلاملقاالإل العلمية   -

40-  

مقال ع م  منشللور      - اوريفليم سـة حالة مسسـسـةدرا–رار الشـراء  ختاذ قالفسوسـي يف اتسـويق  دور ال   بوعامر عائشللة - -41
 .2019الثاين  جم ة أحباث اقتصادية معادرة  العدد 

ــت لمل املصـــري هبعاد قيمة العالمة التجاريةآمنة أبو النجا حممد    -42 ــويق الفسوســـي يف ددراس املسـ   مقالة حمم ة من  أثر التسـ
 .researchgate.net  2018موقع  

أثر الكلمة املناوقة على قرار تبين املســـــــــت لمل للمنتجاإل ا ديدة دراســـــــــة ميدانية  دماإل ا يل الثالث    أمينة طريف  -43
 .2015  7بوالية األغواط  جم ة أداء املؤسسات اجلزائرية   العدد ملسسسة موبيليس 

مقال ع م      - "روندور" النقا  اياتف  منتجاإل دراسة-ا ديدة املنتجاإل  اجتاه  املست لمل سلوسبن ايمني خالد   -44
 .2018منشور  جم ة البشائر االقتصادية  العدد الثاين  

  جم ة الع وم اإلنسانية  مقال ع م  منشور    دور املست لمل يف حتس  القراراإل التسويقية    الطاهر  بن يعقوب -45
 . 2004العدد الساد    

تكويمل  بوسنة وسيلة    -46 التغليف يف  ا  ا ري  وفق  وذج  اجتاهاإلدور عناصر  مقال ع م      A.I.D.Aاملست لك  
 . 2015منشور  جم ة االقتصاد والتنمية البشرية  العدد الساد   
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ــلوس  على  اإللكرتوين  اإلعال   أثر  الرا   زينب قشللللوة   بن  ج ول -47 ــت لمل سـ ــة  –  املسـ ــفحي  ممل  عينة  آلراء  حتليلية  دراسـ   متصـ
ــة  اإللكرتوين  املوقع ــسـ   جبامعة  االقتصللللادية  الع وم  قسللللم  معارف  جم ة  يف  منشللللور  ع م   مقال    -ا  ا رية   ا وية  ا اوط ملسسـ
  2016  21 العدد البويرة 

ــرا ية  القراراإل  يف  املسثرة  العوامل  أمهية  نوري   منا  محودي   رابح -48 ــت لمل  الشـ ــلع  الن ا ي  للمسـ ــت الرية  للسـ  -  املعمرة  االسـ
  االجتماعية  ل دراسلللللات  األكادميية  جم ة  يف  منشلللللور ع م   مقال   -اجلزائر  يف  السلللللياحية  السللللليارات  سلللللوا ع ى  ميدانية  دراسلللللة

 .  2018 جوان - 20 العدد الش ف  جامعة القانونية  و اإلقتصادية الع وم قسم واإلنسانية

 والع وم االقتصللللللللاد ك ية   "ميدانية دراســــــة" الشــــــراء قرار على الفسوســــــي التســــــويق أثر يامنقف   يوسلللللللل عثمان ردينة -49
 .2009  ردناأل اخلادة  الزرقاء اإلدارية جامعة

جم ة الع وم اإلنسلانية  جامعة حممد    اذج تابيقية   –دور اختبار الفرضـياإل يف دراسـاإل العلوم االجتماعية    زرفة بولقوا  -50
 2013  ماي 30/31خيضر بسكرة  العدد 

مقال ع م  منشور   دراسة حالة مسسسة روندور   -  العالمة التجارية وأثرها على سلوس املست لمل اب لفةزقار نور الدين -51
 . 2017جم ة تنوير ل دراسات االدبية واالنسانية  العدد األول  

  وعي املسـت لمل ا  ا ري ابسـت دام تقنياإل التسـويق الفسوسـي ر داة لتنشـيط السـياحة يفسل يمة ل وف  فاتح جماهدي    -52
 .2017  مار  29  مقالة ع مية منشورة يف جم ة دراسات  جامعة االغواط  العدد ا  ا ر

حبث ملداخ ة ع مية  املؤمتر الع م  الثالث       تقنية التسويق الفسوسي يف سوق  منظماإل اهعما دادا درمان س يمان    -53
 . 2008لك ية اإلدارة واالقتصاد  جامعة كربالء  

"دراسلللة    العالقة ب  االتصـــا  عرب مواقع الشـــبكاإل االجتماعية واملشـــاررة الســـياســـية للشـــبا      عبد العزيز ع ى حسلللن -54
  اخلامس  ددع    43اجمل د   انتخاابت رائسللللة اجلمهورية يف مصللللر "   جم ة دراسللللات الع وم اإلنسللللانية واالجتماعية  تطبيقية ع ى

2016. 

ــويقعبد الفتاح جاسلللللم زعالن    -55 دراسلللللة اسلللللتطالعية   -  الفسوســــي يف العالمة التجارية ملنتجاإل اهج  ة ا لوية  دور التســ
 .2012  34ل ع وم  العدد  لعينة من ط بة كربالء  مقال منشور يف اجمل ة العراقية

 املسـت لمل اجتاهاإل على االجتماعي التواصـل مواقع عرب الفسوسـي التسـويق اسـت دام أثر   عبد الكرمي اندية  قنوين ابية -56
  جم ة جماميع املعرفة  العدد السلللللاد    مقال ع م  منشلللللور   – اوريدو مسســــســــة متعاملي ممل لعينة ميدانية دراســـة-ا  ا ري
2020. 
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 دراسة حالة    -قيمة العالمة التجارية وأثرها على سلوس املست لمل ا  ا ري  عائشة  عتيق خدجية  حايد زهية    عتيق   -57
 .2017  جم ة املالية و األسواا  العدد الرابع  مقال ع م  منشور   العالمة التجارية موبيليس(

ع م  منشور   مقال     التسويق الفسوسي: نش ته  مف ومه  مراحل محلته  قياسه   غامن رزوق  أنيس  أجمد محيد امساعيل -58
 . 2014جم ة الع وم االقتصادية واإلدارية  العدد الساد   

 -  أثر أبعاد التسـويق الفسوسـي على القرار الشـرا ي للمسـت لمل ا  ا ري ةدينة الشـلففاتح جماهدي  سل يمة ل وف    -59
 .2018  13دراسة حالة حمركة أوريدو جم ة أداء املؤسسات اجلزائرية العدد 

فعاليات    ية مقدمة ضلمن مع   ورقةالتابيق ومالمح ..ومف امل يف مالمح قراءة  -التسـويق الفسوسـيالصلفدي   سلامة  فالح أ -60
 .2010اليوم الدراس  بعنوان واقع و مستقبل دناعة اإلعالن يف ف سطني  الك ية اجلامعية ل ع وم التطبيقية  غزة  

   -عرض جتربة الشررة الربياانية رادبوري شوابس   –أمهية التسويق الفسوسي يف ترويج منتجاإل املسسسة     قارة مالك  -61
 . 2018مقال ع م  منشور  جم ة األديل ل بحوث االقتصادية و اإلدارية  العدد الثاين  

عائشة  -62 التجميل    قرة  مواد  ملنتجاإل  التجارية  العالمة  ترسيخ  الفسوسي ودوره يف  ممل  در -التسويق  لعينة  ميدانية  اسة 
االجتماعي التواصل  مواقع  الثاين      -مست دماإل  العدد  االعمال   وإدارة  التسويقية  الدراسات  جم ة  منشور   ع م   مقال 

2018. 
مقال ع م  منشور      ا  ا ري   دور امل يج الرتوجيي االلكرتوين يف الت ثس على سلوس املست لمل   قعيد ابراهيم  خبيت ابراهيم  -63

 . 2017  10الدراسات االقتصادية واملالية  العدد جم ة 
دراســة حالة الشــبكة االجتماعية    –التســويق الفسوســي على مواقع التواصــل االجتماعية    حلرش الطاهر  براا سلليد وائل  -64

 .2018ع م  منشور  جم ة االقتصاد والتنمية البشرية  العدد التاسع   لمقا  -فيسبوس

مقال ع م      -جتار  شرراإل عاملية  –التسويق الفسوسي رآلية مبتكرة لتسويق املنتجاإل عرب االنرتنت     لعج راضية -65
 . 2018منشور  جم ة البشائر االقتصادية  العدد الرابع  

  البحوث  جم ة  منشلللللللللللور  ع م   مقال   الن ا ي  املســـــــــت لمل  ســـــــــلوس  تفســـــــــس  اذج  يف  قراءاإل  رزق    خ يف   أمحد   مادين -66
 .2017 الثاين  العدد التجارية  والدراسات

 عالمة املسسسة الوينية للصناعاإل اإللكرتونية  دراسة اجتاهاإل املست لمل ا  ا ري حنو   حمراف  براهيم  فاتح     جماهدي -67
ENIE      2015مقال ع م  منشور  جم ة الرايدة القتصادايت األعمال  العدد األول . 

 دراســة-  ســامســونج التجارية للعالمة ا  ا ري املســت لمل والء على ســيالفسو  التســويق اســت دام أثر   ل وف سللل يمة -68
 .2020اخلامس  جم ة الدراسات االقتصادية املعادرة  العدد مقال ع م  منشور    -حتليلية ميدانية
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االبتكار يف االســــرتاتيجية اإلعالنية وأمهيت ا يف جا  انتباه للمســــت لمل ابإلشــــارة دال مسســــســــة اتصــــاالإل  نعيمة ابرك    -69
 . 2011جم ة أحباث اقتصادية وإدارية  جامعة بسكرة العدد العاحمر        مقال ع م  منشور-املتالباإل والتوصياإل  –ا  ا ر  

مقال ع م  منشور  جم ة الدراسات    التسويق الفسوسي ر داة تكويمل الصورة الاهنيةايسني عبد هللا  مزاري فؤاد   -70
 . 2017التسويقية وادارة األعمال  العدد األول  

حبث     اسرتاتيجية التسويق الفسوسي ودورها يف ددراس ال بو  للقيمة    ليث ع   يوسف حكيم   يوسف حجيم الطائ   -71
 . 2008ملداخ ة ع مية  املؤمتر الع م  الثالث لك ية اإلدارة واالقتصاد  جامعة كربالء  
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 .2003 (  ديوان املطبوعات اجلامعية  اجلزائر سلوس ال بو   عوامل أتثس البيئةعنايب بن عيسى   -72

أوىل ماسللرت ع م اجتماع احلضللري دالسللداسلل     اختبار الفرضلليات  لط بة سللنة  مابوعة حو  مقيامن أعالم آيليع   فاروا    -73
 .02الثاين(  قسم الع وم االجتماعية  ك ية الع وم اإلنسانية واالجتماعية  جامعة حممد ملني دابغني سطيف 
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 االسم الدرجة العلمية  اجلامعة 
-األردن–جامعة الزرقاء    ردينة عثمان يوسف  أستاذة  
-العراق  –جامعة دهلوك    درمان سليمان صادق  أستاذ تعليم عال  

–اجلامعة اإلسالمية املاليزية        
USIM- 

العليا انئب عميد مركز الدراسات    إمساعيل يونس أبو جراد 

 جماهدي فاتح  أستاذ تعليم عال  جامعة الشلف 
 زاين بروجة علي  أستاذ املركز اجلامعي تسمسيلت 

 تيماوي عبد اجمليد أستاذ جامعة غرداية
 هباز لويزة  أستاذة  جامعة غرداية
 غزيل حممد ميلود  أستاذ تعليم عال  جامعة غرداية
 حمجويب حممد أستاذ جامعة غرداية
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العلي و البحث العلمي

 جامعة غرداية 

  كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير  

 قسم العلوم التجارية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أوال: المعلومات الشخصية 
 أنثى                                      ذكر     اجلنس:      - 1

 50أكثر من                      50 - 41من                   40 - 31من                    30أقل من        العمر:  -2

 عليا  دراسات              جامعي          اثنوي              متوسط                    ابتدائي     :املستوى التعليمي -3

   أعزب)ة(                   متزوج )ة(          ة االجتماعية: احلال - 4

 بطال           متقاعد     طالب             أعمال حرة           موظف قطاع خاص          قطاع عام     موظف    املهنة:  - 5

 دج  90001أكثر من        90000-60001من         60000-30001من          دج 30000أقل من    الدخل:  - 6

 ) (   وسط ) (  غرب ) (  جنوب ) (   شرق  اليت تنمي إليها : اجلهة   - 7

 نعم  )  (      ال )  (   سياحية هل متتلك سيارة  -8

 اذا كانت اجابتك بنعم     -9

 لديك نية يف تغيري سيارتك احلالية يف الفرتة املقبلة   نعم )  (      ال  )  ( هل   -

 هل ترغب يف اقتناء سيارة يف الفرتة القادمة  نعم )  (   ال )  (  - 10

 

 األخ الفاضل/األخت الفاضلة: 

أتوجه لكم بأطيب التحيات و فائق االحترام و التقدير، راجية حسن تعونكم إلنجاح هذه الدراسة في اطار   

معرفة   إلى  تهدف  التي  دكتوراه  أطروحة  المستهلك  استكمال  سلوك  على  الفيروسي  التسويق  تأثير   "

سامبول  اراء  دراسة    - ي  الجزائر رونو  سيارة  حول  االجتماعي  التواصل  مواقع  مستخدمي  من  عينة 

لذا نأمل منكم التعاون من خالل المشاركة في تعبئة االستبانة و التمعن في قراءة األسئلة و    "  -  الجزائرية

في الخانة المناسبة لتؤدي الغرض المطلوب، علما أن أجوبتكم ستحاط    (X)اإلجابة عليها بوضع عالمة  

 لسرية التامة و تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط. با

 تقبلوا فائق التقدير واالحترام 

أ.د هواري معراج   تحت اشراف:                                                     عزوزة فاطمة زهرة : الطالبة  
azzouzafati@gmail.com 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                       

2019/  2018السنة الجامعية    
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   اثنيا: مدى استخدامكم لتكنولوجيا االتصال و املعلومات )االنرتنت(

             ساعات 6- 5من          ساعات  5-4 من            ساعات   3 - 1 من              أقل من ساعة     يوميا:  لألنرتنتمعدل استخدامكم   ما   - 11
 ساعات   6أكثر من

   )ميكن اختيار اكثر من إجابة(   أي من املواقع التالية هي األكثر استخدما ابلنسبة لكم ان اردمت البحث عن معلومات حول منتج ما: - 12

 انستغرام) (  يوتيوب ) ( ماسنجر ) ( واد كنيس) (  حمركات البحث ) ( املواقع اإللكرتونية الرمسية للمؤسسة ) (   فيسبوك ) ( 

 )أدواته(  التسويق الفريوسي  احملور األول: أبعاد

 أوال: 

 ( الرسالة اإلعالنية )  الفريوسي توى احمل  أ/
 غير موافق بشدة 

 
  العقالني:  محتوى ال/ 1 موافق بشدة  موافق محايد غير موافق

      
مصممة بتقنيات تكنولوجية    اإللكرتونيةاليت تصدفها عرب املواقع  ت جتد حمتوى اإلعالان

 جذابة. 
1 

 2 معرفتها عن املنتج. توي على كافة املعلومات اليت تود إعالانت االلكرتونية حتجتد أن      
مقارنة    االنتشارأجد أن حمتوى اإلعالانت اإللكرتونية ذات األفكار املبتكرة سريعة      

 3 بغريها. 

  : لعاطفيى ا احملتو / 2     

على اعادة ارساله لألخرين ) أصدقاء، مقربني، اهل  اإللكرتوين  يشجعين حمتوى اعالن      
 ) 4 

 5 مع اصدقائك و مقربيك. تقوم ابحلديث عن إعالانت اإللكرتونية       
كان جذاب و شيق  للبحث اكثر حول ذلك  اذا   اإللكرتوين  يدفعين حمتوى اإلعالن      

 6 املنتج. 

  / احملتوى األخالقي: 3     
اإلعالانت اإللكرتونية مدى حرص مؤسسة يف احرتام املبادئ  حمتوى يهمك يف      

 7 عالانت. األخالقية لإل

 8 ترى أبنه يوجد تضليل يف املعلومات املقدمة من خالل اإلعالانت اإللكرتونية.       
تتكون لديك صورة ذهنية سلبية حول املنتج لو رأيت أن ما روج له من خالل اإلعالن       

 9 اإللكرتوين غري صحيح واقعيا . 

 



275 
 

 ب/  مدى االستجابة حملتوى )الرسالة اإلعالنية(  

 اإللكرتونية  وسائل النشر اثنيا: 

غري موافق  
 بشدة 

موافق   موافق  حمايد  غري موافق 
 بشدة 

 الرقم  العبارة 

 15 إعالانت.   أثناء تصفحك ملوقع فايسبوك تصادفك     
الربيد اإللكرتوين  طع فيديو إلعالانت أو عروض يف  اأتلقى رسائل نصية و مق     

(Email )    .اخلاص يب 
16 

 17   توي على إعالانت. حي يوتيوب  موقع جتد أن        
 18   حول منتج ما. يف البحث عن معلومات واد كنيس  مبوقع تستعني       
  اإللكرتويناملوقع تلجأ إىل   منتج ما رغبتك يف احلصول على معلومات حول  عند     

 تلك العالمة. اخلاص ب
19 

جتد أن اإلعالانت املعروضة عرب خمتلف املواقع اإللكرتونية أفضل ابلنسبة لديك من       
 املنشورة بوسائل أخرى. اإلعالانت 

20 
 

 21 للدردشة مع أعضائها حول منتج ما. يف مواقع التواصل أحبث عن جمموعات خاصة      
 لثا: الكلمة املنطوقة الكرتونيا اث

غري موافق  
 موافق  حمايد  غري موافق  بشدة 

موافق  
 الرقم  العبارة  بشدة 

حول   السلبية و اإلجيابية اليت اقرأها يف خمتلف املواقع االلكرتونية   قارنة األراءأقوم مب      
 22 حىت اقرر شراء مع عدمه هلا. اعالن منتج ما 

ان مل   يف خمتلف املواقع اإللكرتونية   ماحول منتج  إلعالن  السليب أقوم ابلتعليق      
 23 يعجبين. 

 الرق 
 محايد  موافق  موافق بشدة  العبارة  

غير 
 موافق 

غير موافق  
 بشدة 

)موقع أخبار،    املوجودة يف خمتلف املواقع  اإللكرتونيةالتعليق تسمح لك خاصية  10
 إببداء رأيك حول ما رأيت يف حمتوى اإلعالانت    قنوات، أو مواقع خاصة ..(

     

املوجودة يف خمتلف ملواقع   " Partager " أو   "   Shareتساهم خاصية شري "   11
لوصوهلا و ملشاركتها مع اصدقائك و  اإلعالن  اإللكرتونية يف مشاركتك يف نشر حمتوى 

 مقربيك. 

     

      اإلعالانت يف خمتلف املواقع اإللكرتونية. أعطي أمهية كبرية للتعليقات اليت أقرأها حول  12
      إن ظهر يل بصفة مباشرة أثناء تصفحي ملوقع ما.   إعالانتأقوم ابإلطالع على   13
ابستخدام ) صور، فيديوهات،    عرب خمتلف املواقعن أرى أن التنوع يف حمتوى اإلعال  14

 جيعله ملفة النتباهي. ..( ، كيفية التواصل مع املؤسسةموسيقى
     



276 
 

 24 اذا اعجبين. يف خمتلف املواقع اإللكرتونية   منتج ما حول إلعالن أقوم ابلتعليق اإلجيايب      
كان سليب أو  سواء   ما وقام بتجريبه  ة لرأي من تعامل مسبقا مع منتج ما أمهية كبري أوىل      

 25 . من خالل ما أقرأه من تعليقات حول ذلك إجيايب 

 26 . واقعيني  المن أصدقائي و معاريف   تاذا كانما   ملعلومات حول منتج اباثق       
اذا كانت من أصدقائي و معاريف يف مواقع التواصل   ما  اثق ابملعلومات حول منتج      

 27 االجتماعي ) افرتاضيني( 

مثل  ما منتج  تصدر عن قد  الشائعات و محالت املقاطعة اليتبعني اإلعتبار كل  اخذ     
يف اختاذ قرار شرائها من  شراء سيارة رونو سامبول  ملقاطعة )خليها تصدي(  محلة  

 عدمه. 
28 

)موقع   خمتلف املواقع اإللكرتونية عرب ما حول منتج  هتتم ابلبحث عن أراء الناس     
ق هبا مقارنة بوسائل الرتويج  وتثأخبار،مواقع التواصل االجتماعي، مواقع خاصة..( 

 األخرى.
29 

و أقنعين   تلك العالمة سبق يل التعامل مع   انما  عن منتج  أحتدث بشكل إجيايب      
 30 ذلك. 

 ) املؤثرون(    رابعا: قادة الرأي

 

غري موافق  
 بشدة 

 

 غري موافق 

 

 حمايد 

 

 موافق 

 

موافق  
 بشدة 

 

 العبارة 

 

 الرقم 

و شخصيات معروفة يف إعالانت  عرب خمتلف املواقع   يصادفك وجود  مشاهري     
 اإللكرتونية  

31 

،  أهتم مبا ينشر أو يقال عرب خمتلف املواقع اإللكرتونية من قبل ) الصحافيني     
اإلعتبار يف اختاذ قرارايت الشرائية. و أخذه بعني منتج ما ( حول ،مدونني... اعالميني   

32 

لو كنت انوي ذلك.   ملنتج ما اختاذ قرار شراءرأيي يف عائليت تعزز آراء        33 

لو كنت انوي ذلك. ملنتج ما  أعترب أصدقائي مصدر هام يف اختاذ قرار شراء        34 

جتربته.  خيلق لك رغبة يف   معنينتج م مشاهدتك ألحد املشاهري يستخدم        35 
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ابستخدام املكوانت اخلاصة ابالجتاهات وفق على سلوك املستهلك  التسويق الفريوسي  دوات  أ  واقع تبن :  احملور الثاين  
 حول منتج سيارة رونو سامبول اجلزائرية.   A.I.D.Aمنوذج

      وفقا للمكون املعريف )اإلدراكي( (I)و خلق االهتمام      (A) االنتباه لفت  على  أدوات التسويق الفريوسي  أوال: أتثري   

 الرقم العبارة موافق بشدة  موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة 

عالانت عرب خمتلف الوسائط اإللكرتونية حول سيارة "رونو سامبول  إلا أنترى      
 اجلزائرية" يلفت انتباهي حول هذا املنتج. 

36 

اإللكرتونية حول سيارة "رونو سامبول اجلزائرية" عرب  مصادفيت لإلعالانت      
 خمتلف املواقع يثري حاجيت هلذا املنتج.

37 

تلفت انتباهي اآلراء والتعليقات اليت اقرأها صدفتا عرب خمتلف املواقع عن       
 سيارة "رونو سامبول اجلزائرية". 

38 

رونو سامبول اجلزائرية" ان كانت  اإللكرتونية لسيارة "اإلعالانت تشد انتباهي      
 39 مقدمة من قبل شخصيات مشهورة يف اجملتمع. 

تساعدين اإلعالانت حول سيارة سامبول اجلزائرية عرب خمتلف املواقع       
 اإللكرتونية على تذكرها و االهتمام هبا.  

40 

ظهر يل بصفة مباشرة أثناء   إعالانت رونو سامبول اجلزائرية  إن مبشاهدة  أهتم      
. تصفحي ملوقع ما   

41 

أقوم ابستخدام حساابيت عرب خمتلف وسائل التواصل االجتماعي لدخول       
و اجملموعات الرمسية ملؤسسة رونو لتعرف أكثر على سيارة   لصفحات و املواقع

 "رونو سامبول اجلزائرية" . 
42 

األهل أو األصدقاء بنصحي مبنتج سيارة  قيام األشخاص املقربني مين سواء      
 43 "رونو سامبول اجلزائرية" جيعلين أهتم أكثر هبذا املنتج و البحث أكثر عنه. 

 

 وفقا للمكون العاطفي   (D)أتثري أدوات التسويق الفريوسي على ااثرة رغبة اثنيا: 

 الرقم العبارة موافق بشدة  موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة 

مصادفيت لإلعالانت اإللكرتونية حول سيارة "رونو سامبول اجلزائرية" عرب       
هذا املنتج.رغبيت  يف خمتلف املواقع يثري   

44 

تلعب خمتلف املواقع اإللكرتونية املختلفة دورا هاما يف تقبلي ملنتج سيارة "رونو       
 سامبول اجلزائرية"  مقارنة ابلبدائل املتاحة. 

45 
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تساهم األحاديث و التعليقات اليت أقرئها يف خمتلف املواقع حول سيارة "رونو       
 سامبول اجلزائرية" يف خلق رغبة لدي من عدمها حول املنتج. 

64  

اجلزائرية" يرتك لداي انطباع   وجود شخصيات ابرزة تروج لسيارة "رونو سامبول      
 إجيايب مصحوب برغبة اجتاه هذا املنتج. 

74  

 

 

 وفقا للمكون السلوكي   (A)اثلثا: أتثري أدوات التسويق الفريوسي على القرار/ التصرف  

 الرقم العبارة موافق بشدة  موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة 

اإللكرتونية لسيارة "رونو سامبول اجلزائرية" يرتك لدي قناعة  حمتوى اإلعالانت      
 هبذا املنتج لشرائه و جتربته.   

48 

مواقع التواصل االجتماعي و غريها من املواقع اإللكرتونية على  تساعدين      
. لبدائل املتاحةسيارة "رونو سامبول اجلزائرية"  من بني ا اختيار    49 

املعلومات اليت أمجعها من خالل ما يقال أو ما يعلق حول سيارة  تكون خمتلف      
"رونو سامبول اجلزائرية" عرب خمتلف املواقع اإللكرتونية صورة لدي عنها و أيثر  

اختاذ قراري الشرائي هلا.  يفهذا   
50 

حول سيارة "رونو   افراد عائليت و اصدقائيأثق ابآلراء و الشهادات اليت يدليها      
 سامبول اجلزائرية" مما يدفعين إلختاذ قرار شرائها . 

51 

 

لسلوك الشرائي  محلة املقاطعة  الفريوسية ضد سيارة رونو سامبول اجلزائرية "خليها تصدي" على اى فعالية احملور الثالث: مد
 للمستهلك اجلزائري 

 الرقم العبارة موافق بشدة  موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة 

جاءت  محلة "خليها تصدي "ضد سيارة "رونو سامبول اجلزائرية" تعبريا منكم       
 عن عدم رضائكم عنها. 

52 

من خالل خمتلف املواقع اإللكرتونية  خليها تصدي  على محلة  املقاطعة تعرفت      
 خاصة وسائل التواصل االجتماعي منها.  

53 

مع أصدقائك و   خليها تصدي  قمت بنشر و مشاركة حمتوى محلة املقاطعة     
 مقربيك عرب  املواقع اإللكرتونية و وسائل التواصل االجتماعي. 

54 

أثرت على سوق السيارات املصنعة ابجلزائر و  خليها تصدي  ترى أن محلة      
منها سيارة رونو سامبول اجلزائرية من خالل مقاطعة شرائها بسبب هذه 

 احلملة. 
55 
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اجلزائرية جاءت بعد اصدار   لسيارة رونو  سامبول خليها تصدي  ترى أن محلة      
 أسعارها اخليالية مبقابل أهنا حملية الصنع. 

56 

ترى أن سامبول اجلزائرية تفتقد ملعايري السالمة و األمن من خالل ما روج       
"شراء شهادة وفاتك عند  و محلة   "سيارة املوت" عنها حبملة هاشتاغ  

 شرائها". 
57 

قامت بتكوين اجتاه لديك بعدم اقتناء منتج  خليها تصدي محلة املقاطعة      
 سيارة رونو سامبول اجلزائرية. 

58 

 شكرا لحسن تعاونكم 


