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 قدمــــــــــــــــــــــةم

هذه واالنرتنت، حيث أحدثت  ةنالرقمئمة ومتسارعة، خاصة يف عصر يعرف العامل االقتصادي اليوم حركة دا
عصر الثورة  يطلـق على هذا العصرحىت أصبح  كيفية نقل املعلومات ومشاركتها  تغيريات جذرية يف األخرية

 مشلت معظم جوانب احلياة واليتتبة علـى التقدم العلمي والتقين تحاحقة املرت للتغريات السريعة وامل ابلنظر املعلوماتية
 .االجتماعية واالقتصادية

االكتفاء بتأدية أعماهلا على النحو التقليدي الذي املؤسسات يعد إبمكان ، مل يف ظل هذه البيئة الديناميكية
إذا كانت ترغب يف أن ابستمرار بناء نفسها إعادة اكتشاف و ، هذا ما وضعها امام حتمية اعتادت عليه سابقا  

 ملؤسساتأمام ا ا  واسع فتحت جماال   اليت ن أهم وأكثر الوسائلتعترب االنرتنت م .تنافس بنجاح وتتطور ابستمرار
بناء حلول راقية قابلة للتعديل والتطوير بللمؤسسات مرنة تسمح سرتاتيجيات ا على رتكازهاال ،لتطوير نفسها

من جهة . املتغرية السوقتليب حاجات  خيارات وبدائل عديدة للمؤسساتمصممة بشكل يتيح  كما أهنابسرعة  
للمؤسسات آليات تعامل جديدة متكنها من حتويل نشاطاهتا للممارسات الرقمية خاصة  االنرتنتأخرى أاتحت 

  .مهور املستهدفاجلمع  التصال والتواصلجانب ا يف
 االتصال هذا إلحداث أكرب فرصا   أاتح Web 2.0  ـب يعرف ما وأ النرتنتمن ا الثاين اجليلإن ظهور 

 بني تفاعحا  مما خلق  فقط، واملتابعة التصفح من صناعة احملتوى بدال من أيضا املستخدمني مكنحيث  ،التواصلو 
 ة ارتبط ظهورهاظاهر ولعل أبرز  .أخرى جهة من أنفسهم املستخدمني وبني جهة من املؤسسات ومستخدميها

من أصبحت يف مدة قصرية واليت " مواقع التواصل االجتماعي" هي Web 2.0اجليل الثاين من األنرتنت ظهور ب
 فرصا   امستخدميه وأعطى مسبوقة غري آفاقهذا النوع من املواقع   فتححيث ، النرتنتأهم املواقع على شبكة ا

 وأكثر أوسع مدى إىل لينقلها االتصالية النظرايت جوهر من غري تطور قيود يف بحا احلدود واالنتقال عرب للتأثري
 .االتصال خرباء تصورات فاقت وتفاعلية أتثريية وبقدرةة  مشولي
 عاملي واحملليتوى الساملالتواصل االجتماعي نسيج احلياة اليومية ملحايني املستهلكني على  مواقعدخول إن  

ختطيط  وإعادةاجعة براجمها التسويقية من الواجب على املؤسسات مر أصبح ف ،خلق حتدي جديد أمام املؤسسات
تعلق ابملستهلكني، اجلانب الذي ي يش مع الوضع خاصة يفالتعاالتسويقية لتستجيب لتلك التحدايت و اتصاالهتا 

، الشيء الذي صعب من غايرة واحتياجات واجتاهات جديدةحيث شهد العامل ميحاد مستهلك جديد بنظرة م
على اخلدمات  قاصر غري أصبح سلوك املستهلكنيعلى اعتبار أن تبلور ، عليهالتأثري و  كهسلو  فهمعملية 

وكذلك التفاعل بني  االتصالية التسويقية على خمتلف املستوايت أصبح مرتبط ابلربامج  واملنتجات املقدمة، وإمنا
 .املستهلكني ومن مث توجيه سلوكياهتم اجتاهات تشكيل األفراد وما له من أتثري على 
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التسويقية ابلبحث عن منوذج اتصايل جديد يتجاوز تلك  تصعوابت يف اهتمام خرباء االتصاالسامهت هذه ال
سرتاتيجية االتصالية دمج مواقع التواصل االجتماعي يف االعالية براجمها االتصالية من خحال الصعوابت، ويزيد من ف

 .على املستوى العاملي واحملليؤسسات حللول املطروحة أمام املتبين هذا املفهوم ميثل أحد اصبح أالتسويقية حيث 

 الدراسةوفرضيات مشكلة . 1

االتصال ابجلمهور املستهدف، هذا ما أساليب  ت منغري  مواقع التواصل االجتماعيأصبح من الواضح أن 
نب اول اجلو هذا النوع من املواقع قبل وضعها يف خانة املواقع اليت تتنا صمراجعة أفكارهم فيما خيإىل املسوقني دفع 

االتصالية  االسرتاتيجيةممارسة و ثورة يف طريقة التواصل مع املستهلكني احداث واقع امل ميكن هلذه إذ ،الرتفيهية
احملرك  هيعلى اعتبار أن هذه األخرية املستهلكني  تأثري على اجتاهاتلمن أجل االتسويقية بطريقة مل تكن متاحة 

الواردة  للمعلومات املستهلكني تفسريل مرجعي كإطار عملوتة فاملعر  وظيفة دمختفهي  األساسي لسلوك املستهلك
 .اخلارجي العامل من

العديد من  سعتحيث اجلزائر ابعتبارها من الدول السائرة يف طريق النمو ليست مبنأى عن هذه التطورات، 
كيز على االتصاالت املؤسسات اجلزائرية إىل تبين مفهوم التسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي بشكل عام مع الرت 

قطاع اهلاتف النقال،  املؤسسات الناشطة يفهي ملؤسسات اليت ابدرت إىل تبين هذا النهج التسويقية، ولعل أهم ا
 :من خحال هذا العملدفعنا لطرح اإلشكالية التالية وحماولة اإلجابة عليها  الشيء الذي

ات الناشطة يف ية االتصالية التسويقية للمؤسسجأتثري دمج مواقع التواصل االجتماعي يف االسرتاتيما مدى 
 ؟بوالية سطيف هلكنيعلى اجتاهات املستقطاع اهلاتف النقال 

 :ميكننا طرح األسئلة الفرعية التاليةانطحاقا  من السؤال اجلوهري الذي حيدد لنا االشكالية الرئيسية 

 تصالية التسويقية عرب مواقعسطيف حملتوى االسرتاتيجية االوالية بني املستهلك تقييمات ختتلف هل 
 تبعا  للمتغريات الشخصية خدمة اهلاتف النقال للمؤسسات الناشطة يف قطاع االجتماعي التواصل

 ؟(، تكرار التعرض للرسائل االتصالية، الدخلاملهنة، املستوى التعليمياجلنس، السن،  )
  والية باالجتماعي  لتواصلازائري مواقع  من كي خدمات اهلاتف النقالمستهلهل ختتلف اجتاهات

، تكرار التعرض ، الدخلاملهنة، املستوى التعليمياجلنس، السن،  ) تبعا  ملتغرياهتم الشخصيةسطيف 
 ؟ (للرسائل االتصالية

  لحاسرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب بوالية سطيف تقييمات املستهلكني لاجيابية أتثري هل توجد عحاقة
 اجتاهاهتم؟ علىالنقال للمؤسسات الناشطة يف قطاع اهلاتف  مواقع التواصل االجتماعي
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 :وعلى ضوء هذه األسئلة الفرعية ارأتينا وضع الفرضيات التالية

 حملتوى االسرتاتيجية االتصالية سطيف والية بني املستهلك يف تقييمات إحصائية داللة ذات فروق توجد
تبعا   تف النقالخدمة اهلا ناشطة يف قطاعللمؤسسات ال االجتماعي التواصل عرب مواقعالتسويقية 
تكرار التعرض للرسائل و  ، الدخلاملهنة، املستوى التعليمياجلنس، السن،  ) الشخصيةللمتغريات 

 .(االتصالية
 التواصلزائري مواقع  من كي خدمات اهلاتف النقالمستهل يف اجتاهات إحصائية داللة ذات فروق توجد 

 ، الدخلاملهنة، املستوى التعليمياجلنس، السن،  ) الشخصية متغرياهتملتبعا   سطيفوالية ب االجتماعي
 .(تكرار التعرض للرسائل االتصاليةو 

 للمؤسسات الناشطة حاسرتاتيجية االتصالية التسويقية املستهلكني ل تقييم بني إحصائية داللة ذو أثر يوجد
هذه زائري من املستهلكني  اجتاهات على االجتماعي التواصل عرب مواقع خدمة اهلاتف النقال يف قطاع

 .املواقع بوالية سطيف

 :الدراسة موضوع اختيار أسباب. 2 

دمج مواقع  "موضوع  ويقية احلديثة، وقع اختياران علىبعد سلسلة من التقييمات جملموعة من املواضيع التس
هات املستهلكني اجلزائريني التواصل االجتماعي يف اإلسرتاتيجية االتصالية للمؤسسة وأتثريه على تكوين اجتا

ملربرات حفزتنا على اختياره دون غريه، وأتيت على رأسها  وهذا، "دراسة حالة قطاع اهلاتف النقال بوالية سطيف
هذا من  واليت تتسم بنوع من الديناميكية احلديث ميل الباحثة إىل هذا النوع من املواضيع ذات الطابع املعلومايت

حماولة و  ع خاصة العربية منهالبحوث اليت تطرقت إىل هذا املوضو وضوع وقلة الدراسات واداثة املابلنظر حلجهة، و 
املسؤولني على اختحاف مستوايهتم إىل االهتمام أكثر بدراسة هذا املوضوع مبختلف أبعاده توجيه الطلبة والباحثني و 

 .   وكل متغرياته من جهة أخرى

 الدراسة أمهية. 3

كن تلخيص أهم العناصر اليت تكسب هذه الدراسة أمهيتها العلمية والعملية يف يف ضوء احلقائق السابقة مي
  :النقاط التالية

التسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي من أهم  اعتبار على ذاته، حبد تكمن أمهية الدراسة يف املوضوع -
ة االتصالية يف اإلسرتاتيجية اليت حتتلها اإلسرتاتيجييف املكانة و  من جهةهذا  املداخل احلديثة يف التسويق

 ؛من جهة أخرى ومجهورها املستهدفالعامة للمؤسسة ابعتبارها أداة االتصال بني املؤسسة 
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 تلق مل اهنا الحظنا حيث تعترب احملرك األساسي للسلوكتناولت الدراسة أيضا  موضوع االجتاهات واليت  -
 أن إال املوضوع، هذا يلقاه الذي املتزايد تمامااله رغميف الدراسات السابقة، ف البحث من الكايف نصيبها
 ؛وانباجل بعض يغطي ال كما حمدودا يزال ال فيه البحث

يف حدود إطحاع - بشكل متصل على نطاق واسعهلما  يتطرقمتغريين مهمني مل احلالية ناولت الدراسة ت  -
 إضافة ذاته حبد الربط هذا ميثل إذ ،-مكتيب عرب وسائل االتصال املتاحة ه من مسحتمبا أجر  ةالباحث

 .اجملال هذا يف بحثيةال فجوةال لتقليص حماولةيف  ابالهتمام جديرةو  متواضعة
أتثري دمج مواقع التواصل االجتماعي يف رصد خحال  من عمليةأمهية من جهة أخرى، حتمل الدراسة  -

 النقال بوالية سطيفاالسرتاتيجية االتصالية التسويقية على تكوين اجتاهات املستهلكني لقطاع اهلاتف 
تكرار التعرض و  ، الدخلاملهنة، املستوى التعليمياجلنس، السن،  )مع دراسة أتثري العوامل الشخصية 

التوصل إىل حقائق وتعميمات عن واقع تطبيق إن . املتغري التابع واملتغري املستقلعلى  (للرسائل االتصالية
من شأنه  التصالية التسويقية لقطاع اهلاتف النقالدمج مواقع التواصل االجتماعي فـي االسرتاتيجية ا

ي يف قطاع اهلاتف النقال عرب مواقع التواصل االجتماع االتصاالت التسويقية علىتوجيه أنظار القائمني 
تطوير أساليبهم التسويقية والرتكيز على مزيج اتصاالت يتحاءم مع طبيعة مستخدمي مواقع التواصل ل

 .االجتماعي

 اسةأهداف الدر . 4

 :إىل هتدف احلالية الدراسة فإن أمهيتها ضوء وىف الدراسة، أساسها على بنيت الىت للمشكلة وفقا  
مفهوم التسويق عرب  إىل التطرق إىل ابإلضافة التصاالت التسويقيةاب املرتبطة النظرية املفاهيم أبهم اإلملام -

إلسرتاتيجية بيقه على مستوى اهذا املفهوم وتطتبين على مدى  تواصل االجتماعي والوقوفمواقع ال
 بحثلل حباجةال تزال  ماملفاهي هذه أن خصوصا   الدراسة أدبيات ثراءإل يف حماولة يقيةتسو الاالتصالية 

 الدراسة؛و 
 ؛سلوكال توجيهيف على اعتبار أهنا احللقة األهم التطرق إىل خمتلف املفاهيم النظرية املرتبطة ابالجتاهات  -
ون من مستخدمي مواقع التواصل هبا املستهلك يقيمالطريقة اليت لك فروق يف حتديد فيما إذا كانت هنا -

 لحاسرتاتيجية االتصالية التسويقية للمؤسسات الناشطة يف قطاع اهلاتف النقال بوالية سطيف االجتماعي
 ؛ابختحاف خضائصهم الشخصية وكذلك اجتاهاهتم

االسرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب مواقع  دمج مواقع التواصل االجتماعي يف فهم العحاقة بنيحماولة  -
 ؛والية سطيفب تكوين اجتاهات املستهلكنييف قطاع اهلاتف النقال و التواصل االجتماعي 
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 اجلزائرية بصفة عامة واملؤسسات للمؤسسات مقرتحة بناء  على النتائج املتوصل إليها توصيات إعطاء -
االستغحال األمثل ملواقع التواصل  خبصوصفة خاصة الناشطة يف قطاع اهلاتف النقال ابجلزائر بص

 .اجتاهات املستهلكني اجلزائريني ومن مث على سلوكهم النهائي على التأثرياالجتماعي من أجل 
 : حدود الدراسة. 5

طبقت  ،بناء على مشكلة الدراسة وأهدافها. الزمانيةاحلدود تتمثل حدود الدراسة احلالية يف احلدود املكانية و 
نقاط بيع استهدفت الباحثة  ،-اجلزائر–سطيف دود والية حباسة امليدانية على عينة من األفراد املقيمني الدر 

مستهلكو  يتواجد هبا اليت الوالية يف الرئيسية خدمات اهلاتف النقال، املراكز التجارية، اجلامعة وبعض املناطق
م وأن تعرضوا لرسائل اتصالية عرب مواقع التواصل يكونوا قد سبق هل أن احملتمل من الذينخدمات اهلاتف النقال و 

هي الفرتة ف نيةااحلدود الزمأما . يف والية سطيف االجتماعي للمؤسسات الناشطة يف قطاع خدمات اهلاتف النقال
 . 50/59/9552إىل  51/51/9552من الفرتة  ، وقد امتدتالدراسـة عينةاليت مت فيها توزيع االستبيان على 

 :الدراسة يف املستخدمة تاو ألدوا املنهج. 6

املطروحة  اإلشكالية على اإلجابةو  الفرضيات اختبار من نتمكن حىتو  الدراسة حمل املوضوع طبيعة إىل ابلنظر
 ما على االطحاع خحال من الوصفيمت االعتماد على املنهج . والتحليلي الوصفي املنهجني بني املزجاعتمدان 

 العربية املصادرو  املراجع تناولته ما على لوقوفلوااللكرتوين  كتيبامل سحامل مابستخدا املوضوع أدبيات به جاءت
  التحليلي املنهج أما. (إخل...سنوية، تقارير هدكتورا رسائل ،مقاالتكتب، ) الدراسة موضوع خبصوص واألجنبية

االستبيان  استخدمنا اسةالدر  وموضوع متاشياو  ؛للدراسة العملي اجلانب تنفيذو  بتصميم القيام خحال اعتماده تمف
اسـتبيان  5511، حيث مت اسرتجاع "املستهلكني" يةاألول مصادرها من واملعلومات البياانت مجع يفالورقي 

 أجل من اإلحصائية األساليب ابستخدام بعد فيما البياانت هذهحتليل  ليتم ،يشكلون عينة الدراسة األساسـية
 .ر الفرضياتاختبا من مثو  الدراسة أسئلة على إلجابةلفسريات الضرورية بني املتغريات وإعطاء التمعرفة العحاقة 

 :السابقة الدراسات. 7

 على التعرف هبدف العلمي البحث يف املنهجية املراحل أهم من السابقة الدراسات االطحاع على يعترب
 هذه إليه توصلت مبا تنتهي اليةإشك بناء يف منها االستفادة وحماولة الدراسة مبوضوع يتعلق فيما السابقة املسامهات
 فيما يلي سنعرضو  ،ابللغة العربية واللغات األجنبية الدراسات السابقة من العديد على اإلطحاع مت. الدراسات

 :منها لدينا توفر ما أحدثو  مأه
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  دراسةCamilla Bond  استقصاء : االعالن عرب مواقع التواصل االجتماعي :بعنوان 2212وآخرون سنة
 املشاركةتفضيالت املستهلك، االجتاهات و  تادراكا

Social Media Advertising: An Investigation of Consumer Perceptions, Attitudes, and «
» Preferences for Engagement 

إبجراء  قام الباحثون .دور مواقع التواصل االجتماعي يف مزيج اإلعحان واالتصاالتعرفة هدفت الدراسة مل
تركيز نوعية مع املستهلكني لتقييم التصورات واالجتاهات حنو اإلعحاانت عرب مواقع التواصل  جمموعات

إىل أن هذه الدراسة نتائج خلصت . وتفضيحات مشاركة العحامة التجارية من خحال هذه القناة ،االجتماعي
كن أن يكون له أتثري قوي استخدام اإلعحان عرب مواقع التواصل االجتماعي يف هنج االتصاالت متعدد القنوات مي

املستهلكون يف هذه الدراسة أن اإلعحاانت ذات القيمة   أكدحيث املشاركة، تفضيل لعحامة التجارية و لوالء العلى 
مقبولة و ( أ)ميكن أن تكون ( املستندة إىل اإلذن)والتفاعلية وغري املتطفلة ( من انحية الرتفيه، الصدق واملعلومات)
فر مصداقية مطلوبة للغاية للعحامة التجارية يف بيئة اإلنرتنت مما من كما أهنا تو   هتمامهمفعالة يف جذب ا( ب)

  .مشأنه التأثري على االجتاهاهت

  دراسةCamelia Mihart  على سلوك  ةاملتكامل ةالتسويقي تأتثري االتصاال :بعنوان 2212سنة
 عملية صنع القرار -التأثريات على قرار املستهلك : املستهلك

« Impact of Integrated Marketing Communication on Consumer Behaviour: Effects 
on Consumer Decision – Making Process » 

مفهوم شامل  متثلعلى اعتبار أهنا  (IMC) حاتصاالت التسويقية املتكاملةتناولت الدراسة حتليل مفاهيمي ل
للمنتج، السعر،  املتكاملة العمل نتيجزيز العحاقة مع املستهلكني ابستخدام عناصر املزيج التسويقي إلنشاء وتع

حاتصاالت لاهلدف الرئيسي بناء  على هذا أكدت الباحثة أن . ستهلكاليت تركز على سلوك امل التوزيع واالتصاالت
 ،التعلم ،االجتاهات، اإلدراك: منيةالضعملياته هو التأثري على سلوك املستهلك و  (IMC) التسويقية املتكاملة

التصاالت ا هذه الدراسة إىل حتديد الطرق اليت ميكن أن تؤثر هبا سعتمن جهة أخرى  .والسلوك الفعلي الدوافع
، الذي يُنظر إليه التسلسل اهلرمي ملفهوم التأثريات، بدء ا من على سلوك املستهلك (IMC) التسويقية املتكاملة

 متكنت الباحثة من . وليس فقط نتيجة لإلعحانأبكملها  االتصاالت التسويقية املتكاملة على أنه نتيجة لعملية
على املستهلك واليت تتجلى بشكل أكرب يف  (IMC) حاتصاالت التسويقية املتكاملةلاملنعكسة  تأثرياتالإبراز 

 .هيكل عمليات سلوك املستهلك ابستخدام منوذج مفاهيمي مبين على هذا الغرض
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  مواقع يف أثر احملتوى اإلعالين :بعنوان 2213سنة صاحل وآخرون  حممود احلميد عبد مودحمدراسة 
 "-السعودية االتصاالت شركة حالة- التجارية العالمة حنو املستهلكني اجتاهات على االجتماعية الشبكات

 مواقع يف ديةالسعو  االتصاالت شركة إلعحاانت اإلعحاينى احملتو  بني العحاقة قياسإىل  الدراسة هدفت
 معنوية يف الدراسة حبثت حيث التجارية، عحامتها حنو املستهلكني واجتاهات نرتنتاال على االجتماعية الشبكات

 وجنسية ،تعليم ،عمر ،جنس :ابختحاف التجارية العحامة حنو واالجتاهات اإلعحايناحملتوى  متغريي يف الفروق
 إحصائية داللة ذات موجبة عحاقة وجود إىل نتائجها يف لدراسةا خلصت وقد. املواقع هذه زائري من املستهلكني

 التجارية، عحامتها حنو املستهلكني واجتاهات االجتماعية الشبكات مواقع على املؤسسة عحاانتا ىتو احمل بني
 وعدم واجلنسية، العمراملستهلكني حنو العحامة التجارية للمؤسسة ابختحاف  اجتاهات يف معنوية فروق ووجود

يف تقييم  كما خلصت الدراسة إىل وجود فروق معنوية. ستوى التعليميابختحاف اجلنس وامل معنوية فروق ودوج
ي، وعدم التعليمى ستو امل ابختحافاملؤسسة على الشبكات االجتماعية  إلعحاانتاملستهلكني للمحتوى االعحاين 

 .اجلنس والعمر واجلنسيةابختحاف وجود فروق معنوية 

  دراسةşmuğnErdorem Ereİ  وMesutÇiçek  أتثري التسويق عرب مواقع  :بعنوان 2212سنة
 .التواصل االجتماعي على الوالء للعالمة التجارية

« The Impact of  Social Media Marketing on Brand Loyalty » 

 املستهلكني والء على بشكل عام االجتماعي مواقع التواصلحتديد أتثري التسويق عرب  إىلهذه الدراسة هدفت 
شخص من  110 مكونة منعينة على ستبيان االتوزيع من خحال األولية مت مجع البياانت  .لعحامة التجاريةل

واختبارها من التواصل االجتماعي يف تركيا  مواقعاملستهلكني الذين يتابعون عحامة جتارية واحدة على األقل على 
للعحامة  ستهلكنيأظهرت نتائج الدراسة أن والء امل. تحليل االحندار املتعددب SPSS17.0 برانمجاستخدام  خحال

تقدم  (1)صلة،  تقدم حمتوى ذا (9)مححات مفيدة،  (5) التجارية يتأثر بشكل إجيايب عندما تقدم العحامة التجارية
ا توصلت الدراسة كم .يهايقات علوتقدم تطب خمتلف مواقع التواصل االجتماعيتظهر على  (4) ، متنوعةت حمتواي

مواقع التواصل على  الفكاهي، واحملتوى احملتوى املرتبط ابلتكنولوجيامشاركة املوسيقى،  ونيفضل إىل أن املستهلكني
 .االجتماعي

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812045818#!
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  دراسةAmina MERABET احملمول واجتاهات اإلعالن على اهلاتف  :نبعنوا 2215خرون سنة وآ
 أوريدوأتثري يف اجلزائر؟ حالة أي : املستهلكني

« Publicité mobile et attitudes des consommateurs : quel impact en Algérie ? Cas 
d’Ooredoo » 

. املستهلك اجلزائري تاجتاهاإعحاانت اهلواتف احملمولة على  حنو االجتاهأتثري  إىل إظهار الدراسة ههذ سعت
وجود ارتباط الب ا من خحال حتليل االحندار ط 515أظهرت النتائج اليت مت احلصول عليها من عينة مكونة من 
 حنوإجيايب  اجتاهاملستهلك الذي لديه ما يعين أن  ءمباشر وإجيايب بني االجتاهات حنو العحامة التجارية ونية الشرا

النتائج أن االجتاهات حنو اإلعحان أظهرت  من انحية أخرى. إلمتام عملية الشراء حا  ثر ميأك يكون العحامة التجارية
 .عرب اهلاتف احملمول ليس له أتثري على االجتاهات حنو العحامة التجارية ونية الشراء

  دراسةKamisah Kormin و Rohaizat Baharun  اشراك املستهلكني يف  :بعنوان 2215سنة
 دراسة حالة صناعة السيارات املاليزية: ع التواصل االجتماعياالسرتاتيجية عرب مواق

« Customer engagement strategies in Social Media: The case of Malaysian 
Automotive Industry » 

 يف قطاع ستهلكنياالجتماعي ملشاركة امل مواقع التواصلإىل تقدمي نظرة عامة على استخدام الدراسة ت هدف
شركة ماليزية  95فضل ألالبياانت من خحال طريقة حتليل احملتوى  مت مجع. يارات املاليزية وحتليل جناحهاصناعة الس

رمسي السيارات املاليزية لديها وجود  مؤسساتمجيع توصلت الدراسة إىل أن . مواقع التواصل االجتماعيعلى 
هو األكثر شعبية من بني  « Facebook » موقع فايسبوك االجتماعي وأن مواقع التواصل علىواحد على األقل 

قد بدأت يف احتضان الفوائد اهلائلة  املؤسساتكما توصلت الدراسة إىل أن . مواقع التواصل االجتماعي األخرى
اجتماعي على مواقع تواصل دها جاو تعلى الرغم من لكن ، االجتماعي بشكل كامل مواقع التواصلاليت تقدمها 

التسويقية هتم ؤدي إىل فشل مححامما ي ستهلكنيفشل يف جذب مشاركة كافية من املت املؤسساتفإن معظم  دةمتعد
 .مواقع التواصل االجتماعيعلى 

  دراسةMelinda Soewandi  أتثري أشكال التواصل عرب وسائل التواصل  :بعنوان 2215سنة
 .االجتماعي على أبعاد حقوق امللكية ونية املستهلك يف الشراء

« The Impact of Social Media Communication Forms on Brand Equity Dimensions 
and Consumer Purchase Intention » 

التواصل االجتماعي على أبعاد ملكية  مواقعأتثري مناذج التواصل عرب كان هدف هذه الدراسة هو معرفة 
 Lareia Cake & Co ص بـاخلا « Instagram» أنستغرام حساب على مة التجارية ونية شراء املستهلكالعحا
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 توصلت الدراسة. عشوائية بسيطة ةنة ابستخدام عينعي 915مت مجع . استخدامه كهدف هلذا البحث متوالذي 
التواصل  مواقعكجزء من التواصل عرب  املؤسسة هتنشؤ ه املستخدم والذي ؤ إىل أن كل من احملتوى الذي ينش

لعحامة ابرتباط االالوعي ابلعحامة التجارية أو )عحامة التجارية له أتثري إجيايب جتاه أبعاد ملكية ال االجتماعي
فإن مجيع أبعاد ملكية العحامة التجارية هلا  ابإلضافة إىل ذلك(. ودة املدركةواجل ،الوالء للعحامة التجارية ،التجارية

 مواقع التواصلرب أشكال التواصل عكما توصلت الدراسة إىل أن . اه نية شراء املستهلكأيض ا أتثري إجيايب جت
 .عندما يتم إزالة أتثري أبعاد ملكية العحامة التجارية سليب جتاه نية شراء املستهلك االجتماعي هلا أتثري

  التواصل وسائل عرب كرتوينلاال التسويق : بعنوان 2212 سنة وياسعد موسى و شباح دمحمدراسة 
 التواصل شبكات مستخدمي من ينةع دراسة-للمستهلك  الشرائي السلوك على وأتثريه االجتماعي
 -اجلزائر يف االجتماعي

 على االجتماعي التواصل مواقع عرب االلكرتوين التسويق أثر قياسو ه كان اهلدف األساسي هلذه الدراسة
من أجل ذلك استخدم . اجلزائر يف التواصل االجتماعي مواقع مستخدمي من عينةل للمستهلك الشرائي السلوك

 ،"يسبوكاف "االجتماعي التواصل وقعمستخدم مل 219وزعت على عينة مكونة من  الكرتونية ستمارةا انالباحث
 بعد كل على إجيااب   يؤثر االجتماعي التواصل مواقع أن التسويق عرب توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها

 مواقع يف املنطوقة لكلمةل ملا البدائلتقييم  مرحلة على أتثريويكون أكرب   الشرائي، القرار اختاذ عملية مراحل من
يف  سواء اآلخرين، املستخدمني بتوصيات األفراد أتثر خحال من التأثري يف من دور ابرز االجتماعي التواصل

 التواصل مواقع على واملؤسسات للمنتجات األفراد هبا يقوم اليت املراجعات خحال من أو التعليقات أو املشاركات
  .االجتماعي

  دراسةAyat Mazin Almahmoud  التواصل االجتماعي  مواقعأتثري خصائص  :بعنوان 2212سنة
 .دراسة تطبيقية يف القطاع املصريف األردين: كلمة الفم االلكرتونيةالعمالء على   واجتاهات

« The Impact of Social Media Characteristics and Customer Attitude on EWOM: An 
Empirical Study in Jordanian Banking Sector » 

التواصل االجتماعي واجتاهات املستهلكني على   مواقعآاثر خصائص التسويق عرب حتليل هذه الدراسة  تناولت
ا  مستهلك 452على عينة مكونة من مت إجراء مسح  .الصناعة املصرفية قطاع يف (eWOM) كلمة الفم االلكرتونية
؛ مث مت حتليل ةاملصرفي الصناعة ديرها شركات داخل قطاعجتماعي اليت تالتواصل اال مواقعاستخدموا حساابت 

التواصل  مواقعأظهرت النتائج أن خصائص التسويق عرب  .البياانت اليت مت مجعها ابستخدام منذجة املعادلة اهليكلية
كلمة  ثريات كبرية علىهلا أت( مبا يف ذلك التفاعل واملعلوماتية والرتفيه) ةاملصرفي الصناعة داخل قطاعاالجتماعي 

  .كلمة الفم االلكرتونية تؤثر بشكل كبري على ستهلكنيامل اجتاهاتأظهرت النتائج أيض ا أن  كما .الفم االلكرتونية
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عليها من أطلع ، الشارة أىل أن هناك دراسات أخرى تصب يف احملاور السابقة الذكر مل يتم ذكرهاجتدر ا
  .عليها يف منت هذه الدراسة حسب احلاجةالدراسة كما اُعتمد إىل فهم أعمق ملتغريات  أجل الوصول

 الدراسات السابقة من احلالية الدراسة موضع. 8

 :ميكن ادراج موضع الدراسة احلالية من الدراسات السابقة الذكر يف النقاط التالية

دمج مواقع التواصل  أتثري الختبار جادة وحماولة السابقة، للدراسات استكماال   احلالية الدراسة جاءت -
 ؛يف قطاع اهلاتف النقال بوالية سطيف االجتماعي يف االسرتاتيجية االتصالية التسويقية على اجتاهات املستهلكني

يف و  ،التسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي أمهية توضيح حول السابقة الدراسات مع الدراسة هذه تتشارك -
 ؛اهب االلتزام وضرورةرب مواقع التواصل االجتماعي لية عاالسرتاتيجية االتصا طبيعةحتديد 

وكثرة الدراسات  رغم قدم األدبيات املتعلقة به مهم جدااالجتاهات وهو موضوع إىل موضوع  الدراسة تعرضت -
 فهم العحاقة بينه وبنيلحماولة هذا املوضوع يف يف داثة احلابراز حاولت  السابقة املرتبطة به إال أن الدراسة احلالية

 ؛االتصاالت التسويقية
 اجتاهات على اإلعحانو اليت تناولت موضوع أتثري االتصاالت التسويقية   السابقة الدراسات أغلب  ركزت -

أتثري االتصاالت التسويقية على  يف تبحث فهي احلالية الدراسة عنها، أما املعلن التجارية العحامة حنو املستهلكني
 ؛تصاالت التسويقية نفسهاجتاهات املستهلكني حنو حمتوى اال

تسعى الدراسة احلالية إىل حتليل عنصرين ودراسة عحاقة التأثري والتأثر بينهما واملتمثحان يف االسرتاتيجية   -
إىل دراسة أتثري العوامل  ابإلضافة االتصالية التسويقية عرب مواقع التواصل االجتماعي واجتاهات املستهلكني

على هاذين  (تكرار التعرض للرسائل االتصاليةو  ، الدخلاملهنة، توى التعليمياملساجلنس، السن،  )الشخصية 
 فقدبعض اآلخر ال أما ،متغريات الدراسةواحدا  من  ، حيث أن غالبية الدراسات السابقة تناولت متغريا  املتغريين
يت أجريت خاصة وهذا يف حدود اطحاع الباحثة بعد مسح للدراسات ال عامة بصفة منه شق أو املوضوع تناولت

يف اجلزائر، من جهة أخرى أغفلت العديد من الدراسات السابقة دراسة أتثري العوامل الشخصية على متغريات 
 ؛الدراسة

 فإن وابلتايل متقدمة بلدان يف متت إليها التطرق مت اليت السابقة الدراسات أغلب أن هو يحاحظ أن ميكن ما -
الذي متت فيه  اجلزائري تمعجملا خصائص عن ختتلف السابقة ساتالدرا فيها متت اليت تمعاتجملا خصائص

 .الدراسة احلالية
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 الدراسة تقسيمات. 2

 على اإلجابة من التمكن قصدمتت صياغتها  اليت الدراسة فرضيات خحال منو أشران إليه  ما ضوء على
 نظرية، فصول ثحاثة سة فصول، مخ إىل البحث هذا تقسيم ةالباحث تارأت احلالية، للدراسة الرئيسيةشكالية اال

  :اآليت النحو على اخلمسة الفصول هذه حمتوايت توضيح ميكن .الدراسة هلذه العملي الشق تضمنا وفصلني

 حيث هذا الفصل إىل ثحاث مباحث، ، قسم"االتصال واالتصال التسويقي"حتت عنوان  األول الفصلجاء 
نظرية لحاتصال وذلك ابلتطرق ملفهوم االتصال بعرض تعريفه من هذا الفصل املقارابت ال املبحث األول تناول

تطرق فيما بعد يف نفس لن ،Schrammمكوانت العملية االتصالية استنادا  لنموذج  وكذاومنوذجه القاعدي 
 األساسية ملفاهيملعرض ا ناهخصص الثاين املبحث. النماذج اخلطية وغري اخلطية لحاتصاالت املبحث إىل

 األخريو  الثالث املبحث أما .املكونة له عناصرابإلضافة إىل مزيج االتصاالت التسويقية واليقية التسو  حاتصاالتل
 .التطبيقمن انحية املفهوم، األنواع وخطوات  التسويقية االتصاالت إسرتاتيجية خحاله من تناولنا

، "صل االجتماعياالتصاالت التسويقية عرب مواقع التوا"جاء حتت عنوان من هذا العمل  الفصل الثاين
شأهتا، ، ناالجتماعي التواصل واقعمب للتعريف األول املبحثثحاث مباحث، خصص حيتوي هذا الفصل على 

خمتلف املفاهيم  إىلتطرقنا فيه  املبحث الثاين. األكثر شهرةالتطور يف استخدامها ومواقع التواصل االجتماعي 
 إسرتاتيجية لعرض فخصصناهواألخري  املبحث الثالثأما  عرب مواقع التواصل االجتماعي،  لتسويقاملرتبطة اب

 .عرب مواقع التواصل االجتماعيالتسويقية  االتصاالت

قسمناه هو اآلخر إىل ، "اجتاهات املستهلكنيو  االتصاالت التسويقية" جاء حتت عنوان الفصل الثالث
مكوانت و هوم االجتاهات مف بعرضوذلك  ماهية االجتاهات إىل املبحث األولتطرقنا يف ، حثامبثحاث 

آليات تكوين وتغيري  فعاجل موضوع املبحث الثاين، أما ضافة إىل طرق قياسهاإ االجتاهات والنماذج املرتبطة هبا
 عحاقةال واألخري خصصناه لدراسة املبحث الثالث، بعملية تغيري االجتاهات واالسرتاتيجيات املرتبطة االجتاهات

 .هات املستهلكنياجتاو االتصاالت التسويقية  بني

 ،حيتوي هذا الفصل ثحاث مباحث ،"جمتمع ومنهجية الدراسة امليدانية"جاء حتت عنوان  الرابعالفصل 
واقع مواقع التواصل االجتماعي يف اجلزائر ابلتطرق إىل خمتلف االحصائيات  عرضإىل  املبحث األولخصصنا فيه 

تناول هذا يف اجلزائر، كما  االنرتنتختص  ابألرقام اليت اليت ختص مواقع التواصل االجتماعي يف اجلزائر مرورا  
اهلاتف  املؤسسات الناشطة يف قطاعمدى اندماج عرض قطاع اهلاتف النقال ابجلزائر وكذا بتعريف الث املبح

عرض  ن خحالهمتناولنا من هذا الفصل  املبحث الثاين .النقال يف اجلزائر يف عامل مواقع التواصل االجتماعي
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 املقرتح النظري والعملي للدراسة وكذا التصميم املقرتح العام املنهجي للدراسة امليدانية وذلك بتقدمي اإلطار التصميم
 قياس أساليبابإلضافة إىل   الدراسة وعينة جمتمع توضيح املبحثمت يف هذا كما ،الدراسة وفرضياتللدراسة 
فيه مت  املبحث الثالث .البياانت حتليل يف املستخدمة اإلحصائية البياانت ليختتم بعرض األساليب ومجع املتغريات

 الدراسة لعينة الوصفي التحليل عرض نتائجومن مث  الثباتالصدق و  بتحليل املستخدم املقياس جودة من لتأكدا
 .وشامحا   دقيقا وصفا املدروسة للعينة العامة اخلصائص توصيف خحال من

عرض جمموعة من ب تحليل ومناقشة نتائج الدراسة امليدانية،ل واألخري من هذا العمل خصصناه الفصل اخلامس
 الدراسة يف اطار االجابة على أسئلة اليت خضعت هلا البياانت احملصل عليها واإلحصائيةالعمليات التحليلية 

من هذا الفصل بتحليل  املبحث األولمن خحال تقسيم هذا الفصل إىل ثحاث مباحث يهتم  فرضيات، اختبارو 
كل من حمور االسرتاتيجة االتصالية التسوقية عرب مواقع التواصل  حول املبحوثني ن خحال استعراض إجابةم النتائج

 الختبار فرضيات الدراسة اليت تضمنتها خصص من هذا الفصل املبحث الثاين .االجتماعي وحمور االجتاهات
 الثالث ابملبحث الفصل اختتمنا هذا .دراسةلل االشكالية الرئيسية على إلجابةاب ةللباحث يسمح احلالية مبا الدراسة

تفسريات علمية لكل نتيجة على  إعطاء وحماولة الثاين املبحث يف نتائج من جاء ما مناقشة خحاله من مت الذي
 .حدى
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 :دــمتهي

 تتفاعل ومتغريات عناصر عدةهذا األخري  ويشتمل ،املؤسسة داخل األنشطة أهم من التسويقي النشاط يعد
 ،"التسويقية االتصاالت "الرتويج و  التوزيع السعر، املنتج، :مشكلة املزيج لتسويقي واملكون أساسًا من بينها فيما
وصل بني املؤسسة واملستهلكني سواء احلاليني أو الحلقة القلب النابض للمزيج التسويقي و  األخرية هذه متثل حيث
 جمموعة ملعاجلة الفصل هذا ناخصص من أجل هذا .للمؤسسة التسويقية األهداف حتقيق يف اطار وهذا احملتملني
  .ثالث مباحثبشكل خاص بتقسيمه إىل ة التسويقي صاالتتالابشكل عام و  ابالتصال املتعلقة اجلوانب من

بعرض تعريفه التصال افهوم ابلتطرق ملاملقارابت النظرية لالتصال وذلك من هذا الفصل  املبحث األول تناول
 تطرق فيما بعد يف نفسلن، Schrammمكوانت العملية االتصالية استنادًا لنموذج  كذاو القاعدي  همنوذجو 

 .ج اخلطية وغري اخلطية لالتصاالتالنماذ  املبحث إىل

إىل مزيج  ابإلضافةالتسويقية  التصاالتل األساسية املفاهيم من هذا الفصل سنتناول فيه الثاين املبحث 
 .املكونة له عناصراالتصاالت التسويقية وال

من انحية املفهوم، األنواع  التسويقية االتصاالت إسرتاتيجية خالله من فسنتناول األخريو  الثالث املبحث أما 
 .التطبيقوخطوات 
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 املقارابت النظرية لدراسة االتصال: املبحث األول

يعترب االتصال من احلاجات االجتماعية والنفسية األساسية اليت ال يستطيع االنسان االستغناء عنها، فاالتصال 
الشيء  ،(إخل... ، خدمات، تكنولوجيامنتجاتمعلومات، )قيق التبادل بني طريف االتصال يف ت ى امليادين حي

من أجل هذا ارأتينا أن  .، مناذجه وأتثريه على املتلقي"االتصال" طبيعةوجهات النظر يف تفسري  تباين خلقالذي 
 . ملقارابت النظرية لدراسة االتصالملختلف ا نستهل عملنا هذا بتخصيص املبحث األول من الفصل األول للتطرق

 االتصال  مفهوم. 1

عرض إىل  ابإلضافة لالتصال القاعديعرض النموذج كذا إىل تعريف االتصال و ا اجلزء سنتطرق يف هذ
 .Schrammمكوانت العملية االتصالية استناداً لنموذج 

 تعريف االتصال .  1.1

وتعين عام أو مشرتك،  (communes)األصل الالتيين إىل  (communication)جذور كلمة اتصال تعود 
املصطلح الرئيسي الذي ميثل النشاط األساسي  االتصاليعترب مصطلح  .1وهلذا فهي ختلق قاعدة مشرتكة عامة

فهو العملية الرئيسية اليت ميكن أن تنطوي  الذي تندرج حتته كافة أوجه النشاط اإلعالمي والدعائي واإلتهاري،
بداخلها عمليات فرعية أو أوجه نشاط متنوعة قد ختتلف من حيث أهدافها ولكن تتفق مجيعا فيما بينها يف أهنا 

اإلعالم، املعلومات، الدعاية، اإلعالن، العالقات العامة : ابجلماهري، ومن هذه األنشطة نذكر  اتصالعملية 
ل منها حتقيق غاايت معينة يف جماالت متنوعة قد ختتلف عن غاايت وأهداف أوجه النشاط حيث تستهدف ك...

ووسائله وتقنياته يف  االتصالتستخدم فنون  اتصالاألخرى، إال أن املتغري الرئيسي الذي يربطها كوهنا عمليات 
أو  منتجلفكرة أو موضوع أو حتقق املشاركة يف احلقائق واآلراء أو الرتويج  االتصالفوظيفة ، 2حتقيق أهدافها

قضية، عن طريق انتقال املعلومات أو األفكار أو االجتاهات من تخص أو مجاعة إىل أتخاص أو أو خدمة، 
سنذكر ويف هذا اإلطار  .3املرسل واملستقبلبني  مجاعات ابستخدام رموز ذات معىن موحد ومفهوم لدى الطرفني

 :4تعاريف لالتصالجمموعة من ال

                                                             
، 9002، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن، عمان، -مدخل متكامل–أساسيات وتطبيقات الرتويج االلكرتوين والتقليدي  بشري العالق،  1
 .81ص 

أطروحة مقدمة لنيل تهادة دكتوراه يف العلوم  ،دور االتصال التسويقي يف املؤسسات اإلقتصادية وأساليب تطويره دراسة ميدانية مقارنةفريد كورتل،   2
 .92،ص 9002االقتصادية ختصص إدارة األعمال، جامعة اجلزائر، 

 .81ص ، مرجع سابقبشري العالق،   3
 .82 نفس املرجع، ص  4
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  ارسال وحتويل املعلومات من املرسل إىل املستقبل مع ضرورة فهم املعلومات من قبل "عرف االتصال على أنه
 .5"املستلم

  تفاعل بني اثنني أو أكثر يتم من خالله تبادل املعلومات واألفكار ابستعمال "كما عرفه آخرون على أنه
 .6"وسائط متعددة تعتمد على األفراد أو الوسائل التقنية من أجل تكوين عالقات بني املتصل والطرف اآلخر

  ابلكتابة أو نقل وتوصيل أو تبادل األفكار واملعلومات ابلكالم أو : "االتصال أبنه" أوكسفورد"ويعرف قاموس
 7."ابالتارات

  أماDamnimo 8"إرسال املعلومات للحصول على استجابة:"فعرف االتصال ابختصار على أنه. 
أن االتصال هو كل ما يتعلق ابنتقال امجاع على  ، ميكن مالحظة أن هناكالتعاريف السابقة هذه خالل من

مع  كانت ذات طبيعة اجتماعية أو ثقافية أو علميةاألفكار واملعلومات من فرد آلخر أو من مجاعة ألخرى سواء  
 .وجود استجابةالتأكيد على 

  لالتصال القاعديالنموذج . 1.1

 Haroldرأي السياسي  مع كما اتفقوا ،التصالتامل لعلى حتديد مفهوم  امجعواالباحثني  معظمرغم أن 
Lasswell  وما هو  ؟وملن قال ؟قال ماذاو  ؟من قال : "التالية األسئلةعن أن مهمة علماء االتصال هي االجابة
إىل حدوث جدل حول كيفية  ىأد الشيء الذي، إال أهنم اختلفوا يف حتديد طرق معاجلة االتصاالت ،"؟أثر قوله

قد فسر كل عنصر من ف التخاطب مع اجلمهور ومدى أتثري ذلك يف اجلمهور على اختالف ثقافاهتم وبنيتهم، 
منوذج االتصال  مصطلحوجتدر االتارة إىل أن  .تبعًا الختالف اختصاص الباحثنيهذا السؤال تفسريًا خمتلفًا 

إطار ذهين يعكس الواقع من خالل تبسيطه ابستخدام رموز تساعد على فهم  رية االتصال فهو يعتربمرادف لنظ
متثيل مبسط  هى أنكما ميكن تعريف النموذج عل  .وتفسري العالقة بني األجزاء املكونة لظاهرة ما أو نظام معني

على فهم النظرية ألنه يقرتح بعض العالقات بني املتغريات وهذا ما تقوم  دي للعامل احلقيقي، فالنموذج يساعونظر 
 .9به النظرية

ماذج نأول ال (08،08)رقم  املمثل يف الشكل Harold Lasswell: لـيعترب النموذج القاعدي املبسط 
، الرسالة (أو املصدر)املرسل : من ثالث عناصر أساسيةويتكون النموذج  االتصالاملقرتحة لتفسري سريورة عملية 

الرسالة مفهومة بشكل و يفرتض هذا النموذج أن املرسل نشط وأن جهاز االستقبال غري نشط أو سليب . واملستقبل

                                                             
 .81، ص 9002عمان، الطبعة األوىل، دار أسامة للنشر والتوزيع،  أمحد النواعرة، االتصال والتسويق بني النظرية والتطبيق،  5
 .81-81، ص ص 9088األردن، فاطمة حسني عواد، االتصال واالعالم التسويقي، الطبعة األوىل، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان،   6
7
 .220، ص 9088 مصر، دمحم عبد الفتاح، التسويق االسرتاتيجي، الطبعة األوىل، املكتب العريب للمعارف، القاهرة،  

 .228، ص نفس املرجع  8
 .21-21، ص ص 9081، الرايض، السعودية، مكتبة الشقريالطبعة الثانية، لتعليم ومهارات االتصال، تقنيات امحد عبد هللا القميزي،   9
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جمموعة من األتخاص  مكون من جمتمع مجاهريي االتصاالت على أهنا ببساطة صور هذا النموذج ، 10صحيح
كل تخص و  وسائل االعالم متثل فيه مصادر قوية للتأثري والناس يقبلوهنا ويفهموهنا بشكل متماثل،و  نعزلنيامل

 11.ات بشكل فردي، ويستجيب بشكل فردييتلقى املعلوم

 النموذج املبسط لالتصاالت :(10،10)رقم  شكل

 
                                                                                 .Paul Russel Smith, Ze Zook, op.cit, p123 :املصدر

وسائل لافرتض أن كما أنه ،  لسريورة العملية االتصالية الشديد هتبسيطمل يكن هذا النموذج واقعي بسبب 
وهذا األخري  املتلقي تذهب بشكل مباتر إىل اجلمهور رسائل االتصاليةالوأن  ،أتثريات عنيفة ومفاجئة االتصال

مل يعد هذا النموذج معتمد عليه يف  ، بناًء عليه12احلالة اندرة احلدوثه يف الواقع هذلكن يتأثر بشكل سريع، 
 املفسرة لسريورة عملية االتصالبحوث للأنه كان بداية تفسري سريورة عملية االتصال لكن أمهيته تبقى يف 

 .ااهتوأتثري 

 Schramm (1511)مكوانت العملية االتصالية استناداً لنموذج . 13.

االتصال على أنه فعل أحادي االجتاه يسري بطريقة أفقية أو خطية يتم من  النموذج القاعدي لالتصال قدم
 بني خالهلا نقل املعلومات من املرسل إىل املستقبل عرب وسيلة مع غياب تبه اتم للطابع التفاعلي أو التباديل

النتقادات حادة، وقد نتج عن هذه االنتقادات تطوير رؤية خمتلفة  انت النموذج، لذلك تعرض هذا النموذجمكو 
لالتصال تتجاوز املفهوم التقليدي الذي يشرح االتصال من خالل جمموعة من املكوانت والعناصر اليت تربط بينها 

من مسات التفاعل " العملية"بكل ما حيمله مفهوم  Processعالقة خطية إىل تقدمي االتصال على أنه عملية 
املستمر بني جمموعة من العناصر واملتغريات اليت تعمل يف إطار عالقة دائرية مستمرة، حبيث يبدو االتصال عملية 
متكاملة يتبادل خالهلا املشاركون اآلراء واملعلومات واألفكار ويسامهون يف تشكيلها وتطويرها يف حركة اتصالية 

                                                             
10 Paul Russel Smith, Ze Zook, Marketing Communications Integrating offline and online with social media, 
FIFTH edition, koganpage, 2011, p 123. 

 .22ص ، 9002االردن،   ،، عماندار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، -منظور تطبيقي اسرتاتيجي-ادارة التسويق الزعيب، فالح علي  11 
12 Paul Russel Smith, Ze Zook, op.cit, p 123. 



 

 6 

أدت هذه الرؤية إىل حتول النماذج التصورية لعملية االتصال من الشكل االفقي الذي تسري فيه األسهم . مرةمست
 Schramm.13يف اجتاه واحد إىل أتكال دائرية أو حلزونية، وأبرز هذه النماذج منوذج 

ويف سبيل ، تفاعلي أكثر مما هو خطي أن االتصال عمل أكدواحثني الذين من أوائل البا Schrammيعترب 
 ، كانت فكرة النموذج8221أوهلا كان سنة قدم ثالث مناذج، سعيه إىل حماولة تفسري سريورة العملية االتصالية 

اذ  أبن القائم ابالتصال يرسل ويستقبل يف نفس الوقت، ومستقبل الرسالة يشفر ويفسر ويفك تيفرة كاملرسل،
ينبغي على املصدر أن تكون لديه معلومات كافية عن االتارة ليستطيع فك تيفرهتا وتفسريها وترمجتها إىل معاين 
مفهومة، حيث يقوم املستقبل هنا بلعب دور املرسل بوضع فكرته يف رموز يشفرها ويرسلها إىل املرسل األصلي 

 Schrammأكد  رموز مفسرة ليستطيع فهمها، كما وره بتحويلها إىلمستقباًل والذي يقوم بد بذلكحيث يصبح 
أن فعالية صياغة الرسالة تؤثر على جناح االتصال وقوة ومرونة الوسيلة لتصل الرسالة يف الوقت  من خالل منوذجه

 . املناسب
أن جناح عملية االتصال بني املرسل واملستقبل تعتمد على وجود خربة ركز على  Schrammالنموذج الثاين لـ 

كلما زاد فكة بينهما، ألن االختالف يف اخلربة املشرتكة يسبب التشوي  الداليل بينهما ويعيق وصول املعىن، مشرت 
 . تشابه إطارمها الداليل زاد احتمال أن تعين الرسالة نفس الشيء عند الطرفني

هو كما  يف عملية االتصال العكسية أو الرجعيةعلى أمهية التغذية  Schrammأما يف منوذجه الثالث فقد أكد 
أول )منوذج تانون وويفر  يفعتربها طريقة للتغلب على التشوي  الذي حيدث او  (09،08)رقم شكل ممثل يف ال
، حيث أن املرسل ينبغي أن يهتم ابلتغذية العكسية لكي يعدل رسالته بناًء عليها (التشوي  مصطلح من استعمل
تفسرياً النماذج أكثر  األخري كان من Schrammمنوذج  .14ح وصول الرسالة ابلشكل الصحيبذلك ليضمن 

 .املمثلة ملكوانت االتصال وعلى أساسه صممت النماذج احلديثةلعملية االتصال 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
السعودية الكربى، رسالة دكتوراه منشورة، الطبعة األوىل، جامعة االمام دمحم  ؤسسات، استخدام االتصال التسويقي املتكامل يف املمحد بن انصر املوسى  13

 .21-22، ص ص 9080بن سعود االسالمية، سلسلة الرسائل اجلامعية، السعودية، 
 .18-12، ص ص مرجع سابقمحد عبد هللا القميزي،   14
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 (Schramm 8222استناداً لنموذج )مكوانت العملية االتصالية  :(10،10)رقم  شكل

 
 Chris Fill, Marketing communications : interactivity, communities, and content, Fifth  :املصدر

edition,  Pearson Education, England, 2009, p 42. 
صور هذا النموذج فكرة أساسية تبدأ ابملصدر الذي تنطلق منه الرسالة حيث يتم ترميزها كما سبق وأن ذكران، 

، مث يتم نقل صاله ملستقبل الرسالة يف تكل رموزويقصد ابلرتميز إمكانية صياغة املعىن املراد ايعلى تكل إتارة 
هذه اإلتارة بواسطة أداة اتصال معينة إىل املستقبل الذي يقوم بدوره بفك هذه الرموز متر بعد ذلك إىل اهلدف 

فكرة التشوي  فهي تلفت انتباهنا إىل حقيقة أن الرسالة حيتمل أن حيدث هلا  أما. االتصال بذلك تتم عمليةو 
 . يفسرهاو حتريف قبل أن يفك املتلقي رموزها 

وفيما يلي سنقدم ترح مبسط لكل عنصر من العناصر املشكلة تتم عملية االتصال من خالل ستة عناصر، 
 :15هلذا النموذج
 هو الذي يقوم إبرسال الرسالة للمواصلة واالتصال :املصدر أو املرسل .  
 هو حتويل الفكرة إىل رموز لالتصال، فمن املستحيل إرسال الفكرة أو الرسالة على  :أو التشفري الرتميز

حالتها األصلية بل جيب ترمجتها إىل رموز مفهومة، أو وضع هذه الفكرة يف صورة تسهل عملية 
 .االتصال

  لعملية االتصال وهي تتكامل مع  عملية االتصال ألهنا متثل املضمون أو احملتوىهي جوهر  :الرسالة
 .افق معهاوتتو االتصال  قناة

 هو حتويل الرموز إىل الفكرة األصلية لكي يستلم املستقبل الرسالة أو الفكرة على تكل  :فك الرتميز
 . ون فهم الفكرة املراد إرساهلارموز كتابية أو مسعية أو بصرية، ألن عملية استالم الرموز ال تتم بد

                                                             
15 Chris Fill,  op.cit,  pp 42-46. 
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 اجلمهور هو الذي يستقبل الرسالة، وقد يكون املستهلك أو : املستقبل أو املرسل إليه او املستلم 
 . من عملية االتصال املستهدف

 وهي أساسية يف االتصال فهي متثل  مفعول رجعي، هي عملية: أو املعلومات املرتدة التغذية العكسية
للتحقق من أن و . ستقبل واليت يعرب عنها بفعل واضحيف حقيقتها قبـول أو رفض الرسالة من قبل امل

الرسالة وصلت وفهمت من طرف املستقبل جيب مراقبة عملية االتصال بتنظيم وسيلة للحصول على 
ة اإلجابة أبن املرسل إليه فهم رسالة فعملية الرجوع هي مرحل ،د فعل املستقبلمعلومات عن ردو 

 .املرسل
  مثال  . قد تكون قناة االتصال معرضة إىل اضطراابت اليت تشوه نوعية االتصال :أو التشوي الضجيج

عرض إتهار يف التلفزيون ويتم  كانقطاع الصوت أو الصورة يف التلفزة، نزع امللصقات من الشارع،
عرض إتهار منافس مباترة من بعده مما يؤثر على مستوى ودرجة التأثري أو االستجابة املتحققة من 

 .اإلتهار املشاهد أوال
ل اجلماهريي أكثر على اعتبار أن على االتصا ن النماذج املفسرة لسريورة العملية االتصالية كانت تركزإ

التأثري على حشد كبري من اجلمهور وأبقل التكاليف إذا ما قارانه ابالتصال فرد لفرد، مكانه االتصال اجلماهريي اب
  :16(02،08) اجلماهريي ممثل يف الشكل املوايل منوذج االتصال

 منوذج االتصاالت خبطوة واحدة :(30،10)رقم شكل 

 
    Paul Russell Smith, Ze Zook, op.cit, p124                                                              :املصدر

أو منوذج التأثري املباتر فهو مبين على أساس  االتصاالت خبطوة واحدةميثل منوذج االتصال اجلماهريي منوذج 
صفاهتم، و  اهاهتم، بنيتهم النفسيةجتأن األتخاص املختلفون يستجيبون بشكل خمتلف للرسائل االعالمية وفقًا ال

ويشري  .17ليس متماثل االتصالوابلتايل فتأثري وسائل  ،به كل تخصوذلك بسبب اختالف االدراك الذي يفكر 

                                                             
16 Paul Russell Smith, Ze Zook, op.cit, p 121. 

 .22مرجع سابق، ص ، -منظور تطبيقي اسرتاتيجي-ادارة التسويق  ،الزعيب فالح علي  17
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 املستهدف على التأثري على حشد كبري من اجلمهورهذا النوع من النماذج غري الدقيقة إىل أن املرسل لديه القدرة 
يرون ما يريدون )وغالبًا بطريقة مشوهة  ب معاجلة املعلومات بشكل انتقائيهذا األخري يكون نشطًا من جان

القى هذا النموذج العديد من االنتقادات نظراً لرؤيته احملدودة، وظهرت بعده النماذج اخلطية خبطوتني اليت   (.رؤيته
   .واليت سنتطرق إليها يف اجلزء املوايل أكثر لسريورة العملية االتصاليةفسرة كانت م

 "التأثري غري املباشرمناذج "اخلطية لالتصال نماذج ال. 1

التأثري غري املباتر تصحيح بعض اجلوانب يف النماذج املقرتحة اخلطية لالتصاالت أو مناذج نماذج الحاولت  
ويقصد ابلتأثري غري املباتر أن اجلمهور املستهدف ال يتأثر مباترة ابلرسالة وإمنا ينقل أتثري الرسالة إليه  قبلها،

 :اخلطية منوذجني فرعينينماذج تشمل ال .أطراف وسيطة
  النموذج اخلطي خبطوتنيA two-step linear 
  مناذج االتصاالت اخلطية متعددة اخلطوات 

 خبطوتني النموذج اخلطي . 1.1

ة عن طريق الوسائل اجلماهريية ال تصل من املعلومات املقدأنتيجة اتكالية مفادها  Lazarsfeldجاء منوذج 
أهنم كما ،  تعملية التصوي كما ينبغي، وأن أتثري الرسائل السياسية املذاعة واملطبوعة ضئيل على قرار الناخبني يف

. ماهرييةيق وسائل االتصال اجلطر يتأثرون عادة مبن حوهلم من الناس أكثر مما يتأثرون ابملعلومات اليت تقدم عن 
يف كتاب لكل من الباحثني  8222والثانية عام  8211حلتني األوىل عام نشر هذا النموذج على مر 

Lazarsfeld  وKatz ، نشر الباحث ففي البدايةLazarsfeld  بعنوان  8211ام دراسة عThe people 
choiceاحلملة االنتخابية  ابلتزامن مع ء الدراسةجراا متيف جامعة كولومبيا،  ، ابلتعاون مع جمموعة من الباحثني

الرائسية األمريكية اليت تارك فيها الرئيس األمريكي السابق روزفلت، الذي كان مريضًا وكانت البالد مقبلة على 
أن متغري إىل  توصلتإال أن نتائج الدراسة  ،18حيث انتدت أغلب وسائل االعالم بعدم ترتيحه حرب عاملية،

االتصال الشخصي ميثل عاماًل وسيطاً ابلغ األمهية يف أتثري عملية االتصال اجلماهريي وتكوين الرأي العام وتغيريه، 
اهريي مث ينقوهنا إىل اجلمهور من خالل حيث يستقبل قادة الرأي يف اجملتمع املعلومات من وسائل االتصال اجلم

 ،تأثري االتصال الشخصي أكرب من أتثري االتصال اجلماهرييف 19اللقاءات الشخصية واملناقشات اليت تدور بينهم 
 Openionالذين يتواجدون ضمن مجاعات هلهم أتثري أكرب على األتباع  Openion Leadersوأن قادة الرأي 

Followers الرأي وسيطا بني وسائل االتصال واألتباع، حيث يعمل قادة. 

                                                             
 .19، ص مرجع سابق، هللا القميزي محد عبد  18
19

 .11مرجع سابق، ص  ،محد بن انصر املوسى  
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 two-step 20كان هذا النموذج املدخل األساسي لظهور نظرية تدفق املعلومات على مرحلتني
hypothesis مثل يف الشكل املوايلوامل: 

"قادة الرأي"منوذج االتصاالت خبطوتني  :(40،10)رقم شكل 

 
 

 .Paul Russell Smith, Ze Zook, op cit, p 125                                                  :املصدر

يكون من خالل قادة الرأي،  وإمنار تدر على اجلمهور ال يكون بشكل مبايوضح هذا النموذج أن أتثري املص
فهم ليسوا خرباء رمسيني وال يقدمون املشورة ابلضرورة لكن  -واجلدير ابلذكر أنه ملن الصعب حتديد قادة الرأي 

وهم أكثر جرأة ولديهم ثقة أكرب يف  أعليي غالًبا مبكانة اجتماعية يتأثرون هبم، ويتمتع قادة الرأ وناآلخر  األفراد
 opinionكيفية تصفية الرسائل من خالل قادة الرأي   (01،08)رقم ويوضح الشكل . جديدكل ما هو جتربة  

leaders املعلومات املقدمة من الوسائل اجلماهريية ال ، فاالنتقال مباترة إىل بعض أعضاء اجلمهور املستهدف أو
ملية االتصالية يكون على أتثري العوالسابقة،  يكون هلا أثر مباتر وكبري على املستقبلني كما تزعم وجهات النظر

املرسل ينقل رسالة إىل اجلمهور املستهدف لكن  :النحو التايلاملوقف االتصايل على من خالهلما يتبلور  مرحلتني
 إمنا يتأثر أكثر إذا ما نقلت إليه مرة أخرى عن طريق قادة الرأي و اجلمهور املستهدف ال يتأثر  ابلرسالة مباترة 

opinion leaders.21 
يصبح منوذج  ،للنموذج اخلطي لالتصاالت خبطوتني opinion formers( OF)عند إضافة صانعي الرأي 

ميكن فصل صانعي الرأي عن قادة . (02،08)رقم االتصاالت أكثر إاثرة لالهتمام كما هو ممثل يف الشكل 
 الرأيصناعة هم خرباء رمسيون لديهم أتثري يف  -عكس قادة الرأي–الرأي  يصانعوجتدر االتارة إىل أن ، الرأي
يبحث الناس عن آرائهم ويطلبون . مثل الصحفيني أو احملللني أو النقاد أو القضاة أو أعضاء هيئة اإلدارة العام

                                                             
20

 .19، ص مرجع سابق، محد عبد هللا القميزي  
21  Paul Russel Smith, Ze Zook, op cit, p 125. 
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و عن طريق رعاية أ عي الرأي يف اإلعالانت الرتوجييةغالًبا ما يتم توظيف صان ،من انحية أخرى. املشورة منهم
ات العالمات التجارية على الطاولة العليا يف مثل املياه املعدنية ذ)املنتجات جبانب املشاهري  أحداث ووضع

 ؤسساتيُعترب عمالء امل ،B2B، أما يف أسواق األعمال (املؤمترات الصحفية أو وضع املنتج الفعلي يف األفالم
يؤثر على  املستهلكنيوجودهم يف قائمة  أنحيث  ،عليهم السعي للحصولغالبًا الكربى قادة يف الرأي ويتم 

 22.اآلخرين املستهلكني

 "قادة الرأي وصانعي الرأي"منوذج االتصاالت خبطوتني  ::(10،10)رقم شكل 

 
 .Paul Russell Smith, Ze Zook, op.cit, p 125                                                   :املصدر

  ردو كل من صانعي الرأي وقادة الرأي لأنه حسب منوذج االتصاالت اخلطية خبطوتني ميكن القول عليه بناًء 
وابلتايل امكانية  فراد املكونني للجمهور املستهدفلألإعادة صياغة الرسالة بشكل يتفق مع احلالة املعنوية  يفكبري 

وميكن لكل من صانعي الرأي وقادة الرأي املسامهة يف حتقيق املصداقية للرسائل ، كما أكثرحتقيق استجابة 
 وهذا ما يسهم يف حتقيقحة نفسية ملستقبل الرسالة وإعطاء قوة للرسالة ورا مهما كان موضوعهااالتصالية 

 .للجهة القائمة ابالتصال املسطرة األهداف االتصالية

 اخلطوات  مناذج االتصاالت اخلطية متعدد. 1.1

االتصاالت اخلطية متعدد يعد منوذج  .ددة األوجه، اخلطوات واالجتاهاتالتواصل هو يف الواقع عملية متع
لنموذج االتصاالت اخلطية مطور  منوذج Multi-step -linear communications modelsاخلطوات 
عملية االتصال فقادة الرأي يتحدثون النموذج وجود تفاعل كبري بني األطراف املكونة ل حيث يؤكد هذا، خبطوتني

 يفعلى حنو متزايد )مع بعضهم البعض، ويتحدثون إىل مستمعيهم ويتحدث املستمعون مع بعضهم البعض 
                                                             

22 Paul Copley, Marketing Communications Management Elsevier Butterworth-Heinemann, 2004, pp 38-39. 

opinion formers : O.FReciver /  : / Ropinion leaders  : O.L 
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مث يعيدون ردود الفعل إىل قادة الرأي، ومن جهة أخرى قد يتلقى بعض ( جمموعات النقاش وجمموعات اإلنرتنت
 :(01،08) يف الشكل كما هو مبني   الرسالة مباترةاملستقبلني

 "أ"منوذج االتصاالت متعدد اخلطوات  :(60،01)رقم شكل 

 
 .Paul Russell Smith, Ze Zook, op.cit, p 126                                                     :املصدر

لنا طبيعة التأثري املتبادل الذي حيدث عندما نتفاعل مع بعضنا البعض، ألن  تفسرالطبيعة التفاعلية لالتصال 
االتصال ليس ما يفعله تخص لشخص ولكنه ما يفعله تخص مع تخص، فاالتصال يعتمد على العالقة مع 

 التغذية العكسية إىل النموذجو  إضافة التشوي  متابلنظر لتعقد عملية االتصال أكثر فأكثر، الطرف اآلخر، و 
 :املتعدد اخلطوات جلعله أكثر واقعية، كما هو مبني يف الشكل املوايل
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 "ب"منوذج االتصاالت متعدد اخلطوات  :(70،10)رقم شكل 

 .Paul Russell Smith, Ze Zook, op.cit, p 127                                                     :املصدر 

تفسري سريورة العملية  من أكثر النماذج واقعية يف( النموذج اخلطي متعدد اخلطوات)يعترب هذا النموذج 
 .االتصالية وهذا ألخذه بعني االعتبار كل املتغريات اليت من تأهنا التأثري على سريورة وفعالية العملية االتصالية

ت اخلطية متعددة اخلطوات مما سبق ميكن القول أن مفتاح النجاح يف محلة االتصاالت حسب مناذج االتصاال
 .عاً م ة الرأي وصانعي الرأيهو كسب قاد

 مناذج االتصاالت غري اخلطية متعددة اخلطوات . 3

أدى إىل انقالب جذري يف  واالنرتنتن ظهور وانتشار تقنيات االتصال الفضائي عرب األقمار الصناعية إ
مفاهيم االتصال وممارساته حيث حتول  االتصال األحادي االجتاه مع هذه الوسائل  اجلديدة إىل اتصال تفاعلي 
وتباديل الطابع، مع كل ما ينجم عن ذلك من أتثريات يف جماالت  اجتاه التدفق املعلومايت، ومواقع طريف العملية 

، الشيء الذي أثر أيضًا على صياغة النماذج املفسرة 23وأدوارمها وطبيعة تفاعالهتما( املرسل واملتلقي)االتصالية 
 Multi-stepلالتصاالت  متعددة اخلطوات لسريورة العملية االتصالية ما أدى إىل ظهور النماذج غري اخلطية

non linear communication models واليت سنتطرق إليها فيما يلي. 

                                                             
23

 .82مرجع سابق، ص  ،محد بن انصر املوسى  



 

 14 

 لالتصاالت عرب الويب النموذج املبسط . 1.3

حيث  ،فظهرت النماذج غري اخلطية لالتصاالت االنرتنتيف ظل ثورة  أخذت مناذج االتصاالت أبعاد أكرب
املكلفني ابالتصال أصبحت االتصاالت تدور حول العالمة التجارية بداًل من جمرد إرساهلا إىل اجلماهري بواسطة 

 :املبسط لالتصاالت عرب الويب النموذجميثل  (01،08)الشكل . العالمة التجاريةمن قبل 
 النموذج املبسط لالتصاالت عرب الويب  :(80،10)رقم شكل 

 
 .Paul Russell Smith, Ze Zook, op.cit, p 128                                                      :املصدر

التأثري   Simple web communications model النموذج املبسط لالتصاالت عرب الويبظهر يف 
فبفضل  .)mouth-of-Electronic word( االلكرتونية املنطوقةكلمة الخاصة كلمة الفم الكبري والسريع ل

واثنياً، (  C2B Business Customer to) املؤسسة، إىل ، أوالً العودةاملستهلكني  إبمكانصار  االنرتنت
والذي يعترب تكل من أتكال االتصال  ،( C2C ustomerCCustomer to)إىل بعضهم البعض  التحدث

يصبح تدفق االتصاالت يف النهاية مبثابة تبكة وبناًء عليه  .ا الحقاً سنتطرق إليهاليت  للتسويق يف املفاهيم احلديثة
 .24ل ذلك مبين على العالمة التجاريةوك، وقادة الرأي املستهلكنياتصاالت بني 

 النموذج املطور لالتصاالت عرب الويب . 1.3

أمهية التباين واالتفاق داخل حيث برزت ة على اختاذ القرارات االتصالية ثرت تبكة العالقات االجتماعيأ
اجلماعات وغريها من النتائج اليت أكدت على أن األفراد يف مجهور املتلقني ليسوا ذرات منفصلة أو وحدات منعزلة 

ية اليت تؤثر على قراراهتم واجتاهاهتم حنو خمرجات ولكنهم ينتمون بشكل أو آبخر إىل تبكة من البناءات االجتماع
تجارب السيما عند مشاركة  ال مع بعضهم البعضيتحدث األفراد  ،تفحسب الدراسا .عمليات االتصال

                                                             
24 Paul Russell Smith, Ze Zook, op cit, p 128. 

http://scholar.google.com/scholar_url?url=https://pdfs.semanticscholar.org/d15e/1d55d3cccd51e90eeaee9b56d9c64ec40cf4.pdf&hl=fr&sa=X&scisig=AAGBfm0Ldrd02Hpf1xtltVV3pj_Pj2srGg&nossl=1&oi=scholarr
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بينما خيرب  ،تخًصا آخر عن جتربتهم السيئة 88غري الراضني ما يصل إىل  املستهلكني وخيرب ،لمنتجاتالشخصية ل
األخبار السيئة تنتقل أسرع " ،فيليب كوتلر ،فكما يقول خبري التسويق. الراضون ثالثة أو أربعة فقط املستهلكني

 املؤسسةالتحكم يف الوضع أكثر فأكثر، ولعل تشكيل  ؤسساتلذلك أصبح لزاماً على امل. 25"من األخبار اجليدة
، حيث االنرتنتيف عصر  من أجنع احللول اليت ميكن تطبيقها لتبقى قريبة منه مع مجهورها املستهدفحملاداثت 

ميكنها النظر واالستماع إىل ما يقال عرب غرف الدردتة اليت تستضيفها ومناقشة املشاكل واألفكار والتحسينات 
قد  ومن اجلدير ابلذكر أن االتصاالت بني املستهلكني. وجمموعة واسعة من املوضوعات املرتبطة ابلعالمة التجارية

تكون سلبية، وقد يصل احلد إىل إنشاء مواقع ومهية ومواقع كراهية مكرسة لنشر الرسائل السلبية حول العالمات 
سفراء للعالمة التجارية  نو املستهلكيث يصبح حبالتجارية، كما قد تكون االتصاالت بني املستهلكني اجيابية 

رسائل العالمة  نو املستهلكلتسويق الفريوسي حيث يتناقل اب يسمىيف اطار ما  آخرين هبا مستهلكنيويوصون 
يتم نقل الرسائل بني ف، فيما بينهم بسرعة كبرية مما خيفف كثريا على املؤسسات املال واجلهد والوقتالتجارية 
. يضاوابلطبع من العالمة التجارية أ ،ومن قادة الرأي إىل قادة الرأي املستهلكنيومن قادة الرأي إىل  املستهلكني
 Advanced web communicationsميثل النموذج املطور لالتصاالت عرب الويب ( 02،08)الشكل 
model : 

 النموذج املطور لالتصاالت عرب الويب : (50،10)رقم شكل 

 
 .Paul Russell Smith, Ze Zook, op cit, p 128                                                      :املصدر

                                                             
25 Idem, p 128. 
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، وما سبق والتغذية العكسيةصال الفاعلة كبيئة االتصال، كافة عناصر االتمنوذج االتصال التفاعلي   يشمل
حيث إهنا ال  تماعية،االجطبيعة العالقات  ا ميثل جوهرو هذ. ده من سلوك اتصايل أو غريهاالتصال، وما جاء بع

 .بعضها على بعض تنتهي، بل يبىن

أن عملية االتصال تشكل حمور العالقات االجتماعية واالقتصادية ميكن القول  يف ختام هذا املبحث،
واحد من النماذج  فإن كل ،عملية االتصال أكثر مما نتصور لتعقيدنظرًا واليت ال ميكن االستغناء عنها، و 

النموذج الذي ه جوانب قصور حاول اجتهد من أجل تفسري سريورة العملية االتصالية، كل منوذج في السابقة
اعطاء اضافة  واألخذ بكل املتغريات اليت من شأهنا التأثري يف عملية االتصال، فاالتصال مبفهومه بعده  ىأت

، كما أنه أو حىت تكنولوجية الواسع يتأثر ابلبيئة اليت يتم فيها سواء كانت بيئة مادية أو اجتماعية أو ثقافية
بعدما تعرفنا يف املبحث األول من هذا  . من طريف االتصاليعتمد على العوامل النفسية والذاتية لكل 

 ".االتصاالت التسويقية"يف املبحث املوايل  حبثناالفصل على االتصال مبفهومه الواسع، سيكون حمور 
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 ةالتسويقي تاالتصاالطبيعة وجوهر : املبحث الثاين

 ،املتقدمة اجملتمعات وخباصة جمتمع ألي واالقتصادية االجتماعية للنظم مكمالً  جزءا التسويقية االتصاالت تعترب
اجلمهور الواسع على اعتبار أهنا مهزة الوصل بني املؤسسة تهرة ومعرفة لدى  األكثر التسويقية الوظيفة كما أهنا

ن أجل هذا م  .للمستهلك الشرائي القرار على والتأثري اإلقناع اإلخبار،واملستهلكني واليت هتدف أساسًا  إىل 
املتعلقة ابالتصاالت التسويقية ومزيج االتصاالت األساسية خصصنا هذا  املبحث للتطرق إىل خمتلف اجلوانب 

 .بتوضيح مفهوم االتصاالت التسويقية املتكاملة املبحثالتسويقية، لنختتم هذا 

 ةالتسويقي تمفهوم االتصاال. 1

يف البيئة واتتداد املنافسة وتقارب املنتجات من حيث السعر واجلودة ومواجهة التغريات  مع التطور املتسارع
احلادة، أصبح هاجس املؤسسات يف وقتنا احلايل احملافظة على بقائها، هنا كان ال بد على املؤسسات من اجياد 

االتصال التسويقي أحد أمناط  ميثل ،26نظام كفء وفعال للتواصل مع األطراف املختلفة اليت تتعامل معها املؤسسة
االتصال املهمة اليت تعمل على توظيف الفعل االتصايل لتحقيق أهداف املؤسسات واملنشآت الرحبية وغري الرحبية 

ومن اجلمهور املستهدف املتمثلة يف ضمان تدفق املعلومات والرسائل وانسياهبا من املؤسسة إىل اجلمهور 
إىل عرض أهم أنواع  ابإلضافةهذا اجلزء إىل تعريف االتصاالت التسويقية  سنتطرق يف. إىل املؤسسةاملستهدف 

 .االتصاالت التسويقية

 تعريف االتصاالت التسويقية. 1.1

حديث االستخدام نسبياً، إذ ح ى منتصف الثمانينيات من القرن املاضي " االتصال التسويقي"يعد مصطلح 
، للداللة على االتصال التسويقي" املزيج الرتوجيي"أو " الرتويج"ظلت أدبيات الفكر التسويقي تستخدم مصطلح 

لكن العقد األخري من القرن املاضي تهد تركيزًا على البعد االتصايل يف العملية الرتوجيية حبيث حل التخطيط 
رسي مييل بعض دا .للرتويج أو املزيج الرتوجيي منذ مطلع التسعينيات يف كثري من أدبيات التسويق واالعالن
السعر، التغليف، والتوزيع : االتصال التسويقي إىل توسيع هذا املفهوم ليشمل كافة األنشطة التسويقية للمنشأة مثل

 .27-أو املزيج الرتوجيي–والبحوث إضافة إىل أدوات االتصال التسويقي 
 :التسويقي االتصال لتعريف احملاوالت من جمموعة وفيما يلي سنذكر

                                                             
ص ص ، 9082، كتبة حسن العصرية، بريوت، لبنانمدخل إىل عامل االتصاالت التسويقية، الطبعة األوىل، م زيد اخلري ميلود، دمحم الطاهر القادري،  26
1-1. 

 .11ص مرجع سابق، محد بن انصر املوسى،   27
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 عملية تنمية وتنفيذ جمموعة من برامج االتصاالت املقنعة اخلاصة ابملستهلكني ": عرفت االتصال التسويقي أبنه
وذلك عرب فرتات زمنية حمددة، وهذه االتصاالت هتدف إىل التأثري بشكل مباتر يف سلوك جمموعة من األفراد 

 .ن توجه إليهم هاته االتصاالتالذي
  يعرفPhilip Kotler  وBernard Dubois جمموعة االرساالت املرسلة " :االتصال التسويقي على أنه

 ."يصال معلومات قابلة لتغيري سلوكهم يف االجتاه املرجواهبدف  عمالئهاواملوجهة إىل  املؤسسةمن طرف 
  عرفKernan  املشرتي املرتقب بقبول  إلقناعاجلهود املبذولة من جانب البائع ": على أنهاالتصال التسويقي

ويقرتب هذا التعريف  ،"من اسرتجاعها معلومات معينة عن منتج أو خدمة، وحفظها يف ذهنه بشكل ميكنه
نقل معلومات عن منتج أو خدمة أبسلوب : "أنهالذي عرف االتصال التسويقي على  Kenkedمن تعريف 

 .28"بول املنتج أو اخلدمة املروج هلااقناعي إىل مجهور مستهدف من املستهلكني حلمل أفراده على ق
استناداً إىل التعاريف السابقة ميكن القول أنه رغم اختالف وجهات النظر يف تسمية االتصاالت  التسويقية أو 

على أن  أغلب التعاريفتتفق ، حيث يف اجلوهر انتلفال خيملصطلحني يعرفان الشيء نفسه و الرتويج، إال أن كال ا
جمموعة من السياسات اهلادفة إلقناع أو تذكري أو حتفيز املستهلكني احلاليني أو  هو االتصال التسويقي أو الرتويج

  .املؤسسةوخدمات احملتملني مبنتجات 

 التسويقي االتصال أنواع. 11.

فيما يلي سنستعرض أنواع  ،املعتمدة يف عملية التصنيفعايري امل ابختالفتعددت تقسيمات االتصال 
 .نوع االستهداف، وعلى أساس الوسائل املستخدمة أساس على: االتصال التسويقي وفق معيارين

 نوعني إىل املسطرة لألهداف تبعا التسويقي االتصال يقسم :االستهداف لنوع تبعا التسويقي االتصال. 8.9.8
  :29رئيسيني

 والعالمة املنتج على هذا النوع من االتصال يركز :التجاري االتصال. 
 مشاريعها على فضال وأهدافها، وبسياستها هبا التعريف خالل من املؤسسة على يركز :املؤسسايت االتصال 

 تتناسب خمتلفة بوسائل النوعني من كل يستعني حيث االجتماعية، للبيئة املوجهة وأعماهلا املستقبلية
 .املسطرةغراض األ خمتلف حتقيق أجل من وخصائصهما

 للوسائل تبعا التسويقي االتصال من نوعان هناك :املستخدمة للوسائل تبعا التسويقي االتصال. 9.9.8
 : 30املستخدمة

                                                             
 .11، صنفس املرجع  28
التجارية وعلوم  كلية العلوم االقتصادية،  التجاريةيف العلوم غري منشورة دكتوراه  ، أطروحةدراسة حالة اجلزائر :االتصال اتسياس، منصوري خرية مونية 29

 .91-92ص ص ، 9081-9082، اجلزائر، جامعة وهران التسيري
30 Philip Kotler et al, Marketing Management, 15e édition, Pearson, France, 2015, pp 638-639. 

https://www.amazon.fr/Philip-Kotler/e/B0028DGITO/ref=dp_byline_cont_book_1
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 مجيع الوسائل اليت تتيح االتصال  تشمل االتصال عن طريق القنوات الشخصية واليت ميثل :تصال الشخصياال
االتصاالت الشخصية تستمد فعاليتها . وجهاً لوجه أو عرب اهلاتف أو عرب اإلنرتنت الفردي واملباتر ابجلمهور،

جتمع القنوات الشخصية كل من تقنيات . الفورية من العرض التقدميي الفردي الذي يسمح ابالستجابة
 :وتنقسم القنوات الشخصية إىل ثالث جمموعات. املنطوقةكلمة الالتسويق املباتر، قوة املبيعات و 

 .احملتملني ستهلكنيعلى اتصال مباتر مع امل واليت تكون، هي قوة املبيعات: قنوات التجاريةال -
 .بسبب مهاراهتم املستهلكنيتشمل األفراد املستقلني الذين لديهم أتثري على : قنوات اخلرباء -
 موأصدقائه مزمالئه: املستهلكني بـ تتشكل القنوات االجتماعية من خالل عالقات  :القنوات االجتماعية -

 .إخل... هتموعائال
أو  ،أو ميثل خماطرة ،عندما يكون املنتج مكلًفا: يسود أتثري القنوات الشخصية يف حالتني، بشكل عام 

 .لعملية تراء غري متكررة اً يكون هدف
 الشخصية مجيع أدوات االتصال اليت تنقل  جتمع قنوات االتصال غري  :القنوات غري الشخصية أو اجلماهريية

يشمل هذا التصنيف أيًضا مواضع . العالقات العامةو  ترويج املبيعات ،اإلعالن: الرسالة دون اتصال تخصي
 .املنتجات يف األفالم ورعاية األحداث

   ةالتسويقي تاالتصاال مزيج. 1

املزج بني األدوات االتصالية  املؤسسةأنه يتوجب على  :ينطوي مفهوم االتصاالت التسويقية على معىن يقول
إىل حتقيق أهداف االتصال املسطرة يف إطار من خالله ترمي  بعناية فائقة لتحصل على مزيج اتصايل متناسق

؟ هذا ما االتصايلزيج املأن حتدد  للمؤسسةكيف ميكن ؟ و االتصايلماذا نعين ابملزيج  ، ولكنإسرتاتيجية التسويق
كل  االتصايل، مث التطرق إىلتعريف املزيج  سنقف من خالله علىوالذي  اجلزءاالجابة عليه يف هذا  سنحاول

 .االتصايل، لنوضح يف األخري العوامل املؤثرة يف اختيار املزيج على حدى عنصر من عناصره

 تـعريف مزيج االتصاالت التسويقية. 1.1

 من جمموعة من يتكونو  التسويقي، املزيج من فرعية جمموعة على أنه عرف مزيج االتصاالت التسويقية
 املزيج حتقيق التسويق مدير حياول حيث للمؤسسة، معينة أهداف لتحقيق البعض بعضها مع تتفاعل اليت املتغريات
 .31للمؤسسة  الرتوجيية األهداف لتحقيق له املكونة العناصر خمتلف من األفضل

                                                             
31 Terence A. Shimp, J. Craig Andrews, Advertising, Promotion, and Other Aspects of Integrated Marketing 
Communications, Ninth Edition, Cengage Learning, USA, 2013, p9. 
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  كما قال يف هذا الشأن كل منKotler Philip و  Gary Armstrong مزيج االتصاالت التسويقية "أن
لعمالء وأصحاب املصلحة والتواصل مع ا املستهلكنيهو حقيبة املسوق املتكونة من جمموعة من األدوات جلذب 

 32."اآلخرين لتقدمي رسالة واضحة ومقنعة
أمرًا ضروراًي ألنه يستحيل على تكل واحد يف محالهتم االتصالية  االتصايلاملزيج على  ؤسساتيعد اعتماد امل
أن يكون فعااًل ومؤثراً، فاالعالن وحده ال يؤدي إىل زايدة املبيعات ابلدرجة  االتصال التسويقيمن أتكال 
، إذ ال بد أن يصاحب ابلبيع الشخصي أو العرض املناسب لكي تزداد فاعليته وال يقتصر هذا األمر ااملرغوب فيه

ذا مل يسبقه بعض االعالن الذي ميهد لرجل الشخصي أيضًا يصبح مقلقًا للغاية إ أن البيع إذعلى االعالن فقط، 
 33.هبا نياحملتملسبيل لعرض سلعته وإقناع املستهلكني البيع ال

   يةالتسويق تاالتصاال مزيج عناصر. 1.1

أن عناصر املزيج  Pintel، حيث يرى االتصايلهناك اختالف بني املسوقني يف حتديد العناصر املكونة للمزيج 
يعتقد أن هذه العناصر  Ulanoff، أما (االعالن، البيع الشخصي وتنشيط املبيعات) هي ثالثة فقط االتصايل
العالقات العامة إىل هذه  Maccullochف أضا، و (االعالن، البيع الشخصي، تنشيط املبيعات والدعاية)أربعة 

فقد حددا عناصر Gary Armstrong  و  Kotler Philipأما  ،34العناصر ليصبح عددها مخس عناصر
االعالن، البيع الشخصي، تنشيط املبيعات، العالقات العامة،  :أساسيةالتسويقي يف مخس عناصر االتصايل املزيج 

سنوضح بشكل خمتصر مفهوم كل عنصر من عناصر املزيج االتصايل ، وفيما يلي 35التسويق املباتر والرقمي
 .Gary Armstrongو  philip Kotlerاخلمس اليت حددها كل من  التسويقي
 من األكرب اجلزء على غالبا ويستحوذ التسويقي، االتصال مزيج عناصر أهم من اإلعالن يعترب :ناإلعال. 1.1.1
إىل خطوات تطبيق احلملة  افةإىل تعريف االعالن وأهدافه ابالض وفيما يلي سنتطرق التسويقي االتصال ميزانية
 .االعالنية

 من عدد خالل من لالعالن تاملة صورة إعطاء اإلعالنو  التسويق خرباء من العديد حاول  :اإلعالن تعريف 
 :منها ذكرن أن ميكن التعريفات

تخصية لتقدمي املنتجات واخلدمات واألفكار بواسطة جهة معلومة ومقابل أجر مدفوع وسيلة غري االعالن " -
 36".مع االفصاح عن هوية املعلن

                                                             
32

 Philip Kotler, Gary Armstrong, Principles of Marketing, 17th edition , Pearson Education, 2018, p 491. 
 .212، ص مرجع سابقدمحم عبد الفتاح،   33
 .211، ص نفس املرجع السابق  34

35 Philip Kotler, Gary Armstrong, op.cit, p 422. 
 ،9001 دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ، الطبعة الثانية،-مدخل كمي وحتليلي–حممود جاسم دمحم الصميدعي، اسرتاتيجيات التسويق   36
 .29ص
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نشاط خمطط على أسس علمية وعملية يهدف إىل خلق الطلب على املنتج أو "  :عرف االعالن على أنهكما  -
 ."37سبةاخلدمة وإتباعه مقابل أجر مدفوع وذلك من خالل وسائل النشر املنا

 The art of marketing known."38فن التعريف : "على أنه ابختصار" منال طلعت حممود"وعرفته  -
 االتصايلمتيز االعالن عن غريه من أوجه النشاط  اليت اخلصائص من جمموعةالتعاريف السابقة  من يستخلص

 :يلي فيما تلخيصها ميكن
 .مواقف املستهلكني وقراراهتم الشرائيةعلى ترويج املنتج والتأثري على االعالن يساعد  -
أنه جهود غري تخصية، حيث يتم االتصال بني املعلن واجلمهور بطريقة غري مباترة ابستعمال وسائل االعالن  -

 ...كالصحف واجملالت والراديو والتلفزيون   املختلفة
 .االعالن يدفع عنه أجر حمدد وهذا ما مييز االعالن عن الدعاية -
 حسب  :اإلعالن أهدافPhilip Kotler  أربع أهداف أساسيةتتباين أهداف االعالن بني آخرون، و :
 :39، وعلى أساسها تقسم االعالانت حسب اهلدف االعالين إىلاملستهلكني تذكري أو طمأنة، إقناع ،عالما
لبناء الوعي ابلعالمة التجارية وفهم املنتجات اجلديدة أو امليزات اجلديدة يستخدم : االعالن االعالمي -
 .نتجات احلاليةللم
 املستهلكني  تفوقها خللق تفضيل لدى حمبوبة ويربزإىل جعل العالمة التجارية يهدف : االعالن االقناعي -

 .املستهدفني
، لكن تلجأ إليه كربايت يتعلق مبنتجات أو خدمات معروفة طبيعتها وخصائصها للجمهور :االعالن التذكريي -
 .حتفيز الشراء املتكرر للمنتجات واخلدماتبقصد التذكري هبا و  ؤسساتامل
اجلدد حول مدى مالءمة  املستهلكنيلطمأنة عالانت اإل هذه تصمم: اعالانت اليت تلي عملية الشراء -

 .اختيارهم
  وضع مهور املستهدف مرتبط بإن مدى جناح احلملة االعالنية وقدرهتا على التأثري على اجل :االعالنخطوات

، من هنا أتيت أمهية االعتناء بوضع الربانمج االعالين الذي جيب املؤسسةالربانمج الناجح الذي يتوافق مع أهداف 
 :40وهي أن مير أبربع خطوات أساسية

 حتديدإىل  ابإلضافة حتديد السوق والقطاعات السوقية املستهدفة املرحلة  وتشمل هاته: التخطيط األويل -
 .وضع ميزانية االعالنوكذا  ول إليهاصاالعالنية املراد الو األهداف 

 .ألخذ بعني االعتبار املغرايت البيعية وعوامل اجلذب اليت حتفز كل قطاعاب وذلك :تصميم االعالن -

                                                             
 .11، ص 9002إيناس رأفت تومان، التسويق وادارة االعالن، الطبعة األوىل، دار الفكر انترون وموزعون، عمان،   37
 .22ص  ،،9002العلمية للنشر والتوزيع، عمان،  فريد كورتل، االتصال التسويقي، الطبعة األوىل، دار كنوز املعرفة  38

39 Philip Kotler et al, op.cit, p 658. 
40

 .912-919مرجع سابق، ص ص  حممود جاسم دمحم الصميدعي،  

https://www.amazon.fr/Philip-Kotler/e/B0028DGITO/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/Philip-Kotler/e/B0028DGITO/ref=dp_byline_cont_book_1
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 .ألخذ بعني االعتبار مميزات وعيوب كل وسيلة يف عملية املفاضلةاب: اختيار الوسيلة االعالنية املناسبة -
توضح هذه املرحلة مدى جناح الربانمج االعالين ومدى كفاءة حتقيق األهداف، : تقييم نتائج الربانمج االعالين -

امكانية  ؤسسةللميتيح هذا ألنه االعالنية قبل وأثناء احلملة  اختبار احلملة ه من األفضلوجتدر االتارة إىل أن
سوف تتحمل نفقات االعالن دون مردود ال  املؤسسةتعديل اخللل قبل أن ينتهي الربانمج االعالين وابلتايل فان 

 .يتناسب مع حجم التكاليف
 وعموما ،ةالتسويقي تاالتصاال مزيج عناصر من مهما عنصرا املبيعات تنشيط يعترب :املبيعات تنشيط. 1.1.1
 .املفهوم نفس على تعرب مصطلحات املبيعات ترويج أو املبيعات ترقية أو املبيعات تنشيط فإن
 عرف  :تنشيط املبيعات تعريفPhilip Kotler علىجمموعة من األدوات احملفزة : تنشيط املبيعات على أهنا 
كما عرفت ،  41"تعظيم تراء منتجات وخدمات معينة من قبل التجار واملستهلكني هبدف صممت قصريالدى امل

جمموعة من التقنيات املوجهة لدفع وتشجيع الطلب على "اجلمعية األمريكية للتسويق تنشيط املبيعات على أهنا 
ملستهلكني أو الوسطاء املدى القصري، وذلك بواسطة زايدة حجم الشراء ملنتوج معني أو خدمة من  طرف ا

 .42"التجاريني
 طريق عن البيعية العملية لتسريع فعالة أداةهي  املبيعات تنشيط القول أن ميكن ريفني السابقنيالتع خالل ومن
 .سواء من جانب املستهلكني أو الوسطاء التجاريني املبيعات على املدى القصري حجم زايدة إىل هتدف حوافز
 43النقاط التالية املبيعات يف تنشيط ص أهدافتلخي ميكن   :املبيعات تنشيط وأهداف خصائص: 
 ؛حث املستهلكني على جتربة املنتجات اجلديدة واملنتجات املطورة -
 ية للمنافسني؛االتصالاحلفاظ على والء املستهلكني للمنتجات اليت يستخدموهنا وجماهبة النشاطات  -
 ن قبل ومل يكن يستخدمها ابستمرار؛املستهلك على زايدة استخدامه للمنتجات اليت يشرتيها م حث -
 .والدعاية والبيع الشخصي كاإلعالنية األخرى  االتصالمساندة النشاطات  -

 .جتدر االتارة إىل أن االهداف السابقة ختتلف وتتنوع ابختالف أدوات تنشيط املبيعات املستخدمة
 فهناك إليها، توجه اليت اجلهة ابختالف ختتلف املبيعات لتنشيط أساليب عدة هناك :بيعاتامل تنشيط أساليب 
 األساليب بني ومن. النهائي املستهلك حنو وأخرى البيع لرجال املوجهة األساليبو  الوسطاءو  للعمالء املوجهة تلك

اخلصومات واحلوافز املادية، أساليب عرض املنتج يف  املسابقات، اهلدااي والعينات، :جند العموم على املستخدمة
 .إخل...املتاجر، النقاط التكرارية 

 

                                                             
41

 .920ص ، 9080عمان، األردن، ، الطبعة األوىل، دار امليسرة للنشر والتوزيع، -مدخل منهجي تطبيقي–علي فالح الزعيب، االتصاالت التسويقية   
 .922، ص ، مرجع سابقاالتصال التسويقيفريد كورتل،   42
43

 .222ص مرجع سابق، لفتاح، دمحم عبد ا  

https://www.amazon.fr/Philip-Kotler/e/B0028DGITO/ref=dp_byline_cont_book_1
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 الباحثني نظر وجهات واختالف بتعدد العامة العالقات مفاهيم واختلفت تعددت :العامة العالقات. 3.1.1
 .تطبيقها جماالت توسع يف حدث التغيري وإمنا تتغري مل وأساسياهتا طبيعتهاو  جوهرها أن إال واملمارسني،

 ذلك النشاط املخطط الذي يهدف إىل حتقيق "عرفت العالقات العامة على أهنا  :تعريف العالقات العامة
ومجاهريها سواء داخليًا أو خارجيًا من خالل سياسات وبرامج تستند يف  املؤسسةالرضا والتفاهم املتبادل بني 

 الوصل حلقةو  املؤسسة ضمري، مبعىن آخر تعترب العالقات العامة 44"االجتماعيةتنفيذها على األخذ مببدأ املسؤولية 
 برانمج وفق هبا املتصلة اجلماهريو  املؤسسة بني املتبادلة الثقةو  املشرتك الفهميف حماولة حتقيق  واجلمهور املؤسسة بني

 .وخمطط مدروس
 اإلدارية املستوايت كافة يف متارس وظيفة األخرية اآلونة يف العامة العالقات أصبحت :العامة العالقات أهداف 
  :خالل نشاط العالقات العامة من حتقيقها إىل املؤسسةرئيسية تسعى  أهداف أربعة وهناك ،املؤسسة يف
 .داخل حميطها الداخلي واخلارجي للمؤسسةبناء مسعة طيبة  -
 .بني اجلمهور املستهدفاحملافظة على جو من الثقة والرضا  -
 .املؤسسةتكوين صورة ذهنية اجيابية عن  -
 .ومجهورها املستهدف املؤسسةمن التوافق املصلحي بني  تشكيل حالة -
 تستخدم العالقات العامة وسائل اتصال متكنها من تنفيذ  :45وسائل االتصال املستخدمة يف العالقات العامة

املرتقبني واحلاليني واجملتمع احمللي واحلكومي من قبل ادارة املنشأة،  املستهلكنيبرانجمها وواجباهتا مع اجلمهور العام و 
، االعالم، االتصاالت الدعاية، االعالن: متعددة أمهها وميكن حتقيق فعالية وسائل العالقات العامة اجلدية بطرق
 .إخل...الشخصية، االتصاالت املرئية، املعارض، الوسائل املطبوعة 

أو خدمة أو فكرة  نتجأنه التقدمي الشخصي والشفهي مليعرف البيع الشخصي على  :الشخصي البيع. 4.1.1
املستهلك  إبمدادعلى أنه العملية املتعلقة كما يعرف ،  االقتناع هبا حنو ترائها أو احملتمل املستهلكهبدف دفع 
 ، وعليه46تباديل ل االتصال الشخصي يف موقفواخلدمات من خال املنتجاتبشراء  وإقناعه وإغرائهابملعلومات 

 ة،أو خدم منتجميكن القول أن البيع الشخصي يعرب عن جمموعة من االجراءات إلخبار وإقناع املستهلكني بشراء 
 . مث اقناعهم إبمتام عملية الشراء املستهلكنيومهمة البيع الشخصي هي البحث عن 

 47النقاط التالية ف البيع الشخصي يفميكن اجياز أهدا :الشخصي البيع أهداف:  
 .ضافة إىل تقدمي خدمات ما بعد البيعملستهلكني ونقل املعلومات إليهم إاالتصال املباتر اب -
 

                                                             
 .11، ص مرجع سابقبشري العالق،   44
 .182-189ص ص  .9002الثانية، دار امليسرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، زكراي أمحد عزام وآخرون، مبادىء التسويق احلديث، الطبعة   45
 .11-12 ص ، صمرجع سابق، لعالقبشري ا  46
 .911حممود جاسم دمحم الصميدعي، مرجع سابق، ص   47
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 .بناء عالقات وطيدة مع املستهلكني -
 .بتكرار عملية الشراء وإقناعهمدائمني  مستهلكنيكسب  -
 .املعنية املؤسسةميثل رجال البيع حلقة الوصل بني املستهلكني و  -

التسويق املباتر على أنه  Duboisو  Kotlerعرف كل من   :التسويق الرقميو  التسويق املباشر. 1.1.1
نظام تسويقي تفاعلي يستخدم أحد أساليب االعالن خللق استجابة ميكن قياسها يف أي وقت، مبعىن آخر هو "

اتصاالت مباترة مع فالتسويق املباتر هو   ،48"اتصال مباتر مع فئة من املستهلكني حمددة مسبقاً ويف أي مكان
أفراد خمتارين بعناية من بني مستهلكي املنتج للحصول على استجاابت فورية وزرع عالقات دائمة مع العميل عرب 
استخدام اهلاتف والربيد العادي أو اإللكرتوين واإلنرتنت وأي أدوات أخرى لالتصال املباتر مع فئات حمددة من 

أن  Gary Armstrongو  philip  Kotlerكل من   أكد ما فيما خيص التسويق الرقمي فقدأ ،املستهلكني
من الربيد  :فكالمها يعتمد على نفس الوسائلالعديد من اخلصائص  ان يفشرتكي الرقميالتسويق التسويق املباتر و 

 .التواصل االجتماعيومواقع تف احملمول املباتر والكتالوجات والتسويق عرب اهلاتف إىل اإلنرتنت واهلا
 ميتاز التسويق املباتر بصفات تعطيه األولوية على حساب عناصر املزيج التسويقي  :مميزات التسويق املباتر

 :األخرى من بني هاته الصفات
 .مستهلك أو جمموعة من املستهلكني احملتملنييتم توجيهه عادًة إىل : اً التسويق املباتر أكثر استهداف -
ميكن إعداد الرسائل بسرعة ح ى يف الوقت الفعلي ومصممة خصيًصا : املباتر فوري وتخصي التسويق -

 . األفراد أو جمموعات العالمات التجارية ،للمستهلكني
، وميكن أن تؤخذ الرسائل من واملستهلكإنه يتيح إجراء حوار بني فريق التسويق : التسويق املباتر تفاعلي -

 . 49استجابة املستهلك
مما  االستهدافجهوًدا تسويقية عالية  الرقمي ميثالنالتسويق التسويق املباتر و توليفة  ميكن القول أن ،وعليه

سنتطرق إىل خمتلف جوانب التسويق الرقمي  .املستهلكنيويبين عالقات فردية مع  ،املستهلكنيخيلق مشاركة 
 .والتسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي ابلتفصيل يف الفصل الثاين

 التسويقية االتصاالت مزيج اختيار يف املؤثرة العوامل. 3.1

 يف فعال بشكل من تأنه أن يساهم األمثل والذي أو املناسب التسويقية االتصاالت مزيج حتديد عملية تعترب
 هذا حتديد يف تؤثر اليت العوامل من جمموعة توجد حيث التسويق،  رجل مسؤولية مناملسطرة  األهداف حتقيق
 :50سندرج أمهها يف النقاط التالية املزيج

                                                             
 .911نفس املرجع، ص   48

49 Philip Kotler, Gary Armstrong, op.cit, p 658. 
 .10-11، ص ص مرجع سابقالق، بشري الع  50
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 له يؤثر على إسرتاتيجية االتصال املتبعة، فطبيعة املنتج  االتصالاختالف طبيعة املنتج املرغوب : طبيعة املنتج
 تديداً  الصناعية معقدة الرتكيب تتطلب تركيزاً  املنتجاتفعلى سبيل املثال . حتدد نوعية املزيج االتصايل املناسب

 قيمة لكرب وذلك ابلنظر ،املنتجعلى البيع الشخصي بواسطة رجال بيع خرباء يف جماالت تركيب واستخدامات 
، أما خاصة ملواصفات وفقا تصميمها احتمال وكذلك البيع، بعدو  قبل خدمة وأمهية سعرها ارتفاعو  الصفقة
 خلصائصها تفصيلياً  ترحاً  تتطلب ال إذ املبيعات، وتنشيط اإلعالناالستهالكية فأكثر ما يناسبها  املنتجات
 .أخرى منتجات مع ابملقارنة استخدامها، وكيفية

 ففي حالة . تتأثر إىل حد كبري بطبيعة السوق االتصايلإن القرارات املتعلقة ابملزيج  :طبيعة السوق املستهدفة
 السوق فإن البيع الشخصي قد يكون كافيا وكلما اتسعت املستهلكني من حمدود عدد يف سوق حملية صغرية ومركزة

  . اإلعالن على االعتماد زاد كلما املؤسسة فيها تتعامل اليت
 االتصاليةجيب على خمطط إسرتاتيجية االتصال اختيار األساليب  :طبيعة البيئة الثقافية للسوق املستهدفة 

  . واألخذ بعني االعتبارات البيئة الثقافية للجمهور املستهدف املناسبة للسوق املستهدفة،
 احتكارية كانت أو غري احتكارية،  ؤسساتابختالف نوع امل االتصايلخيتلف املزيج  :طبيعة املنافسة السائدة
 منتجات عن منتجاهتا لتمايز نظرا اإلعالن استخدام إىل االحتكارية املنافسة ظل يف العاملة ؤسساتامل تلجأفقد 

 مزيج حتديد الصعوبة من فإنه الكاملة املنافسة حالة يف أما التمايز، هذا إظهار على اإلعالن يركزو  املنافسني،
 جتد احلالة هذه يفو  اجملال، هذا يف التفوق منها كل وحماولة ؤسساتامل بني املنافسة حدة الزدايد نظراً  أمثل اتصايل
  . املقارن االعالناستخدام أمام  نفسها املؤسسة

 مراحل دورة حياة املنتج ابختالفونوعيته  االتصالختتلف كثـافة  :دورة حياة املنتج  :  
ينحصر هدف االتصال يف هذه املرحلة على اإلخبار والتعريف ابملنتج ومزاايه لذا تكون  :مرحلة تقدمي املنتج-

حاجة ماسة إلنفاق  هناك تكونو العمل على خلق طلب على هذا املنتج  املرحلةيف هذه  االتصايلمهمة املزيج 
 . مع استخدام أسلوب تنشيط املبيعات لتشجيع املستهلكني بتجريب املنتج االتصالاملزيد على 

يف هذه املرحلة تركز على خلق صورة ذهنية جيدة حول املنتج مقارنة ابملنتجات  االتصالإن جهود : مرحلة النمـو-
بناء  منسة ألن هذه املرحلة تتضمن دخول منافسني جدد، األمر الذي حيتم حتويل تركيز املزيج االتصايل املناف

تصبح الوظيفة األساسية لالتصال يف هذه حيث طلب رئيسي على املنتج إىل الرتكيز على خلق طلب اختياري 
املناسبة  االتصاليةأما الوسائل . املؤسسة املرحلة حماولة إقناع املستهلكني املستهدفني لشراء وتبين سلع أو خدمات

 . ايً وليس إخـبار  اً يإقـناع يكون هناألن دور االتصال  البيع الشخصيمناسباً يف هذه احلالة استعمال كون يفقد 
 احملافظة هو التسويقي االتصال رحلة واستقرار املبيعات، فهدفملالتتداد املنافسة يف هذه ا ابلنظر :مرحلة النضج-
 على التسويق رجل هنا يركزو  املبيعات، استقرارو  للمنتج جديدة استخدامات وتنمية للمنتج املستهلكني والء على

 .استعمال تنشيط املبيعات إىل ابإلضافةكأداة لإلغراء أكثر مما هو لإلعالم،  اإلعالن
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واألرابح، وتظهر منتجات تنخفض كل من املبيعات  يف هذه املرحلة من دورة حياة املنتج، :مرحلة تدهور املنتج-
 هو التسويقي األساسي لالتصال اهلدفيبقى و  االتصاليةجديدة أفضل، مما يؤدي إىل خفض مجيع اجملهودات 

 .املبيعات يف سبيل ذلك تنشيط تقنية  املؤسسةتستخدم  أطول، قد ملدة حياتهدورة  متديدو  املنتج صيانة
، مبعىن أن االتصايلإن كمية األموال املتاحة لالتصال تعترب حمددا أساسيا الختيار املزيج  :حجم ميزانية االتصال -

ففي حالة كانت امليزانية حمدودة فانه من الصعب . األموال املتاحة هي اليت حتدد املزيج االتصايل وليس العكس
على طريقة البيع  املؤسسةويف هذه احلالة قد تعتمد  اللجوء إىل وسيلة واسعة االنتشار نظرًا الرتفاع تكاليفها،

 .الشخصي أو طريقة النشر دون االعالن الذي يتطلب توفر موارد مالية كبرية
 اليت اإلسرتاتيجية نوع على يعتمد التسويقي االتصال أتكال من تكل أي استخدام إن: املختارة اإلسرتاتيجية 
 .ثالث من هذا الفصليف املبحث ال التسويقي االتصال اسرتاتيجياتإىل خمتلف سنتطرق  .تبنيها سيتم

الذي ينجح مع  املزيج االتصايلف ،ميكن القول أنه من الصعب حتديد املزيج املثايل لسياسة االتصال مما سبق،
األخذ بعني االعتبار كل النقاط  ؤسساتمنتج ليس ابلضرورة أن ينجح مع منتج آخر، لذلك وجب على امل

 االتصال ميكن أن تكونحيث أن مجيع أساليب  ،االتصاالت التسويقيةملزيج  عملية حتديدها السابقة الذكر يف
وهذا ما أدى إىل  لبعضها مكملة بلالبعض ميكن أن حتل حمل بعضها ال لبعضها البعض لفرتة زمنية، لكن بدائل 

  .املوايلوالذي سنتطرق إليه يف اجلزء  ية املتكاملةاالتصاالت التسويقظهور مصطلح 

 االتصاالت التسويقية املتكاملة. 3

وظيفة االتصاالت التسويقية يف  وتعترب ،سابقاً  عليه كانت ما على كثرياً  اليوم التسويقية البيئة اختلفت لقد
 .اجلمهور الواسعهي من أكثر الوظائف تغريًا وتطورًا وذلك ألهنا متثل االستجاابت حلاجات ورغبات  املؤسسة
 الذي السؤال أصبححيث  التسويقية، االتصاالت يف لالنرتنت الشاسع االستخدام التغريات هذه أبرز من ولعل
 موحدة، رسالة صياغة من تتمكن ح ى االتصالية األدوات هذه خمتلف بني التعاي  يتم كيف هو نفسه يطرح
 وخدمات؟ منتجات من املؤسسة تقدمه ما حنو املستهلك ادراكات تعظيم إبمكاهنا ومنسجمة متكاملة
سنحاول  ما وهذا املتكاملة، التسويقية االتصاالت مبفهوم يعرف ما عرب مير التساؤل هذا على اإلجابة إن

 .اجلزء هذا يف تسليط الضوء عليه
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 االتصاالت التسويقية املتكاملة مفهوم. 3.1

هبدف حتقيق  ؤسساتوتعترب االتصاالت التسويقية املتكاملة من األنشطة املعاصرة اليت بدأت تستخدمها امل
إن . ماملوجهة إليه الرسائل االتصالية التسويقيةمع احملافظة على مضمون  املستهلكنيالتواصل والتحاور مع 

أضافت خصوصية يف عمليات االتصال ومهنية واحرتاف يف مكوانت االتصال االتصاالت التسويقية املتكاملة 
 اتم بشكل االتفاق عدم يف مهم أساس املوضوع هذا يف احلداثةولعل  .وانتقال االتصال إىل املفهوم الشامل الواسع

 األخذ بني الزالت اتفاصيلهو  امالحمه أن املتكاملة حيث التسويقية لالتصاالت موحد وتامل تعريف حتديد على
 :لتعريفها نذكر منها اتجتهاداوجود  من مينع ال ذلك أن إالد، والر 
 عمليات االتصال الناجتة عن ختطيط وتنسيق وتكامل وتنفيذ عناصر " :أبهنا التسويقية االتصاالت عرفت

نتيجة خلق ليت تصل إىل وا (االعالن، البيع الشخصي، العالقات العامة وغريها)ومكوانت االتصاالت التسويقية 
 51."ر للعالمة التجارية على العميلتأتثري مبا

 يط مفهوم لتخط: "أما مجعية وكاالت االعالن األمريكية فقد عرفت االتصاالت التسويقية املتكاملة أبهنا
االعالن، البيع الشخصي، )من قيمة إضافية لتقييم أدوات وعناصر االتصال  هاالتصاالت التسويقية وما يقدم

 52.كل هذه األدوات تقدم رسائل واضحة ومنسقة ومتكاملة حنو تعظيم االتصاالت( عامة وغريهاالعالقات ال
 العالقات العامة، ترويج املبيعات، البيع  اإلعالن،) االتصايلاملزيج  جهود تنسيق : "كما عرفت على أهنا

، املنتج)للمزيج التسويقي مع بعضها البعض ومع العناصر األخرى ( الرقميالتسويق و  الشخصي، التسويق املباتر
، حيث ذهب هذا التعريف إىل أبعد من حتقيق 53"يث تتحدث مجيع العناصر بصوت واحدحب( التسعري، التوزيع

 .التناسق بني عناصر املزيج االتصايل، بل إىل التناسق بني عناصر املزيج التسويقي ككل
 اليت اجلهود تنسيق عن عبارة هي املتكاملة التسويقية االتصاالت أنإنطالقاً من التعاريف السابقة ميكن القول 

ضمن  اجلماهري هذه مع للتفاعل مربمج ختطيط وعملية جانب، من اجلمهور مع املختلفة االتصال عرب وسائل تتم
 التسويقية االتصاالت لفهم أنه غري .من جانب آخر بنية أساسًا على املستهلكم فاعلة تسويقية إسرتاتيجية
   :54وهي املفهوم هذا مكِوانت متثل اليتو  األساسية، أبعادها فهم من بد ال املتكاملة
 خيص ففيما املتكاملة، التسويقية لالتصاالت اجلوهريةو  األساسية املبادئ من هوو  :االتصايل لبعدا. 1.1.3
 نوع على يعتمد بدوره الذي االختيار على تعتمد العالقة هذه أن جند التجارية، العالمة/ابملنتج املستهلك عالقة
 تعطيفهي  اجلماهريية، االتصال بوسائل املتكاملة التسويقية االتصاالت فإىل جانب اهتمام االتصال، وتكل
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53 Terence A. Shimp, J. Craig Andrews, op.cit, p 21. 
يف العلوم االقتصادية  غري منشورة أطروحة دكتوراه بوتعري لويزة، اسرتاتيجيات االتصال التسويقي ومدى أتثريها على سلوك املستهلك اجلزائري،  54

 .21-21 ص ، ص9081، 2وعلوم التسيري، قسم علوم التسيري، جامعة اجلزائر 
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 االنرتنت، الشخصي، البيع مثل االجتاهني وذ االتصال على تعتمد اليت التفاعلية للوسائل كبرية أمهية أيضاً 
 أقرب بشكل املنتج على التعرف فرصة للمستهلك تتيح الوسائل هذهو  املباتر، التسويق وسائلو  التفاعلي اإلعالن

 .التجارية عالمتهاو  املؤسسة بنيو  بينه قوية عالقة بناء على تساعدو 
 التسويق، مظلة حتت تنطوي املتكاملة التسويقية االتصاالت عناصر من منطلق أن :التسويقي البعد. 1.1.3
 املستهلك علىيف كل عناصر املزيج التسويقي   الرتكيز وحتويل يقيالتسو  املزيجمدخل  على الرتكيز من البد فإنه
 ابحتياجات ؤسساتامل هتتم أن مبعىن املتكاملة، التسويقية االتصاالت مدخل عليه يعتمد الذي األساس هوو 

 ما اعتبارها يف ؤسساتامل هذه تضع أنو  ،املؤسسة متطلباتو  ملنتجاب االهتمام من أكثر متطلباتهو  املستهلك
 جيب كما ،املؤسسة أرابح لتحقيق املناسب السعرو  املنتج تسعري كيفية على الرتكيز من بدال املنتج تراء كلفهيس

 قنوات يف التفكري من بدال لشرائه إليها الوصول املستهلك على يسهل اليت األماكن يف املنتج توزيع يف التفكري
 البيع يف أدوارها من املؤسسة تنقل املتكاملة التسويقية االتصاالت أنأي  ،مؤسسةلل مالئمة األكثر التوزيع
 .التعلمو  االستماع إىل اإلخبارو 

 التسويقية لالتصاالت األساسي املفتاح التسويقي االتصال مزيج وظائف تنسيق يعد :التكاملي البعد. 3.1.3
 األقسام راكات خالل من داخليا التعاونو  التنسيق على املسوقني اعتماد أنه على التكامل يعرفو  املتكاملة،
 من املستهدف جبمهورها املؤسسة عالقة تقييمو  وتنفيذ ختطيط يف االتصالية العملية عن املسؤولة املختلفة

 ابتكار عملية يف املؤسسة مع املستهلك مشاركة خالل من خارجيا التكامل يكونو  املرتقبني،و  احلاليني املستهلكني
 على الرتكيز من التسويق أهداف حتويل يف جوهري مبدأ التكامل أن هذا ومعىن .ومنتجاهتا خدماهتا وتطوير

  55:يفالتكامل  مستوايت تلخيص ميكن .املستهلك احتياجات على الرتكيز إىل املؤسسة احتياجات
 من يزيد مما للمؤسسة واحد منظورو  بصوت أي أن تصدر الرسائل االتصالية :االتصالية الرسائل تكامل 

 .املستهدف اجلمهور على أتثريهاو مصداقيتها درجة
 إىل للوصول استخدامها يتم اليت االتصالية األدوات بني التنسيق مبعىن :االتصالية الوسائل تكامل 

 .املستهدف اجلمهور مع توصيلها املراد الرسالة مع األدوات هذه تتناسب حبيث ، املستهلكني
 أهدافو  وظائف لباقي ومالءمتها التسويقي االتصال أهدافو  وظائف تكامل مبعىن :الوظيفي التكامل. 4.1.3
 .غريهاو  التصديريةو  اإلنتاجية كالوظائف املؤسسة
 ،املؤسسة أو املنتج عن رسالة توصيل يف تساهم اليت املصادر كل تكامل ويعين :الداخلي التكامل. 1.1.3
 مراحل يف وجدت، إن هلا التابعة اخلارجية الوكاالت مع تتعاونو  للمؤسسة املختلفة األقسام مجيع تتكامل حيث
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 للمؤسسة االتصالية الرسائل خترج لكي التسويقي، االتصال لربامج التقييمو  الرقابةو  اإلترافو   التنفيذو  التخطيط
 .واحدة بصورةو  متناسقو  متناغم بشكل ككل املؤسسة أداءو  التجارية عالمتهاو  ملنتجاب اخلاصةو 

 قنواتو  سعرهو  املنتج جودة حيث من التسويقي املزيج عناصر تكامل مبعىن :التسويقي املزيج تكامل .6.1.3
  .للجمهور توصيلها املطلوب االتصالية الرسائل مع توزيعه

 األهداف مع املتكاملة التسويقية االتصاالت لربانمج املقررة امليزانية تناسب مبعىن :املايل التكامل .7.1.3
 أن حيث الربانمج، هذا متويل يف ميزانيتها من جبزء املختلفة األقسام اترتاكو  الطويل، املدى على حتقيقها املطلوب
 .للمؤسسة املختلفة األقسام مجيع على تعود عوائدهو  فوائده

 املتكاملة التسويقية االتصاالت أمهية تزايد أسباب. 3.1

 :56على تغيري مالمح االتصاالت التسويقية عمالهناك عامالن رئيسيان 
 ،دون عن ممارسة التسويق اجلماهرييبعد أن جتزأت األسواق الواسعة، بدأ املسوقون يبتع :العامل األول. 1.1.3
يف  ملستهلكنيلبناء عالقات أكثر متانة ابأصبحوا يطورون برامج تسويقية مركزة صممت خصيصًا  فشيئاً  تيئاً 

ولقد ترك التحول من ممارسة التسويق اجلماهريي إىل التسويق اجملزأ أتثريًا كبريًا على  .أسواق صغرية أكثر حمدودية
موضوع االتصاالت التسويقية، متاما مثلما أدى التسويق الواسع إىل ظهور جيل جديد من وسائل االتصال 

إىل ظهور جيل جديد من اجلهود  One to oneاجلماهريية، أدى التحول إىل التسويق من واحد لواحد 
ويف ضوء هاته البيئة االتصالية اجلديدة يرتتب على رجال التسويق يف الوقت . االتصالية عالية التوجه واالختصاص

 .احلاضر التفكري يف أدوار وسائل االتصال  املختلفة ويف املزيج االتصايل ككل
ايل املستهدف وكذلك االستخدام املتزايد لقنوات مزيج اتص إن التحول من التسويق اجلماهريي إىل التسويق

ال مييزون بني مصادر الرسائل  املستهلكنيإن . املستهلكنيًا يضع رجال التسويق أمام مشكلة مخأكرب وأكثر ز 
وهلذا . املؤسسة، ففي ذهن املستهلك تعترب خمتلف وسائل االتصال جزءًا من رسالة اعالمية واحدة عن االتصالية

وغالبًا ما . املؤسسةتة عن فان الرسائل املتضاربة اآلتية من هذه املصادر املختلفة ميكن أن تؤدي إىل صورة مشو 
التصاالت يف موحدة، فتكون النتيجة خليطاً من ا يف جعل قنواهتا االتصالية املختلفة متكاملة أو ؤسساتتفشل امل

السعري فريسل إتارة خمتلفة،  االتصالئاً، أما يتقول ت وسائل االتصال اجلماهرييةإعالانت ف عيون املستهلكني
تقول تيئًا خيتلف كلية، أما املوقع  املؤسسة، كما أن أدبيات مبيعات رسالة خمتلفةوالشارة على املنتج تقول 

 .فيتضارب يف رسائله عن كل تيء آخر للمؤسسةااللكرتوين 
رجال  يفجيا املعلومات على تعر حققها حقل تكنولو  لقد عملت القفزات اهلائلة اليت :العامل الثاين. 1.1.3
فقد أصبح هناك املزيد من املعلومات عن املستهلكني على – اجلمهور الواسععلى حاجات  فأكثر أكثرالتسويق 
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كما أن التكنولوجيا احلديثة قد فتحت منافذ اتصال جديدة تساعد يف الوصول إىل . املستويني الفردي واألسري
 . املستهدفني املستهلكنيأصغر من خالل رسائل اتصالية مفصلة وفق رغبات  استهالكيةقطاعات 

، فالرسائل االعالنية يتم ختطيطها وتنفيذها مؤسسةاالت أتيت من مصادر خمتلفة للاملشكلة هي أن هذه االتص
من قبل قسم  فيتم اعدادها أما اتصاالت البيع الشخصي. من قبل قسم االعالن أو من قبل وكالة االعالن

وهناك أخصائيون آخرون ومسؤولون عن العالقات العامة وترويج املبيعات والتسويق املباتر واملواقع . املبيعات
ونة األخرية مشكلة  يف اآلتكل هذا االنفصال الوظيفي  ،من االتصاالت التسويقية االلكرتونية وأتكال أخرى

قامت أواًل بتنظيم عملياهتا  ؤسساتالكثري من امل. ومواقعها االتصالية على االنرتنت ؤسساتكبرية لكثري من امل
جمموعات أو أقسام منفصلة وبذلك عزلت هذه األقسام النشاطات  إبجياداالتصالية اجلديدة على االنرتنت 

ام مستقلة، فان جزأت أدواهتا االتصالية اجلديدة إىل أقس ؤسساتفي حني أن بعض املف .التسويقية الرئيسية
احلقيقة أن معظم املستهلكني " :بناًء على أحد خرباء االتصاالت التسويقية املتكاملة. مل يفعلوا ذلك املستهلكون

سأقوم ببعض النشاط على االنرتنت، وأحرق جهاز التلفاز، : "ال جيزئون استخدام األنظمة اجلديدة فهم ال يقولون
وأقوم ابلغاء مجيع اترتاكايت مع اجملالت، وأخرج هاتفي، وال أرسل رسائل بريدية  وألقي مجيع أجهزيت من املذايع،

 ل، وال ينبغي أن يكون كذلك ابلنسبة إىل رجاللمستهلكنيليس هذا هو تكل العامل ابلنسبة ". بعد اآلن
 57.التسويق

يف  للعالمة التجارية أو املنتج تؤدي إىل بناء هوية قويةاالتصاالت التسويقية املتكاملة وعليه ميكن القول أن 
االت االتص"وصورهتا ومكانتها وهويتها عرب كافة مواقع  املؤسسةالسوق من خالل ربط وتنسيق مجيع رسائل 

 ."التسويقية

 ص االتصاالت التسويقية املتكاملةخصائ. 3.3

، عن االتصاالت التسويقية مبفهومها التقليدي هنالك العديد من اخلصائص متيز االتصاالت التسويقية املتكاملة
وهذه اخلصائص تعرب يف حقيقتها عن ماهية هذا النشاط التخصصي املوجه حنو حتقيق وتعميق التفاعل مع 

 58 :أهم هذه اخلصائص نلخصها يف النقاط التالية ،اجلمهور املستهدف
 ك احلايل أو املرتقب واليت على ضوئها يتم تبدأ اخلطوة األوىل لالتصاالت التسويقية املتكاملة مع املستهل

يف ايصاله  املؤسسة ترغباتساقًا مع املضمون الذي املطلوب اعتمادها يف االتصاالت  تصميم الرسالة أو الوسيلة
 .للطرف اآلخر
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 تقاس فعالية االتصاالت التسويقية املتكاملة من خالل مدى العالقة املتحققة بني املستهلك والعالمة التجارية 
 .يف السوق املستهدف املؤسسةالذي تتعامل به أو اخلدمة اليت متثل املنتج 

 والذي يقصد به أن مجيع عناصر االتصاالت  االتصاالت التسويقية املتكاملة تقوم على مبدأ االجناز التدائيب
واليت تعين أبن جمموع األجزاء املتنوعة  (2=9+9)التسويقية تعمل بشكل مشرتك وتنطبق عليه القاعدة 
أي أن عناصر مزيج االتصاالت التسويقية تتحد أو . لالتصاالت التسويقية تكون أكرب من كوهنا جمموع كوحدة

تتوجه بصوت واحد حول اهلدف االسرتاتيجي املطلوب حتقيقه وعرب تكاملها مع القناة املستخدمة والتصميم 
 .ق الصورة املوجهة يف ذهنية املستهلكالدقيق للرسالة وابجتاه خل

  ال يكفي أن حتقق االتصاالت التسويقية املتكاملة النجاح يف ايصال الرسالة إىل اجلمهور املستهدف ومعرفتهم
كي ابملستهلك وتغيري خلق االدراك لديهم عنها، بل املهم يف األمر هو أن خيلق التأثري السلو و  التجارية للعالمة
 .استجابة سلوكية دفعه إىلاجتاهه و 

 يف البحث عن  املؤسسةتطوير قدرات   عناالتصاالت التسويقية املتكاملة ينظر إليها على أهنا مسة التعبري
االتصاالت التسويقية املتكاملة . املستهلك املناسب مع الرسائل املناسبة وابلوقت املناسب ويف املكان املناسب

تقدم وصف لطريق جديد يف النظر إىل العمليات التسويقية بنظرة مشولية واحدة  فإهناتتصف ابلشمولية وابلتايل 
أي أن نظام االتصال التسويقي املتكامل هو وحدة متكونة من . بدل من الرتكيز على جزء أو نشاط حمدد فقط

 .نظم فرعية متالزمة مع بعضها مع البعض اآلخر وال تعمل بشكل انفرادي ومستقل

 أهم عناصر املزيج التسويقيمن  ةحداو  االتصاالت التسويقية  أن، ميكن القول املبحثهذا يف ختام 
مزيج "وذلك ابستخدام  للمستهلك الشرائي القرار على والتأثري اإلقناع اإلخبارواليت هتدف أساسًا  إىل 

املبيعات، البيع العالقات العامة، ترويج  اإلعالن :الذي يتألف من عدة عناصرو " االتصاالت التسويقية
اىل املسامهة يف حتقيق  عنصر من هذه العناصريسعى كل ، الرقميالتسويق و  الشخصي، التسويق املباشر

التغري يف البيئة اخلارجية واملنافسة  وما جيب التنويه إليه أن .اهلدف العام لالتصال وهو التأثري على املستهلك
ت التسويقية، وفرض عليها تنسيق خمتلف اجلهود غري من مالمح االتصاال ؤسساتاملفروضة على امل

 ما حنو املستهلك ادراكات تعظيم إبمكاهنا ومنسجمة متكاملة موحدة، رسالة صياغة من تتمكناالتصالية ل
 .، هذا كله يف اطار ما مسي ابالتصاالت التسويقية املتكاملةوخدمات منتجات من املؤسسة تقدمه
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  التسويقي االتصال اسرتاتيجيات: املبحث الثالث

 سوف املبحث هذا من خالل .اإلدارة جمال يف املعتمدة املفاهيم أهم من احلايل وقتنا يف اإلسرتاتيجية تعد
 ترتكز اليت األساسية املبادئ جانب إىل التسويقي االتصال سرتاتيجيةإب اخلاصة املفاهيم من جمموعة نتطرق إىل
األخري  اجلزء، أما التسويقية اإلدارات قبل من املعتمدة التسويقي االتصال اسرتاتيجيات وأنواع هذه األخرية عليها

 .من هذا املبحث فقد خصصناه إىل التطرق إىل خطوات تطبيق اسرتاتيجية االتصاالت التسويقية

  التسويقي االتصال إسرتاتيجية مفهوم .1

  .إىل أهم مبادئها ابإلضافة االتصال التسويقي إلسرتاتيجيةتقدمي مفهوم إىل  اجلزءصنا هذا صخ

 االتصال التسويقي إسرتاتيجيةتعريف . 1.1

 عرفتواليت بصفة عامة،  ابإلسرتاتيجية تعريفال ارأتينا التسويقي االتصال إسرتاتيجية مفهوم يف اخلوض قبل
تها لتحقيق أهداف طويلة األجل ألنشط املؤسسةخطة عمل تاملة طويلة املدى حتدد أسلوب تنفيذ : "اأهن على

حتديد : "على أهنا" ألفريد تاندلر"وعرفها  ".يف سوق أو أسواق معينة ابستخدام موارد معينة يف بيئة متغرية
وفقا و ، 59"األهداف الرئيسية طويلة األجل للمنشأة وتبين طريق العمل وتوزيع املوارد الضرورية لتنفيذ هذه األهداف

يف   (Thpmpson, 1994)أما  .60"وبيئتها املؤسسةاالسرتاتيجية هي نوع من االرتباط بني " ،"Grant"لـ 
كن أن أهدافها، ومي املؤسسةالطريقة اليت من خالهلا حتقق : "فقد عرفها أبهنا Strategic Managementكتابه 

 .61"اسرتاتيجيات فرعية مثال اسرتاتيجية خاصة بكل منتج أو خدمة للمؤسسةعامة السرتاتيجية لال يكون هناك
 ؤسساتامل عمللتحقيق أهدافها وت املؤسسةبناًء على التعاريف السابقة ميكن القول أن االسرتاتيجية هي سبيل 

 الطويلاملدى  على الكربى اخليارات حتدد العامة فاإلسرتاتيجية املستوايت، مجيع يف اإلسرتاتيجية إتباع على
 .تغريات البيئة الكلية ظروفيف ظل  التكييفو  التعديل إمكانية إغفال دون لذلك، الالزمة اإلمكانيات ختططو 

 كل حتدد العامة األهداف من انطالقا أنه حيث الطريقة، هذه على تعتمد املؤسسة وظائف كل فإن ومنطقيا
وهذا ما ينطبق على اسرتاتيجية االتصال التسويقي  ،بينها فيما جتانسها بشرط لكن هبا، خاصة إسرتاتيجية وظيفة

خطة العمل املوضوعة للوصول إىل حتقيق أهداف االتصال التسويقي احملددة : "على أهنافريد كورتل : واليت عرفها
 .62"واليت تبىن على مراحل معينة

                                                             
 .01ص ، مرجع سابقدمحم عبد الفتاح،   59

60 Manuel Cartier, Maxi fiche de stratégie, Dunod, Paris, 2010, p 2. 
 .82ص  ،مرجع سابقحممود جاسم دمحم الصميدعي،   61
 .11مرجع سابق، ص ، االتصال التسويقيفريد كورتل،   62
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وهذه  للمؤسسةالتسويقية إحدى مكوانت االسرتاتيجية  هي تيجية االتصال التسويقياسرتاميكن القول أن و  
 .(80،08)كما هو ممثل يف الشكل   للمؤسسةالعامة األخرية هي األخرى جزء من االسرتاتيجية الكلية أو 

لالتصال ابجلمهور املستهدف والتأكيد عليه من خالل جمموعة من  االسرتاتيجية االتصالية يتم تصميم 
والشكل املوايل يوضح العالقة بني  .وخصائص املرسل إليه املؤسسةدها ابلنظر إىل طبيعة نشاط األنشطة يتم حتدي

 :للمؤسسةالتسويقية  واإلسرتاتيجيةاالسرتاتيجية االتصالية 

 داخل إطار التسويق االتصاليةاالسرتاتيجية  :(10،10)رقم شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .89، مرجع سابق، قالبشري الع :املصدر

صياغة اسرتاتيجية االتصال التسويقي تعتمد على األهداف التسويقية فان  (80،08) الشكل بناًء على
واليت يتم على أساسها حتديد االسرتاتيجيات التسويقية املختلفة واحملققة من خالل عناصر املزيج  للمؤسسة
اعداد  يف حتقيق األهداف التسويقية املسطرة يبدأ رجل التسويق يف د دور االتصال التسويقيوبعد حتدي. التسويقي

 .فيما يليواليت سنتطرق إليها  املبادئاسرتاتيجية االتصال التسويقي املبنية على جمموعة من 

 األهداف

 اسرتاتيجية

  اسرتاتيجية

 

 املزيج التسويقي

 املنتج 
 السعر 
 التوزيع 

 املزيج االتصايل
 االعالن 
 البيع الشخصي 
 تنشيط املبيعات 
 التسويق املباتر 
 العناصر األخرى 

 املستهلكون

 املستهلكون
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  التسويقي االتصال إلسرتاتيجية األساسية املبادئ .1.1

 من التحقق جيب عملية، تنفيذية برامج إىل الكربى األفكار حتويلو  االتصالية اإلسرتاتيجية تطبيق يف البدء قبل
 أن جيب  Brochand و Lendrevie  فحسب .الرئيسية القواعد من عددا تليب االتصالية اإلسرتاتيجية هذه أن
 :63يف القواعد هذه وتتمثل، التسويقي االتصاالت اسرتاتيجية يف أساسية مبادئ مثانية تتوفر
 أن تكون هذه  قصد بهي، و التسويقي يعترب من أهم املبادئ األولية إلسرتاتيجية االتصال  :التواجد مبدأ

بتعبري آخر جيب على إسرتاتيجية . االسرتاتيجية حمققة وجمسدة يف الواقع، وليست فقط حرب على ورق أو كشعار
 .تقييمهاو  تنفيذها بوضعها، املعنيني األطراف مجيع من مقبولةو  معروفة مكتوبة، أن تكون التسويقي االتصال

 ت، فاالستمرارية سنوا لعدة تستمر أن جيب فعالة، التسويقي االتصال إسرتاتيجية تكون لكي :االستمرارية مبدأ
 اإلسرتاتيجية تغيري اجتاه من اإلكثار أن كما .هبا العملو  الرسالة ابدراك املستهدفة للجماهري تسمح اليت هي
من  العديد ولقد أثبتت اجلماهري، هذه طرف من املؤسسة رسالة إدراك على سلبا يؤثر دائمة بصفة تعديلهاو 
 احرتام مع لكن اإلسرتاتيجية التطوير يف مينع ال هذا، االتصال يف االستمرارية أمهية أدائها خالل من ؤسساتامل

 .لإلسرتاتيجية املمثلة الكبرية اخلطوط
 ومنافسيها من  املؤسسةتوضيح االختالف املوجود بني منتجات  مع اتتداد املنافسة، أصبح :التمايز مبدأ 

 احلمالت تصميم يف التمايز ضرورة يف املبدأ ينعكس هذا ،إسرتاتيجية االتصال التسويقي األساسية األدوار
 .إدراك الرسائل يف االلتباس خطر تفادي هبدف االتصالية

 هلا عالقاتو  بسيطة قوية، أفكار على يعتمدو  واضح، يكون عندما جيدا االتصال يكون :الوضوح مبدأ 
 املعىن ترمجة الغموض عند تفاديو  املستهدفة اجلماهري لدى الفهم بسهولة يتميز أن جيب كما بينها، فيما منطقية
 .اجلماهري هذه لدى
 فكثرياً  ،منها املستحيل  ننتظر أن جيب ال لكن جدا مرحبة التسويقية االتصاالت تكون أن ميكن :الواقعية مبدأ
 لقبولابحيضى  التسويقي االتصالن إ. الواقعية بعدم للمؤسسات االتصالية احلمالتو  االسرتاتيجيات تتميز ما
 املثالية يعكس أن إىل مييل كان إذا منتجاهتا، أماو  املؤسسة حقيقة مع متجانساً  كان املستهدفة إذا اجلماهري لدى
 السليب األثر فإن ابلشراء املستهلك إقناع استطاع إن ح ىو  ،امنتجاهتو  املؤسسة صورة على سلباً  يؤثرس ذلك فإن
 ابلواقعية يقصد أخرى جهة منو  .مستقبالً  العملية هذه تكرار مينعه من للمنتجات استهالكه من ينتج الذي
 االتصال إسرتاتيجية تنجح ولكي التسويقي، املخصصة لالتصال امليزانيةو  إليها الوصول املراد األهداف بني تناسقال

 :األساسية التالية النقاط حول اإلمكانيات تركيز جيب مكررة، كما قوية، صبورة، تكون أن جيب التسويقي
 .احلدود معروفةو  حمددة سوقية قطاعات علىالتسويقي  االتصال ركيزت -
 .واضحةو  حمددة أهداف على الرتكيز -
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 .21-21، ص ص ، مرجع سابقمنصوري خرية مونية  
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 .اإلعالمية الوسائل من حمدود عدد على الرتكيز -
 تكون أن التسويقي االتصال إسرتاتيجية على جيب :االحندار مبدأ: 
 مجيع عرب لتطبيقل قابل حتمله الذي املعىن أن بذلك ونعين ،التسويقي االتصال طرق خمتلف يف لالنعكاس قابلة -

 (.إخل... العامة  العالقات املبيعات، تنشيط إعالن،) املعتمدة االتصالية الطرق
 .اإلعالم وسائل خمتلف يف لالنعكاس قابلة -
 .املنافسة الدول، األسواق، حسب لالنعكاس قابلة -
 .النشاطات أو املنتجات من تشكيلة يف نعكاسلال قابلة -
 تلك ، وخاصةاملؤسسة قرارات مجيع مع متناسقاً  يكون أن التسويقي االتصال على جيب :االنسجام مبدأ 

 قنوات التموقع، اجلماهري املستهدفة،) منتجاهتاو  للمؤسسة ابلنسبة املطبقة التسويق إبسرتاتيجية املتعلقة القرارات
 ختلق أنو  بينها فيما متكاملة القرارات هذه تكون أن جيب ذلك جانب إىل .(اخل...البيع قوة العرض، فن التوزيع،
 .Synergieالتعاضد  من نوعا
 اخلارجية ابجلماهري االتصال يف يشارك أن للمؤسسة الداخلي اجلمهور على جيب :الداخل من القبول مبدأ 
 احلملة وترح الداخلي اجلمهور إعالم الضروري من أنه كما االتصالية، احلملة فعاليةو  مسرية على ذلك أثر إالو 
  .لعرضها اخلارج إىل التوجه قبل

 أن ميكن اليت املتغريات ألن ستنجح،حتماً  أن اإلسرتاتيجية يعين ال املبادئ هذه احرتام أن وجتدر االتارة  إىل
 أو كبرية نقائص وجود عدم يضمن املبادئهذه  احرتام ولكن عديدةو  كثرية التنفيذ عملية خالل تواجهها
 .داخلها متعاكسة اجتاهات

 التسويقي االتصال اتإسرتاتيجي أنواع .1

الدفع اسرتاتيجية : بني نوعني من اسرتاتيجيات االتصال التسويقي ومهاأغلب املراجع املطلع عليها ميزت 
دفع الباحثني  خاصة يف عصر االنرتنت املؤسسةنتيجة للتغريات احلاصلة يف حميط واسرتاتيجية اجلذب، إال أنه 

يندرجان ضمن ث منطني آخرين من االتصاالت التسويقية ااستحد املعاصرين يف جمال التسويق واالتصاالت إىل
االتصاالت ملنقولة واالتصاالت من املستهلك إىل املستهلك، والشكل : سرتاتيجيات االتصال التسويقي ومهاا

 :الربعةاملوايل ميثل األمناط 
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 أمناط االتصاالت التسويقية الرئيسية :(11،10)رقم شكل 

 

 

 

 

 

 
 

Arnaud De Baynast et al, Publicitor, 8ème édition, Collection : Livres en Or, Dunod, 2014, p11.             :املصدر
    

 : 64هذه االتصاالت املبينة يف الشكل أعاله منط منفيما يلي سنقدم ترح مبسط لكل 

  »Push «اتصاالت الدفع  .1.1

ومتثل جوهر اسرتاتيجية الدفع، وهي احلالة األكثر تيوعا يف التسويق والوضع التقليدي السائد يف التواصل 
أو اخلدمة من خالل قنوات التوزيع وصوال إىل املستهلك  املنتجتسمى إبسرتاجتية الدفع ألهنا تقوم بدفع التسويقي، 
ويتم هذا االتصال مباترة مع اجلمهور  ،(دفع االتصال) املؤسسةالتسويقية من قبل  تبدأ االتصاالت النهائي حيث

املستهدف أو جتار اجلملة عن طريق تراء مساحات إعالنية يرتدد عليها اجلمهور املستهدف أو عن طريق 
استخدام تقنيات التسويق املباتر إبرسال رسائل إىل عناوين الربيد أو اهلاتف أو اإلنرتنت ويف هذا النوع من 

ن تعرف كيف جتذب انتباه اجلمهور املستهدف بتقدمي عروض صادقة وبطرق أ املؤسسةاالتصاالت جيب على 
 . 65ابداعية
يف رسائلها وحمتواها، حيث تلتزم وسائل  هي من تتحكم املؤسسة صائص هذا النوع من االتصاالت أنمن خ

 .الكربى مؤسساتويعاب عليها أهنا اتصاالت مكلفة فهي مناسبة أكثر لل، اإلعالم إبعادة إنتاجها دون تغيري
مع تفادي عنـد استـخدام إسرتاتيجية الدفـع يكـون التـركيز األساسي يف املزيج االتصايل على البيع الشخصي 

  .استخدام االعالن

                                                             
64 Arnaud De Baynast et al, op.cit, p p 11-18. 
65 Idem, p 18. 

 اتصاالت اجلذب
«Pull » 

 املؤثرون

 املؤسسة

مستهلكني أو 
 مشرتين

فئة مستهدفة من 
 شرتينأو املستهلكني امل

 

 املؤسسة

 

 املؤسسة

 

 صاالت الدفعتا
«Push » 

 االتصاالت املنقولة
 

 االتصاالت من املستهلك إىل املستهلك
«  C to C » 

فئة مستهدفة من  مستهلكني مستهلكني
 شرتينأو املستهلكني امل
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 : 66تـناسب إسرتاتـيجية الدفع احلاالت التالية
 املنتجات ذات األسعار واجلودة املرتفعة اليت حتتاج إىل إبراز خصائصها للمشرتي.  
 اليت حتقق هام  ربح مرتفع املنتجات. 
 املنتجات اجلديدة اليت تقدم للسوق ألول مرة. 

  »Pull «اتصاالت اجلذب . 1.1

تسمى إبسرتاجتية اجلذب ألهنا تركز و ، اجلذبهي األخرى جوهر اسرتاتيجية  اجلذب أو السحبتعترب اتصاالت 
. لبها من أعضاء القناة التوزيعيةوجعله يطأو اخلدمة  املنتجعلى املستهلك النهائي إلقناعه وحثه على تراء 

تستخدم هذه االتصاالت من طرف املنتج للتأثري على الطلب يف األسواق من خالل االعالن واسع النطاق، 
األنرتنت وأدوات تنشيط املبيعات، ويرتتب على ذلك وجود طلبات احلصول على املنتج من املستهلك إىل اتجر 

 اجلذبففي اتصاالت . 67(املؤسسة) ر اجلملة والذي بدوره حيصل عليها من املنُتجالتجزئة الذي يطلبها من اتج
يكون التواصل مببادرة من املستهلكني الذين يبحثون على معلومات ختص املنتجات لينتهي هبم األمر لطلب هذه 

 .املنتجات من مصادرها املختلفة
ن دراسة حاجيات نقطة انطالقها تكون مأن حيث  جية اجلذب على احتياجات املستهلكتعتمد إسرتاتي 

املنتجات اليت : وتعترب إسرتاتيجية اجلذب مناسبة يف حالة . ء املنتجبشرا هعمل على إقناعوال وأذواق املستهلك
  . املنتجتتميز ابخنفاض سعرها وهام  ربح الوحدة منها وقيمة مبيعاهتا يف الصفقة الواحدة وارتفاع معدل دوران 

االستهالكية، بينما تكون اسرتاتيجية الدفع أكثر  املنتجاتول أن اسرتاتيجية اجلذب تناسب وبذلك ميكن الق
الصناعي مبدى جودهتا  املستهلك إلقناعصصات مالية حمدودة، خممالءمة ابلنسبة للسلع الصناعية اليت حتتاج إىل 

 .68إىل استعمال اسرتاتيجية اجلذب يف حالة ختصيص ميزانية اتصالية تروجيية عالية جداً  املؤسسةومتيزها، وتلجأ 

 املنقولة االتصاالت. 3.1

أخرى تستخدمها العالمات التجارية على املدى الطويل وهي البحث عن أصحاب النفوذ  اسرتاتيجيةهناك 
مجهورهم ومصداقيتهم، فهذا النوع من االتصال الذين ميلكون قوة التأثري على اجلمهور املستهدف واالستفادة من 

 .إخل...، قد يكون ممثلو العالمة التجارية مشاهري، ممثلني، جنوم رايضة "قادة الرأي"ينقله 

                                                             
 .19فاطمة حسني عواد، مرجع سابق، ص  66

67   Arnaud De Baynast et al, opcit, p 11. 
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 .19عواد، مرجع سابق، ص فاطمة حسني  
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تتحكم فيها بشكل سيء، فممثلو العالمة التجارية مستقلون  املؤسسةيعاب على هذا النوع من االتصاالت أن 
بتغري ظروف الشخصيات اليت متثل العالمة التجارية؛ فيمكن أن يصدر  وقد تتغري رسائل العالمة التجارية

املستهلكون آراء سلبية عن العالمة التجارية مبجرد ظهور اتاعات عن الشخصية املمثلة للعالمة التجارية، انهيك 
 للعالمة على أن هذا النوع من االتصاالت مكلف هو اآلخر، وعليه ميكن القول أن اختيار قادة الرأي املمثلني

جيب أن يكون حبذر على اعتبار أهنا سياسة طويلة األجل تسعى لبناء " االتصاالت املنقولة"التجارية يف اطار 
  .مسعة قوية للعالمة التجارية

    »  C to C «االتصاالت من املستهلك إىل املستهلك  .14.

 آخرين، قد تكون هذه نيمستهلك ن معو يتداوهلا مستهلك C to Cاالتصاالت من املستهلك إىل املستهلك 
...(. احملاداثت عرب اإلنرتنت، والشبكات االجتماعية )االتصاالت عبارة عن كلمة تفهية كالسيكية أو إلكرتونية 

أو من خالل الكلمة من الفم إىل األذن، ينقل هذا النوع من االتصاالت بني مستهلكني عاديني أو بني قادة 
ني آخرين، فهناك مستهلكني يكون هلم أتثري على املستهلكني يشبه أتثري قادة من املستهلكني ومستهلك الرأي

الرأي من املشاهري على اجلمهور املستهدف، كما ميكن  للواصفني واملختصني هم اآلخرون التأثري على املستهلكني 
خرباهتم املهنية إال أن مشاركتهم يف قرار الشراء حبكم على اجملموعات الصغرية من خالل  وذلك مبمارسة سلطتهم

 .69خياراهتم ليست ملزمة للمستهلك يف بعض األحيان خاصة يف حالة تدخل أطراف أخرى يف عملية الشراء
احتلت  هذه األخرية املنطوقة هي أهم الوسائط،املنقولة أو هلذا النوع من االتصاالت أن الكلمة   امليزة الرئيسية

لناس يف اجملتمعات يرغبون يف احلديث عن كل تيء يف حياهتم وال سيما جزء كبري من األدبيات التسويقية ألن ا
إذا عرفت كيف حتتل  ؤسساتاملجتارهبم الشرائية ومناقشتها مع اآلخرين، وهذه األحاديث هي مفتاح جناح 

مساحة منها، وتكمن فكرة التسويق ابلكلمة املنطوقة يف استخدام أنشطة تسويقية مذهلة وغري متوقعة جلعل 
وعالمتها التجارية ويصبح عندها املستهلك على دراية كاملة ابملنتج الذي  املؤسسةستهلكني يتحدثون عن امل

، فكل فرد يشارك خرباته ومعلوماته مع اآلخرين، ومبا أن الكلمة املنطوقة هلا أتثري كبري يف نفوس املؤسسةتقدمه 
أن التسويق ابلكلمة املنطوقة أقوى تسع  حيث أكدت 8218عام  (Day)املستهلكني وهذا ما أثبتته دراسة 

خللق حضور للعالمة التجارية يف أذهان  ل االجتماعيمرات من أي وسيلة أخرى ألنه يستفيد من التفاع
 .70املستهلكني
ذا النوع من االتصاالت بناء عالمة جتارية قوية كما ميكن له تدمريها خاصة يف القول أنه ميكن هلميكن وعليه 

الذي فتح حقبة جديدة يف التواصل من املستهلك إىل املستهلك خاصة مواقع التواصل االجتماعي عصر االنرتنت 
                                                             

69 Arnaud De Baynast et al, op.cit, p 12. 
-11، ص ص 9081عمان، ، درمان سليمان صادق، داليا روئيل داود، التسويق ابلكلمة املنطوقة، الطبعة األوىل، دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع  70
11. 
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متابعة احملاداثت عرب اإلنرتنت، والتأثري عليها )واليت سامهت بشكل ملحوظ يف ارتفاع ممارسات التسويق الشفهي
 ....(.لصاحل العالمة التجارية

األخري من هذا املبحث التطرق إىل أهم  اجلزءلتسويقي، سنحاول يف بعد تطرقنا إىل أهم اسرتاتيجيات االتصال ا
 .اخلطوات املتبعة يف تطبيق هاته االسرتاتيجيات ووضعها حيز التنفيذ

 السرتاتيجية االتصالية التسويقيةا تنفيذ خطوات. 3

فعالة وهي ممثلة تسويقية خطوات أساسية لتطوير اسرتاتيجية اتصالية  1وآخرون، توجد  Philip Kotlerحسب 
 : يف الشكل املوايل

 تنفيذ االسرتاتيجية االتصالية التسويقيةخطوات  :(11،10)رقم شكل 
 
 
 
 

 
 : املصدر

Philip Kotler et al, op.cit, p 633. 
  :وفيما يلي سنقدم ترح لكل خطوة من هاته اخلطوات

 حتديد اجلمهور املستهدف. 1.3

 ستهدفية هي حتديد اجلمهور املتطوير االسرتاتيجية االتصال يف سبيل أول خطوة يبدأ هبا رجل التسويق
عمالء حاليني، عمالء حمتملني، جتار أو متخذي القرار؟ خيتلف اجلمهور : ، سواء كانوا(مستقبل الرسالة)

استهداف اجلمهور عن في حالة هور املستهدف عن طريق االتصال، فاملستهدف عن طريق التسويق عن اجلم
إلـى من نبـيع؟ إذن هو يشمل فقط املستهلكني واملشرتين، أما يف حالة : طريق التسويق نطرح السؤال التايل

إىل من جيب أن نتـوجه؟ وهـذا النوع من اجلمهور له مفهوم : استهداف اجلمهور عن طريق االتصال نطرح السؤال
ني الذين ، كما يتوجه إىل املستهلكاملستهلكنيو  املؤسسةيربط االتصال بني  واسع مقارنة مع النوع األول، ألنه

فيمكن ملصّنع مستحضرات التجميل اليت ال  ،....وميكن أن يشمل املوزعني املوصفني ،يهتمون ابملنتج املقـدم
ة اقتناعهم تسبب احلساسية أن يستهدف أطباء األمراض اجللدية ح ى لو مل يكونوا عمالء حمتملني لكن يف حال

يوصون ابلعالمة التجارية للعمالء احملتملني؛ كما ميكن لناتر كتب األطفال توجيه اتصاالته إىل األطفال 

حتديد 
اجلمهور 
 املستهدف

حتديد 
األهداف 
 االتصالية

تصميم 
 الرسالة

اختيار 
قنوات 
 االتصال

تعيني 
ميزانية 
 االتصال

 حتديد
املزيج 
  االتصايل

 مراقبة
 النتائج

ادارة 
  برانمج
IMC 

https://www.amazon.fr/Philip-Kotler/e/B0028DGITO/ref=dp_byline_cont_book_1
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أن اختيار  وما جيدر التأكيد عليه، .(متخذي القرار)أو أولياء األمور  (تملني أو املستخدمنياحمل املستهلكني)
 .71املستهدفني من االتصال له أتثري عميق على ما جيب قوله، وكيفية قوله، وأين وم ى

 حتديد األهداف االتصالية. 1.3

إن أهـداف االتصال مستوحاة من أهداف التسويق اليت تكون مندجمة يف إطار اإلسرتاتيجية العامة للتسويق، 
اليت تنتظرها من الفئة املستهدفة، فاهلدف املسطر خمتلف ابختالف  هذه املرحلة تتمثل يف حتديد وتعريف االجابة

عاطفية جيب حتديد ما إذا كان من املتوقع حدوث استجابة إدراكية أو  ، وعموماً املؤسسةنوع االتصال الذي تريده 
 :72أربعة أنواع من األهداف أو سلوكية مث ميكن اعتماد

 واليت قد تكون ذات صلة بفئة جديدة أو جيل جديد من املنتجات؛ الرغبة يف فئة املنتج، توليد ♦♦
 بناء تهرة العالمة أو املنتج؛ ♦♦
 تكوين اجتاهات ومشاعر اجيابية حنو العالمة التجارية أو املنتج؛ ♦♦
ختفيض األسعار ملدة )التأثري على نية الشراء، على سبيل املثال، من خالل احلمالت الرتوجيية ملرة واحدة  ♦♦

 (.أسبوع واحد

 صميم الرسالة ت 3.3.

قبل اعداد احلملة ف ،ةبعد حتديد اهلدف واالستجابة املطلوبة، جيب على مدير التسويق تطوير رسالة مناسب
االتصالية جيب على مسؤول التسويق أن جييب على بعض األسئلة الضرورية واليت تعترب مفتاح االسرتاتيجية 

؟ وماذا يستعمل اليصال ) حمتوى الرسالة (؟ وماذا يقول يف رسالته (املرسل) من يقوم ابالرسال: االتصالية وهي
 ؟(ةاسرتاتيجية مبتكر (الرسالة ميكن ايصالكيف الرسالة؟ و 

احملتملة التحقق، وعادة ما يركز املختصون يف االتصال  لإلجابةإن وضع الرسالة يتطلب وجود تصور مسبق 
احملور العقلي، احملور احلسي، احملور األديب واألخالقي،  : الرسالة وهيعلى ثالث حماور رئيسية يف حتديد مضمون 

كما جيب أن يتناسب تكل الرسالة مع موضوعها وهيكلها، فالشكل السيء للرسالة من تأنه حتطيم رسالة 
 .73جيدة

 :74وعموماً، لكي تكون الرسالة االتصالية جيد جيب تتوفر على عدة تروط نذكر منها

                                                             
71

 Philip Kotler et al, op.cit, p 633.  
72 Idem, p 633. 

 .21مرجع سابق، ص ، االتصال التسويقي، فريد كورتل  73
 .10-12ص فاطمة حسني عواد، مرجع سابق، ص   74

https://www.amazon.fr/Philip-Kotler/e/B0028DGITO/ref=dp_byline_cont_book_1


 

 41 

 والتذكر من طرف املستقبلني هلا، وكذلك الرسالة  الظهور والفهم فالرسالة املعقدة ليس هلا حظ يف :عدم التعقيد
املؤثر جيب أن يكون بسيط و ألن االتصال الفعال  ابمللل،الطويلة والغنية ابملعلومات تولد نوعًا من الشعور 

 .لألهداف املراد حتقيقها حيتوي عدد حمدود من املعلومات واألفكار املركزة على النقاط األساسية
 ولكن بطريقة مدروسة جلمهور املستهدفوتكرارها ح ى يتم فهمها من ا جيب اعادة الرسالة :التكرار. 
 املستهلكني وإقناعأي جيب االستمرار يف االتصال ح ى يتم الوصول إىل حتقيق األهداف  :االستمرارية. 
 التناسق االمجايل بني عناصر االتصال. 
  حقيقة املستهلكنياملؤسسةوهذا فيما خيص حقيقة املنتج، حقيقة  :احلقيقةتقدمي ،. 

 اختيار قنوات االتصال. 4.3

إليصال  تستعملبعد حتديد الفئة املستهدفة واألهداف والرسالة جيب التفكري يف خمتلف القنوات اليت جيب أن 
القنوات غري الشخصية أو و شخصية القنوات ال: 75إىل نوعني من قنوات االتصال املؤسسةالرسالة وتلجأ 

 .األول املبحثاليت سبق وأن تطرقنا إليها يف  اجلماهريية
وسائل االتصال إىل  تنقسم ،Julien Lévy و  Jacques LENDREVIEويف تصنيف حديث لكل من 

وسائل االتصال اململوكة كما هو مبني يف  وسائل االتصال املدفوعة، وسائل االتصال املكتسبة،: ثالث أقسام
 :76الشكل املوايل

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                             
75 Philip Kotler et al, pp 638-639. 
76 Jacques LENDREVIE, Julien Lévy, Mercator - tout le marketing à l’ère numérique-, 11e édition, Dunod, Paris, 
2014, p 421. 
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 الوسائط املدفوعة، اململوكة، املكتسبة :(31،10)رقم شكل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                           Jacques LENDREVIE, Julien Lévy, op.cit, p 421: املصدر
           
لالستفادة مقابل مادي تشري الوسائط املدفوعة إىل القنوات اليت يدفع املسوق ، (82،08)رقم  حسب الشكل 

منها وتشمل الوسائط اإلعالنية التقليدية مثل التلفزيون والراديو واملطبوعات والربيد اخلارجي والربيد املباتر وكذلك 
أما . نت وإعالانت الفيديوأتكال خمتلفة من اإلعالانت الرقمية مثل البحث املدفوع واإلعالانت عرب اإلنرت 

، مثل مواقعها اإللكرتونية واملدوانت املؤسسةالوسائط اململوكة فيعىن هبا قنوات االتصال التسويقي اليت تتحكم فيها 
 و Twitter و Facebook مثلمواقع التواصل االجتماعي زة احملمولة وكذلك قنوات وتطبيقات األجه

Instagram و YouTube.فيما خيص الوسائط املكتسبة فهي تعرض لشركة أو عالمة جتارية مل يكن  ، أما
يُنظر إىل الوسائط . عليها أن تدفع مثنها ويتم إنشاؤها بواسطة كياانت خارجية مثل الوسائط أو اجلمهور العام

/ ات العامة أو عالمة جتارية مت إنشاؤها بواسطة جهود العالق ؤسسةتعرض ملالاملكتسبة بشكل تقليدي على أهنا 
 تزايدمع منو الوسائط الرقمية واالجتماعية  ،ومع ذلك. الدعاية اخلاصة هبا أو من خالل كلمات تفهية مالئمة

 اململوكة الوسائط
Owned Media 

 

 املكتسية الوسائط
Earned Media 

 

 الوسائط املدفوعة
Paid Media 

 

 
 : OFFLINEخارج اخلط 

 كلمة الفم --
 قادة الرأي -

 ONLINEعلى اخلط 
مراجعات  ،املنتدايت ،املدوانت -

 مقاطع فيديو املستهلكني،
YouTube 

حماداثت حول العالمة التجارية  -
 :يف الشبكات االجتماعية

 .إخل ،تويرت ،فيسبوك

 : OFFLINEخارج اخلط 
 التلفزيون والراديو -
 اجملالت والصحف -
تسيطر  عندما)نقاط البيع  -

 (عليها العالمة التجارية
 ONLINEعلى اخلط 

والعالمة  املؤسسةمواقع  -
 …واملواقع الصغرية ،التجارية

 .تطبيقات اجلوال -
 

 

 : OFFLINEخارج اخلط 
اإلعالن يف وسائل اإلعالم  -

 ...الصحافة  التلفزيون،: الرئيسية
 الربيد املباتر-
 االتصاالت يف نقطة البيع-

 ONLINEعلى اخلط 
الفتة إعالنية على اإلنرتنت -

 ومقاطع الفيديو
 الربيد اإللكرتوين على امللفات-
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التواصل االجتماعي ونتيجة للجهود التسويقية الفريوسية  مواقعالتعرض للوسائط املكتسبة عرب اإلنرتنت من خالل 
ستهلكني وكذلك وسائل اإلعالم على مشاركة املعلومات حول اليت يبذهلا املسوقون واليت تركز على حث امل

 Twitter يمكن أن حيدث هذا من خالل التغريدات وإعادة التغريد علىف ،أو العالمات التجارية/ و  املؤسسات
ومراجعات املنتجات واملدوانت ومشاركة  Instagram أو Facebook ومشاركات الوسائط االجتماعية على

 .واملناقشات داخل اجملتمعات عرب اإلنرتنتالفيديو 

 تعيني ميزانية االتصال . 1.3

املختار من طرف رجل التسويق، الذي يسعى إىل التوفيق  االتصايلتلعب امليزانية دورًا هامًا يف حتديد املزيج 
غ لالتصال التسويقي املبامتثل ميزانية ا. األمثل بني تكاليف املزيج املستخدم مع العائد منه وامليزانية املخصصة هلا

، ويعترب االتصايلللوصول إىل أهداف النشاط  املؤسسةملختارة من طرف اعلى وسائل االتصال  لإلنفاقاملخصصة 
من االستثمار ككل ألهنا مصاريف  ختصيص ميزانية االتصال من أصعب القرارات اليت تتخذ لتحديد هذه القيمة

ابستخدام العديد من الطرق نذكر منها الطرق األكثر استعمااًل يف الواقع ميكن حتديد ميزانية االتصال  .خمةض
 :77العملي وهي

 وفقًا هلذه الطريقة، يتم حتديد امليزانية على أساس نسبة مئوية من مبيعات العام  :نسبة مئوية من املبيعات
تيوعاً يف االستخدام وأسهلها  املبيعات املتوقعة للعام املقبل، ورغم أن هذه الطريقة هي أكثر الطرق املاضي أو

تواجه بعض املشاكل يف تطبيقها أمهها رفض فكرة ختفيض تكاليف االتصال إذا قد يف التطبيق، إال أهنا 
اخنفاض املبيعات من أجل اعادة رفعها من  ةيف حال االتصالليف تكا ه من املنطقي رفعاخنفضت املبيعات، ألن

 .جديد
 لطريقة على تقليد املنافسني يف نفقاهتم على االتصال ولكن هذه املبالغ ال تعتمد هذه ا :على اساس املنافسة

أتخذ املنافسة  ؤسساتاملن بعض أتهجة خمتلفة بني املنافسني، إال ألن السياسة املن املؤسسةتعود ابلفائدة على 
اتباع أسلوب حتديد ميزانية االتصال  إىلتؤدي املنافسة الشديدة يف األسواق . على أهنا عنصر مهم يف السوق

أن هذه املنافسة، ح ى تكون على مستوى متكاىفء معها، إال  ؤسساتمقارنة مع ما هو متبع يف امل للمؤسسة
 يعرفون جيدًا ما يفعلون ويتصرفون برتد، وأن أهدافهم وأوضاعهم واملشاكل اليت نيالطريقة تفرتض أن املنافس
اللجوء إىل هذه  من املخاطرةيف الواقع العملي هلذا  حتققههذا ليس من الضروري يواجهوهنا متشاهبة، غري أن 

 .املعنية املؤسسةالطريقة دون تقييم موضوعي ومدروس لظروف وأوضاع 
 ويد الوحيد الذي حيد من االنفاق ههي ختصيص مبالغ على االتصال بقدر ما تستطيع، والق :مكانية التحملا 

ل على قدر األموال املتاحة تقوم بتخصيص ميزانية لالتصا ؤسساتاألموال، فبعض املهلذه  املؤسسةاحتياجات 

                                                             
 .11-11ص فاطمة حسني عواد، مرجع سابق، ص   77
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ن استخدام مبالغ حمدودة قد أال إمن األمان من الناحية املالية،  ابلرغم من أن هذه الطريقة حتقق قدراً  .لديها
ن الالزم فان استخدام أموال أكثر م وبنفس املنطق، االتصالاهلدف املراد من أجله استخدام لتحقيق يفي ال 

 .إىل زايدة املبيعات يف النهاية ال يؤديو  قد يكون تصرف غري ضروري
 تعترب هذه الطريق األكثر منطقية، ألن ختصيص امليزانية مبين على األهداف املراد حتقيقها  :األهداف والوسائل

وواقعية إال أنه يف بعض األحيان قد تكون تكاليف وتعترب هذه الطريقة منطقية . املؤسسةوالوسائل املتوفرة لدى 
 .للمؤسسةاألهداف موضوعية أكثر من املوارد املالية 

 لتحديد  إىل استخدام أكثر من طريقة يف آن واحد ؤسساتتلجأ الكثري من امل: 78مزيج بني الطرق السابقة
يف حتديد ميزانية  االرتباط ابألهدافطريقة استعمال أن  اتدراسالتصال التسويقي، وقد أتارت الاميزانية 

، مث تليها طريقة النسبة املؤوية ؤسساتطرف امل من انحية االعتماد من حتتل املرتبة األوىل االتصال التسويقي
من املبيعات املتوقعة، ابالضافة إىل هذه الطرق، هنالك مؤترات واعتبارت أخرى تؤخذ كعوامل مؤثرة يف حتديد 

 :ويقي من بينها ما يليخمصصات االتصال التس
 .القدمية املنتجاتاجلديدة مستوى انفاقي أعلى من  املنتجاتطلب تت: املنتجدرجة حداثة  -
، الصناعية ملنتجاتاالستهالكية بزايدة نفقات االتصال مقارنة اب املنتجاتتتمتع : املنتجطبيعة ونوع  -

كلما ازدادت احلاجة إىل جهود االتصال التسويقي ملساعدة   تتميز خبصائص فريدة، املنتجاتكلما كانت ف
 .االنفاق املطلوب على االتصالحتديد املعروضة، ومن مث  املنتجاتاملستهلك يف حتديد اختياراته بني 

كلما اتسعت رقعة السوق املستهدف، كلما ازدادت املبالغ املخصصة لالتصال، : درجة اتساع السوق -
 .ووصوهلا إىل هذه األسواق املنتجاتختلفة واملتباعدة جغرافياً لضمان انتشار هبدف تغطية املناطق امل

ازداد احتمال استجابة املبيعات لزايدة االتصال، كلما  يف حالة منو كلما كان السوق: درجة تشبع السوق -
ازدادت نفقات االتصال التسويقي والعكس صحيح، لكن يف حالة تشبع السوق فان أي زايدة يف 

 .ق على االتصاالت قد ال يقابلها زايدة املبيعات بنفس املستوىاالنفا
لكن رغم ارتفاع خمصصات االتصال التسويقي وتعرضه ملختلف العوائق اليت حتاول كبح نشاطه، إال أن 

 .مع حتديد امليزانية املناسبة لذلك الناجحة هي اليت متارس االتصال التسويقي أبنواعه املختلفة املؤسسة

 حتديد املزيج االتصايل . 6.3

بعد حتديد ميزانية االتصال التسويقي، رهان املسوقني يف هاته املرحلة هو توزيع هذه امليزانية على خمتلف أدوات 
ح ى  ؤسساتمزيج االتصاالت التسويقية ابلشكل الذي يرفع من كفاءة برانمج االتصاالت التسويقي، وختتلف امل

، فاختيار املزيج االتصايل كله 79اليت توزع هبا امليزانية بني أدوات االتصال املختلفةيف الطريقة  ع الواحدداخل القطا 
                                                             

.11ص  ،رجعنفس امل  78 
79 Philip Kotler et al, op.cit, pp 619-612. 

https://www.amazon.fr/Philip-Kotler/e/B0028DGITO/ref=dp_byline_cont_book_1
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إىل  املنتجف ايصال دخطط واضحة، وذلك يف سبيل حتقيق هأو بعض عناصره جيب أن يبىن على سياسة و 
يف اختيارها ملزجيها التسويقي واليت سبق وأن  املؤسسةابالضافة إىل االعتبارات اليت أتخذها . اجلمهور، واقناعه به

جمموعة من الركائز اليت جيب أن تبىن عليها هاته السياسة وخلصها يف النقاط  "بشري العالق"حدد  .ا إليهاتطرقن
 : 80التالية
 وهنا جيب دراسة أذواقهم، أفكارهم، عاداهتم وتقاليدهم: األفراد كمستهلكني. 
 واخلدمات اجلديدة،  املنتجاتأو اخلدمات املنافسة أو  املنتجاتأي معرفة  :املعرفة التامة بظروف السوق

 .االتصاليةوكذا معرفة مدى استيعاب السوق ألمناط جديدة من الوسائل 
  أو اخلدمة لمنتجك على اتصال ومتابعة دائمة لبني فرتة وأخرى جلعل املستهل االتصايلتغيري األسلوب. 

 مراقبة النتائج. 7.3

على مديري االتصاالت تقييم آاثر ورحبية العمليات االتصالية املنفذة بعناية، وذلك من أجل  املرحلة،يف هذه 
هناك الكثري من الطرق املستعملة هلذا . بشكل أفضل يف هذا اجملالواختاذ قرارات تربير االستثمارات اليت متت 

رسالة، وعدد ديد ما إذا كانوا قد تعرضوا للالغرض ولعل أكثرها تيوًعا إجراء مسح للمستهلكني املستهدفني لتح
إذا ما نسبوا الرسالة  ،إذا فهموا الرسالة ،(درجة احلفظ)إذا كانوا يتذكرون الرسالة  ،(مستوى تكرار)التعرضمرات 

وما إذا كانوا غريوا اجتاهاهتم حنو  ،(درجة املوافقة)إذا أحبوا الرسالة  ،(درجة اإلسناد)إىل العالمة وليس إىل منافس 
ميكن أيًضا فحص التطورات السلوكية اليت مت احلصول عليها من حيث الشراء . العالمة التجارية واملنتج

االختبار القبلي  ؤسساتتستعمل أغلب امل ،من أجل إنشاء تشخيص دقيق. واالستهالك وكلمة الفم املوزعة
جراء إلة املئوية للهدف املوجود يف كل مرحلة من مراحل عملية الشراء حتليل النسبوالبعدي للحملة عن طريق 
 . 81مقارنة قبل احلملة وبعدها

وعليه ميكن القول أن تقييم أثر احلملة االتصالية يكون مبطابقة النتائج احملققة مع األهداف املسطرة ومن مث 
 .للحصول على نتائج أحسناالتصالية التعديالت املناسبة على مكوانت احلملة  وإدخالحتديد الفجوات  

 ادارة االتصاالت التسويقية املتكاملة . 8.3

اختاذ خطوات لضمان دمج كل عنصر من عناصر اسرتاتيجية االتصاالت  املؤسسةعلى  يف هذه املرحلة
 اً ختلفة معل العناصر االتصالية املالتسويقية بسالسة، ولتحقيق اسرتاتيجية اتصاالت تسويقية متكاملة جيب أن تعم

، سواء كان ابستخدام مستهلكنيلخلق قيمة ل دمج مزيج االتصاالت يبدأ بفكرة. لنقل رسائل العالمة التجارية

                                                             
 .11، ص ص مرجع سابق، لعالقبشري ا  80

81 Philip Kotler et al, op.cit, p  111 . 

https://www.amazon.fr/Philip-Kotler/e/B0028DGITO/ref=dp_byline_cont_book_1
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والتسويق املباتر، فيجب أن توفر لعالقات العامة، التسويق الرقمي اإلعالن، البيع الشخصي، ترويج املبيعات، ا
يضمن االتصال التسويقي املتكامل . بتاث ومبحتوى تسويقي املستهلكنيتصال مع االتصاالت يف كل نقطة ا

، املؤسسةجيب تنسيق مجيع وظائف  ذلكلتحقيق ، و نو املستهلكحدوث حتقيق االتصال م ى وأين وكيف حيتاجه 
. تؤدي إىل احلد من أتثري االتصاالت التسويقية املؤسسةفاألنشطة االتصالية املتفرقة أو املفككة يف مجيع أحناء 

 .82النقيض من ذلك، يزيد أتثري االتصاالت التسويقية إذا كانت متكاملةعلى 

هي خطة عمل ترمي إىل حتقيق هذا املبحث، ميكن القول أن اسرتاتيجية االتصاالت التسويقية يف ختام 
، هذه االسرتاتيجية للمؤسسةجزء ال يتجزأ من األهداف التسويقية  تعترباألهداف االتصالية التسويقية واليت 

قيق اهلدف ، وهلا خطوات جيب أن تسري عليها بشكل جيد لتحعلى أساسهاجيب أن تبىن  مبادئهلا 
 إىل الوصول كيفية من انتقلت التسويقية االتصاالتوجتدر االشارة إىل أن اسرتاتيجية  ،للمؤسسةاالتصايل 

 .إليها املستهلكني لوصول ةاملناسب الطرق إجياد كيفية إىل املستهلكني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
82 Philip Kotler, Gary Armstrong, op.cit, p 441. 
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 :ةــــخالص

حماوالت يف اطار  تقدميباحثني لفتح الباب أمام ال له أصوله وقواعده بداية االهتمام بدراسة االتصال كعلم 
متعددة  هذه احملاوالت صيغت يف األخري يف تكل مناذج ،وحتديد أبعادهاتفسريهم لسريورة العملية االتصالية 

البداية على أنه ايصال رسالة إىل املستقبل عن االتصال يف  فصور، لالتصال ختتلف من وجهة نظر إىل أخرى
 االتصال، تطور مراحلن م مرحلة أول مييز كان ما وهو االجتاه أحادي كان االتصال أن أي ،طريق أداة اتصال

عملية ف .ومستقبلها الرسالة مرسل بني ابلتفاعل تتسم مرحلة دخلو  املتعددة والوسائط االنرتنت ظهور بعد تطور مث
ـــ ــ إىل ( مرسل)من تخص ( رسالة)االتصال يف أبسط صورها هي نقل فكرة أو معلومات ومعاين واليت يعرب عنها ب

على تكل رموز مفهومة ومتفق عليها بني املرسل واملستقبل، قد ( قناة اتصال)عن طريق معني ( مستقبل)تخص 
، ولكن من املمكن أن يتحقق املرسل من نتيجة رآلخال تصل أبداً لسبب أو  تصل الرسالة انقصة أو مشوتة ورمبا
 .رسالته عن طريق التغذية العكسية

القوة  أنه يفوتكمن أمهية هذا العنصر  من عناصر املزيج التسويقي،العنصر احليوي التسويقي يعترب االتصال 
هتـدف  .يف حتقيق عملية االتصال مع حميطها اخلارجي املؤسساتاليت تستخدمها الدافعة للنشاط التسويقي 

مزيج االتصاالت "االتصايل لمزيج ابستخدام املكوانت املختلفة ل إىل حتريك سلوك املستهلكسياسـة االتصال 
العالقات العامة، ترويج املبيعات، البيع الشخصي، التسويق  اإلعالن: الذي يتألف من عدة عناصرو " التسويقية
من . لالتصالاىل املسامهة يف حتقيق اهلدف العام  عنصر من هذه العناصريسعى كل ، الرقميالتسويق و  املباتر

 مفاهيم عدة ظهور إىل االتصاالت جمال يف احلاصلة منها وخباصة الكبرية التكنولوجية التطوراتأدت جهة أخرى 
 ،ةاملختلف التسويقي االتصال لوظائف الشاملة النظرة إىل يشري الذي "املتكاملة التسويقية االتصاالت مفهوم"أمهها 
 تصدر ح ى متكامل مزيج تكل يف بينها املزج وحماولة التسويقية االتصاالت عناصر بني التنسيق إىل يدعو فهو

 .لالتصاالت التسويقية أكثر مصداقيةطي يع مما واحدة صورةو  بصوت الرسائل
تعرب  كما أهنا،  للمؤسسةجزء ال يتجزأ من االسرتاتيجية التسويقية العامة تعترب االسرتاتيجية االتصالية التسويقية 

لنجاحها جيب تقيدها مبجموعة من املبادئ، االتصالية،  أهدافها املؤسسةحتقق الطريقة اليت من خالهلا عن 
االستهداف اجليد أوىل خطوات جناح االسرتاتيجية االتصالية هو ، متر مبجموعة من اخلطواتولتنفيذها جيب أن 

للجمهور ومن مث حتديد األهداف االتصالية بدقة وخماطبة اجلمهور املستهدف برسالة مصممة بشكل جيد ونقلها 
تالءم مع طبيعة وخصائص اجلمهور املستهدف، كل هذا يكون يف اطار ميزانية ي عرب قنوات اتصال منتقاة بشكل

مراقبة املؤسسة لنتائج العملية االتصالية حيدد ما إذا كانت . صايليتم توزيعها على خمتلف عناصر املزيج االتحمددة 
رسالة املؤسسة وصلت للجمهور املستهدف أو مل تصل أو وصلت مشوهة، وعلى املؤسسة التعامل اجليد مع كل 
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 دــــــــــمتهي

 أمهها من واليت والتسويق االعمال إدارة جمال يف املختلفة التكنولوجية التطورات أحدثتها اليت التغيرياتعن  نتج
 ظهرت ،الشبكة هاته على التطورات توايل مع لكن ،األنرتنت عرب كالتسويق املفاهيم من العديد األنرتنت شبكة
هذا النوع من  إىل ضم ملسسساتاب أدى مما األفراد، طرف من واسعا إقباال عرفت اليت االجتماعي التواصل مواقع

مع  والتفاعل التواصل استغالهلا يف  وحماولةقائمة اهتماماهتا على اعتبار أهنا متثل ماليني الفرص الضائعة  املواقع إىل
 التواصل مواقع عرب التسويق مفهوم ظهر وبذلك، واقعامل هاته عرب ماهتاوخدلتسويق منتجاهتا اجلمهور املستهدف 

 .حثامباملكون من ثالث   كون حمور هذا الفصلي، هذا األخري ساالجتماعي
من املفهوم إىل النشأة  االجتماعي صلاالتو  واقعاملفاهيم املرتبطة مبخمتلف  املبحث األوليف  سنتناول 

 .املرتبطة هبا واإلحصائياتإىل أشهر مواقع التواصل االجتماعي يف العامل  ابإلضافة
وعوامل جناحه وفشله  مواقع التواصل االجتماعي عرب التسويقفسنسلط فيه الضوء على  املبحث الثاينأما  

 .إىل عرض االستخدامات االسرتاتيجية للتسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي ابإلضافة
 عرب مواقع التواصل االجتماعيالتسويقية  االتصاالت سرتاتيجيةواألخري سنخصصه للتطرق إل املبحث الثالث
 .وخطوات تنفيذها
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 املرتبطة هبا مواقع التواصل االجتماعي واملفاهيم: املبحث األول

االجتماعي  التواصل مواقع أن إال اإللكرتونية التطبيقات بداية منذ اجملتمعات االفرتاضية وجدت مفاهيم نإ
 ،مشرتكة واهتمامات األفراد لتشكيل جمتمع افرتاضي متقارب جتمعه مصاحل  بني لالتصال جديدة طرق دعمت

 متلقي، -مرسل مباشرة خطية اتصاالت كانت فبعدما االتصاالت جمرى غري مواقع التواصل االجتماعي ظهورف
  .تعليقا أو نقدا حتليال، املوضوع يف بشخصه ويسهم يشارك أن أكرب بشكل الفرصة للفرد تعطي تفاعليةصبحت أ

  مفهوم مواقع التواصل االجتماعي. 1

مفهوم  تقدمي، سنحاول اجلزءهذا يف  ، االجتماعي التواصل مواقع من العديد إنشاء األنرتنت انتشار صاحب
 .مواقع التواصل االجتماعي زاتريخ ظهورها وأبر موجز عن  بعرضمن خالل البدء  هلا

 تعريف مواقع التواصل االجتماعي. 1.1

-Merriam التواصل االجتماعي بعدة طرق، ابستخدام أبسط تعريف من قاموس مواقعمت تعريف 
Webster ،شكل من أشكال االتصال اإللكرتوين اليت يقوم األشخاص من خالهلا إبنشاء : " أهنا على عرفت

 وأ مواقع التواصل االجتماعيو  1."إخل ...ملشاركة املعلومات واألفكار والرسائل الشخصية األنرتنتجمتمعات عرب 
 بني التواصل تتيح األنرتنت شبكة على املواقع من جمموعة على يطلق مصطلح التواصل االجتماعي شبكات

 مدرسة، جامعة، بلد،) انتماء شبكات أو اهتمام جمموعات حسب جيمعهم افرتاضي جمتمع بيئة يف األفراد
 امللفات على االطالع الرسائل، إرسال :مثل املباشر التواصل خدمات طريق عن ذلك كل يتم، (إخل ...مسسسة

 األوىل ابلدرجة االجتماعي التواصل مواقع وتعتمد يتيحوهنا اليت ومعلوماهتم أخبارهم ومعرفة لآلخرين الشخصية
 2.حمتوايهتا وتغذية تشغيلها يف مستخدميها على

التطبيقات واملنابر ووسائل االعالم عرب " أبهنا جتماعيع التواصل االمواق Ritcher & Kochعرف كما 
 .3"والتعاون وتبادل املعلومات التفاعلاليت هتدف إىل تسهيل  االنرتنتشبكة 

 

                                                             
1
 George E. Belch, Michael A. Belch, Advertising & promotion: an integrated marketing communications 

perspective, 11th edition, McGraw-Hill Education, New York,2018. p 509. 
 حالة :التجارية العالمة حنو املستهلكني اجتاهات على االجتماعية الشبكات مواقع يف صاحل وآخرون، أثر احملتوى اإلعالين حممود احلميد عبد حممود  2

   .552 ، ص5102، الرايض، السعودية، 52سعود، جملد  امللك جامعة دية، جملةالسعو  االتصاالت مسسسة
 جوان،  18، األكادميية للدراسات االجتماعية واالنسانية، العدد-حتليلي منظور- املعاصر التسويق يف االجتماعي التواصل شبكات فالق، دور دمحم  3

 .01، ص 5102
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التعريف التايل ملواقع التواصل فقدم   net .https://fredcavazzaمتخصص الويب  Fred Cavazza أما
 .4"األنرتنتاالجتماعية على  ليةاد تت التفاعاحملتطوير تسمح بمن اخلدمات  هي جمموعة: "االجتماعي

  Web 2.0 إىل إيديولوجية تكنولوجيا استناًدا األنرتنتعلى أهنا جمموعة من التطبيقات عرب عرفت أيضاً كما 
، لصوراص، اليت تسمح إبنشاء وتبادل احملتوى الذي مت إنشاؤه من قبل مستخدميها من خالل اجلمع بني النصو 

 5.مقاطع الفيديو والروابط املختلفة
 ياالجتماعية همواقع التواصل ابلعودة إىل التعاريف السابقة، نالحظ أن كل التعاريف ركزت على حقيقة أن  

حدد املكونني عليه بناًء . احملتوى فيها تشاركييكون انشاء و  اجلهتني منفيها  االتصاليكون  تفاعليةمواقع 
 :يفلعملية االتصال 

  املشاهدونWatchers: عن البحث أو لتحقيق اإلفادة املعلومات ويتصفحون يستهلكون الذين هم 
   ؛حمددة معلومة

 ـو املتبادلون  املشاركونSharers: ؛املوقع عرب لآلخرين املتاح احملتوى إبرفاق وإرسال يقومون والذين 
  املعلقونCommenters: األكثر وهم عليها تعليقات إببداء ويقومون يشاهدون املعلومات الذين 

 ؛خريناآل مع تفاعالً 
  املزودونProducers: لآلخرين وإرفاقه مشاهدته يتم الذى األصلي احملتوى إبنشاء يقومون الذين 

 ميكن مث ومن اآلخرين، إىل يستهويهم الذى احملتوى إرسال يف شغف لديهم األفراد فهسالء .والتعليق عليه
 .املستخدمني من الصنف هذا خالل من األفراد ماليني إىل احملتوى يصل أن

 املرجعي لنشأة مواقع التواصل االجتماعي  االستعراض. 1.1

، فرتبح واالقتصادي تربز يف كل مرة تقنية جديدة تسدي إىل تغيري جذري يف املشهد التجاريمع مرور الزمن، 
يف . اليت تفشل يف ذلك املسسساتبينما ختسر لتكنولوجيا وتتبناها بشكل مناسب املتمكنة من ا املسسسات

جتاحت موجة جديدة هو اكتساب احلواسيب املركزية، بعد عشر سنوات ا املسسساتالسبعينيات كان الرهان بني 
وم فهي مواقع أما الي األنرتنتمن التكنولوجيا املشهد التجاري أال وهي أجهزة الكمبيوتر ويف التسعينيات كانت 

 :ميثل التطورات احلاصلة يف الفرتة السابقة (10،15) الشكل رقمالتواصل االجتماعي 
 

 

                                                             
4 Guillaume Eouzan et al, Webmarketing - Définir, mettre en pratique et optimiser sa stratégie 2.0, 2ème édition, 
Editions ENI, 2014, p 164. 
5  Maria Mercanti-Guérin, Michèle Vincent, Publicité digitale : Progammatique. Data. Mobile. Vidéo. Métiers du 
Web, Dunod, 2016, p 246. 

https://www.amazon.fr/Guillaume-Eouzan/e/B00961D6SC/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/Maria-Mercanti-Gu%C3%A9rin/e/B00S9MEEQM/ref=dp_byline_cont_ebooks_1
https://www.amazon.fr/Maria-Mercanti-Gu%C3%A9rin/e/B00S9MEEQM/ref=dp_byline_cont_ebooks_1
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_2?ie=UTF8&field-author=Mich%C3%A8le+Vincent&text=Mich%C3%A8le+Vincent&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
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 التطور التكنولوجي وظهور مواقع التواصل االجتماعي (:10،01)شكل رقم 
 

 ,Clara Shih , The Facebook era : tapping online social networks to build better products:املصدر  
reach new audiences, and sell more stuff, 2nd printing, Pearson Education, Boston, 2009, p11.  

 :سنقدم شرح مبسط لكل فرتة من الفرتات اليت سبقت ظهور مواقع التواصل االجتماعيفيما يلي 

 مسسسةقامت  ،مطلع السبعينيات يف :  Mainframe Computingثورة احلواسيب املركزية. 1.1.1
IBM  وهي " األقزام السبعة"وBurroughs ، UNIVAC ، NCR ، Control Data ، 

Honeywell ، General Electric  وRCA  مسحت ميزة املشاركة . بقيادة صناعة احلواسيب املركزية
ابلوقت للعديد من املستخدمني ابستخدام احلاسوب املركزي يف وقت واحد عن طريق تقسيم وختصيص الطاقة 

وبفضل هذه . احلاسوبية ابلتناوب يف فرتات زمنية صغرية، كما مسح تعدد املهام أبداء مهام متعددة بشكل متزامن
طورات، اتيحت امكانية أمتتة الكثري من الوظائف وتسريعها إىل حد كبري ابإلضافة إىل تسهيل العمليات الت

يف أواخر سبعينيات، مّكن ظهور الرتانزستورات والذاكرة األساسية من . سابقاً احلسابية واملعامالت املستعصية 
ستحواذها على زاوية من غرفة واحدة فقط ال" احلواسيب الصغرية"إنشاء جيل آخر من األجهزة أطلق عليها اسم 

 املسسساتبداًل من ملء غرفة أبكملها مثل أجهزة احلاسوب املركزية، كما أهنا أصبحت متاحة للجامعات و 
  .6هامة ألجهزة الكمبيوتر الشخصيةكبداية    متوسطة احلجم

الثمانينيات من القرن املاضي، أدى التقدم يف تكنولوجيا  يف : The PCالكمبيوترظهور أجهزة . 1.1.1
 the first graphical وأول واجهة مستخدم رسومية  integrated circuit technology الدوائر املتكاملة

user interface  عصر الكمبيوتر الشخصي  ظهور إىل(PC)،   االبتكارات من  سامهتكماIntel  وXerox 
PARC  وMicrosoft  وApple  وغريها إىل خفض سعر الكمبيوتر وحجمه بشكل كبري مما جعله يف متناول 

                                                             
6 Clara Shih , The Facebook era : tapping online social networks to build better products, reach new audiences, 
and sell more stuff, Second printing, Boston, Pearson Education, Inc.2009 p 05. 
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ألمتتة  VisiCalcو  Lotus 1-2-3برانمج جداول البياانت مثل  املسسساتاحتضنت فالسوق الشامل، 
 Corel WordPerfectمعاجلات النصوص مثل كما حلت برامج حلسابية اململة واملستهلكة للوقت  العمليات ا

جهاز الكمبيوتر على « Time » ، صنفت جملة 0195يف عام . حمل اآلالت الكاتبة Microsoft Wordو 
تار ، وه"آلة العام"أنه  فيما بعد  Microsoft مسسسة ربز، لت"رجل العام"رتشح جلائزة للي أول جائزة غري بشرية ختخ
  .7مليار دوالرالسنوية  مبيعاهتات جتاوز برجميات يف التاريخ  مسسسةىل أول غري معروفة إ مسسسةمن 

 من طرف تيم برينرز يل (  web 1. 0أو 1.0ويب )صمم أول جيل من الويب  :شبكة الويب العاملية. 1.1.1
Tim Berners-Lee  ابلتعاون مع روبرت كايليوRobert Cailliau يف سرين CERN  0191عام 
ت للمستفيدين، وكان دور املستفيدين أساسًا هو دور بغرض ااتحة املعلومات والبياان كشبكة لربط احلساابت

واليت حيصل فيها املستفيد  0.1املتلقي للمعلومات من املواقع اليت تتيح املعلومات على الشبكة يف بيئة من الويب 
حسنت تطبيقات الربيد . 8األنرتنتدون تفاعل حقيقي بينه وبني مواقع  ما يريده من معلومات بصورة سلبيةعلى 

مع تقليل  للمسسساتبشكل كبري من قدرة االتصاالت  األنرتنتعرب  لكرتوين والرسائل الفورية وعقد املسمتراتاإل
و ! Yahooو  Lycosو  Infoseekقدمت مواقع الويب وحمركات البحث مثل  ، كماالتكاليف بشكل كبري

Excite  وGoogle وكذلك  املسسساتمن اخلدمات اليت سهلت عملية البحث عن البياانت من جهة  العديد
 و PayPalو  eBay التجارية مثل قعاو امل كما القت. وبتكاليف أقل ستهلكنيوسيلة جديدة للوصول إىل امل

Amazon.com   9كبرية وكانت هاته املواقع السبب يف تطور التجارة االلكرتونيةشعبية.  
دايل "على يد (  web 2.0أو 1.5ويب )ظهر مصطلح  5112يف عام  :التواصل االجتماعيمواقع . 1.1.1

ليعرب عن التطور الكبري يف الربجميات والتطبيقات على الويب بشكل أدى إىل  Dale Dougherty" دويريت
صاحبة املوقع إىل جمتمع املستفيدين أنفسهم، لتسمح ملستخدميها  املسسسةانتقال حمور الرتكيز يف الويب من 

وبني هسالء األفراد واملواقع لصناعة احملتوى املعلومايت  اركة والتفاعل بني أفراد اجملتمعمبساحة أكرب من احلوار واملش
 ميدان يف نوعية نقلة HTML، شهد الويب الذي نعرفه بصيغة 5112منذ سنة  .10يف هذا النوع من الشبكات

 web 2.0اجليل الثاين من الويب  املعلوماتية، ابلبيئة املستخدم تربط اليت العالقة نوعية يف وتغيري املعلومات تداول
 منصة عن عبارة كان الويب فبعدما الكل فيه يساهم الذي التعاوين العمل ملنصة العاملية البياانت قاعدة من نقل

 احملتوى اليوم  ونشرها، أصبح وتوزيعها املعلومات إنتاج شركات سيطرة حتت واقعا وكان احملتوى فقط للقراءة
 أي وإدراج أنظمتها استخدام يف الكاملة الثقة واليت متنح املستخدم" مواقع التواصل االجتماعي"تشاركي بفضل 

                                                             
7 Idem, p 02. 

 .021، ص 5101 جانفي، 01، جملة إعلم، العدد 2.1الويب  إىل 0.1الويب  من املكتبات اخلرينج، رحلة متعب انصر، املعطي عبد يوسف ايسر  8
9 Clara Shih , op cit, p 02. 

 .021 صمرجع سابق،  ،املعطي عبد يوسف ايسر  10
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كانت أول مواقع  .11املستخدمني من جمموعة قبل من احملتوى على بعدية مراقبة وجود مع إبدراجه، يرغب حمتوى
سنة  theglobe.comاالجتماعي اليت ظهرت على الشبكة يف شكل جتمعات على النت موقع  التواصل
سنة بعد ذلك، حيث ركزت هذه  Tripodيف نفس السنة، وتالمها موقع  Geocilies، وموقع 0112

ردشة وتشارك املعلومات التجمعات على ربط لقاءات بني األفراد للسماح هلم ابلتفاعل من خالل صالوانت الد
األساس الذي قامت  واألفكار الشخصية حول موضوع ما ابستخدام وسائل شخصية للنشر عرب الصفحات، وهو

، يف حني قامت بعض التجمعات بربط األفراد من خالل عناوين بريدهم االلكرتوين وأمهها موقع عليه املدوانت
Classmoles.com   تصال بني زمالء الدراسة السابقني، وموقع ، والذي اهتم بربط اال0112سنة
SixDegrees.com   الذي ركز على الروابط غري املباشرة، امللفات الشخصية للمستخدمني 0112سنة ،

لكن سرعان ما مت إغالق هذه املواقع ألهنا مل أتيت أبرابح  12والوسائل املتبادلة املدجمة ضمن قائمة األصدقاء
، حيث مشلت االجتماعي مواقع التواصلمناذج خمتلفة من  5110-0111ظهرت يف الفرتة بني . ملالكيها

 التحديثات منح املستخدمني سلطة التحكم يف املضمون واالتصال، لكنها مل تستطع حتقيق النجاح الكبري يف
شهدت الفرتة . 511513امليالد احلقيقي ملواقع التواصل االجتماعي كما نعرفها اليوم كان سنة ف ،السنوات السابقة

ر ثالث مواقع اجتماعية ارتفاع شعبية مواقع التواصل االجتماعي عرب العامل، خاصة بعد ظهو  5112-5112بني 
 Google مسسسةكبريًا دفع   ، هذا املوقع الذي حقق جناحاً 5115سنة   Friendsterا موقع كان أوهل تواصلية

األمريكي  MySpace مث تاله موقع . لكن مل يتم االتفاق على شروط االستحواذ ،5112إىل حماولة شرائه سنة 
كما برز موقع  استخداماً، ، وأصبح أكثر املواقع االجتماعيةوالذي متيز بضخامه وتطوره التقين الشهري

facebook  14مواقع التواصل االجتماعي لظاهرةهذا األخري أعطى االشارة احلقيقة  5112سنة. 
: مثلالتطبيقات التقنية صاحبه ظهور العديد من  web2.0 األنرتنتظهور اجليل الثاين من وجتدر االشارة أن 

 .RSS Feeds ،Podcasting، Periscope"ملفات ، Wikiالويكي ، Blogsاملدوانت 
كما هو   ةالوسائط اجلديدإىل تطوير العديد من أدى  Web 2.0والدة ميكن القول أن بناًء على ما سبق، 

توجد  كما للمستخدمنيتيح خيارات متعددة وت خمتلفة ألغراضواليت صممت  ،(15،15)مبني يف الشكل رقم 
أجهزة الكمبيوتر املكتبية وأجهزة الكمبيوتر احملمولة )لولوج هذا النوع من املواقع  أمام اجلمهور العامطرق عديدة 

desk/laptops  واألجهزة اللوحيةtablets   واهلواتف الذكيةSmartphones   واألجهزة املتصلة
Connected devices . ختتلف أسباب استخدام مواقع التواصل االجتماعي من شخص آلخر، فتنوعت

                                                             
، جامعة 51العلوم االنسانية واالجتماعية، العدد الباحث يف االعالمية، جملة  البيئة حتوالت االجتماعي واالعالم 2.0 الويب، أمني دمحم عبوب  11

 .091-099 ص ، ص5102قاصدي مرابح ورقلة، جوان 
.021، ص 5105، جانفي 212ريب، عدد ، جملة املستقبل الع-نظرة يف الوظائف–شبكات التواصل االجتماعي الرقمية  مشري، يمرس  12  
 .  2ص ، السودان، 5101وائل مبارك حضر فضل هللا، أثر الفيسبوك على اجملتمع، مدونة مشس النهضة، .م 13

 .01 ص ،5101، ماي 19دراسات املعلومات، العدد ، خدمات مكتبية متطورةأماين مجال جماهد، استخدام الشبكات االجتماعية يف تقدمي   14
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عب ل، الPublishing، النشر Networkingوالشبكات  Sharingمشاركة املعلومات : األسباب بني
Playing الشراء ،Buying حتديد املواقع ،localization كل هذا يكون يف اطار حمادثة ،conversation 

عت يف بدايتها التواصل االجتماعي واليت مجأكثر هذه املواقع شيوًعا هي مواقع . Interactionsوتفاعالت 
 .15شاركون نفس االهتمامات أو األنشطة أو اخللفيات أو روابطتاألشخاص الذين ي

 التواصل الالجتماعي، تصنيفاهتا، أسباب استخدامها مواقع (:01،01)شكل رقم 

 
George E. Belch, Michael A. Belch, op.cit, p 510.                                                             :املصدر 

 شبكة يف واملواقع التطبيقات بقية عن تتميز جتعلها اليت اخلصائص من بعدد االجتماعي التواصل مواقع تتميز
 من اخلصائص هذه تنوع رغم و العامل، أحناء مجيع يف األنرتنت ملتصفحي مقصد الذي جعل منها األمر ،األنرتنت

 املشاركة ،والعاملية االنفتاحلعل أمهها  اخلصائص من عدد يف إىل آخر، إال أهنا تشرتكموقع تواصل اجتماعي 
كثري من الشكل السابق يسكد وجود ال. ، سهولة االستخدام وكذا جمانية أغلب مواقع التواصل االجتماعيوالتفاعلية

واستطاعت البقاء يف الواجهة فرضت وجودها  فقط هاهناك عدد صغري منإال أن ، مواقع التواصل االجتماعي
 .اقعهذه املو املوايل على أبرز  اجلزء، سنتعرف يف حبصد أكرب عدد من املستخدمني

 

                                                             
15 George E. Belch, Michael A. Belch, op.cit, p 509. 
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 االجتماعي  مواقع التواصل أبرز. 1

االجتماعي واليت تستقطب أكرب شرحية من املستخدمني على فيما يلي سنتطرق إىل أهم مواقع التواصل 
 :املستوى العاملي

  الفيسبوكموقعacebook F : العربية ابللغة الوجوه كتاب ورقي أو دفرت إىل" فيسبوك "يشري مصطلح ،
الرابع عشر من فيفري  يف املوقع أطلق " Mark Zuckerbergزكربريج  مارك" املوقع من طرف أسس هذا

 جامعة" يف للطلبة فقط خمصصا البداية يف املوقع وكان "هارفارد جامعة" يف طالبا كان حني ،5112
 طلبة مثه في ابالشرتاك عام بشكل اجلامعات لطلبة يسمحو  الحقا تطويره تملي  Harvard University"هارفارد
 أمريكا يف األخرى اجلامعات طلبة بنياملوقع  استخدام انتشر .سنة 13 عمره يتعدى شخص وأي الثانوية املدارس
متخصص  موقع إىل الشخصية، والصور الذات إلبراز موقع جمرد من وخصائصه املوقع وليتطور وكندا، وبريطانيا
 .16(5111)وقد وصل إىل مليون مستخدم عام فقط بعد اطالقه لعامة الناس  فايسبوك مسسسة ترعاه ابلتواصل

 حمرك بعد مواقع أشهرك عامليا الثانية املرتبة على حصل حيث العامل، يف ورواجا شهرة األكثر  Facebook يعد
اخلرباء  أحد فيه قال أنه حىت ،املواقع قائمة ليتصدر العامل دول من العديد يف عليه وتفوق بل ،(google) البحث
 العامل يف الثالث البلد سيكون فإنه بلد، الفيسبوك كان لو" :املشهورة العبارة قيمته مربزا (alexa) موقع حسب

 سنة 02على الراديو و سنة 29يف حني استغرق األمر  ."اهلائل ومنوها وتنوعها السكانية لكثافته واهلند الصني بعد
 511مجع   Facebookاستطاع موقع  ،مليون مستخدم  21للوصول إىل لالنرتنت سنوات  2على التلفزيون و 

 مع والتواصل الشخصية الصور لعرض مكان جمرد من املوقع حتولحيث  17مليون مستخدم يف أقل من عام
 تواصل قناة وكذا ألساسيةا األفكار لعرض ومنرباً  االلكرتونية تمعاتمجلل تواصل قناة ىلإ والعائلة األصدقاء
ملف  امكانية انشاء الفايسبوك مميزات أهم ومن. مجهورها مع للتواصل املسسسات بني معتمدة أساسية تسويقية

 أو صديق أي للمستخدم، تكون مبثابة املنرب الذي يعرب فيه عن أفكاره، إضافة خمصصة مساحة شخصي مع وجود
 . إخل...تجمموعا إنشاء، اإللكرتوين بريده بواسطة الفايسبوك على موجود فرد أي عن يبحث أن
 اليوتيوب  موقع Youtube : كاليفورنيا يعملون مدينة موظفني يف ثالثة بواسطة 5112مت إنشاؤه يف فيفري 
 التايواين،"Chad Hurley هرييل تشاد" األمريكي هم ،"pay pal"االلكرتونية  التجارة يف متخصصة مسسسة يف
 رفقاءه ترك األخري هذا أن غري، "Jawed Karim كرمي جاود" البنغايل و Steve Chen"تشنيستيف "

 الطريق " تشنيستيف " و   "هرييل تشاد" ليكمل كل من ستانفورد، كلية من علمية درجة على للحصول
 املسسسةمت إطالق  .األنرتنتاملواقع على شبكة  أضخم أحد تكوين يف احلقيقي ، حيث كان هلما الفضللوحدمها

  رمسيًا يف ديسمرب من نفس السنة بعد أن تلقت رأس مال مغامر من سيكواي كابيتال، من مينلو ابرك، كاليفورنيا

                                                             
16  Chris Treadaway, Mari Smith, Facebook marketing : an hour a day, 1st ed. Wiley Publishing, 2010, p10. 
17 Eric Bizot et al, Communication , 2e édition, Dunod, 2016, p 246. 

https://www.dunod.com/livres-eric-bizot
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Sequoia Capital, of Menlo Park, California .  يعترب موقعYoutube  يسمح إلكرتوين موقع 
 "فالش أدويب" جماين، مستخدمًا بذلك تقنية و عام بشكل أشرطة الفيديو مشاركة و تنزيل ،حتميل نشاط ويدعم

Adobe Flash،  لنفسك ذع أو لنفسك بث :يه مبدئية فكرة على ويقوم "broadcaste yourself " 
 ومقاطع والتلفزيون، أفالم، مقاطع من املوقع حمتوى يتنوع .18للموقع األوىل الصفحة يف الشعار هذا يوضعو

 للفنانني رئيسيا موقعا اليوم اليوتيوب أصبح وغريها، كما هواة قبل من املنتجة والفيديو املوسيقى،
 .ابلنظر للمزااي اليت يتيحها املسسسات وحىت بل سواء، حد على واملشاهري والسياسيني

  تويرتموقعTweeter  : مسسسة أجرته حبثي تطوير كمشروع  2006عام أوائل يف املوقع ظهرbvious O  
 يف املوقع بدأ ذلك بعد و ،5111 أكتوبر يف رمسي للمستخدمني ليتم اطالقه بشكل فرانسيسكو، سان مدينة يف

  تسمح واليت املصغرة التدوينات تقدمي حيث من 2007 عام يف الساحة على جديدة كخدمة االنتشار
وهي عبارة عن " Tweetتغريدات ال"ما يسمى بـ  وإرسال احلالة وحتديث  الشخصي حساب فتح للمستخدمني

 وقعامل طريق عن مباشرة وذلك  "Tweet" للرسالة حرف 021 أقصى حبد حالتهم عن رسائل نصية قصرية تعرب
 وتظهر .املطورون يقدمها اليت التطبيقات أو الفورية احملاد تت أو برامج قصرية نصية رسالة إرسال طريق عن أو

 ملف زايرةب أو الرئيسية صفحتهم من مباشرة قراءهتا  لألصدقاء وميكن املستخدم صفحة يف التحديثات تلك
 مبشاركة تسمح العامل أحناء مجيع يف الناس من مدعومة آنية معلومات شبكة تويرت وميثل. الشخصي املستخدم
 what’s happening؟ اآلن حيدث ماذا :السسال واجهته يف املوقع يطرح حيدث اآلن حيث ماذا واكتشاف
now ? مصدرا اليوم تويرتموقع  ويعترب .19الفور على املاليني من الناس عرب العامل إىل تنشر اإلجابة جيعل و 
كما أنه  مشاهري وصحفيني وغريهم،  ممثلني، سياسيني، عن صادرة كانت سواء الشخصية للتصرحيات معتمداً 

 املعلومات تدفق استقبال من ملستخدمنيا ميكن حيث املختلفة اإلعالم وسائل نظم من جزءا تعدى ذلك ليصبح
 عن للرتويج املعلننيو  املسسسات قبل من يستخدم تويرت أصبح واليوم ،ةاإلعالم حلظة بلحظ وسائل كل من الواردة
 .اجلديدة وعروضهم هتممنتجا

  كورب لودي" مسسسة بواسطة 5111 فيفري يف وقعامل تطوير مت: فليكر موقع ludicorp" قامت أن بعد 
 قائما ظل" رفليك" مشروع ولكن اللعبة على التخلي ، ليتماألنرتنت على عمالقة مجاعية لعبة بتأسيس املسسسة
 واحدة مرة إلينا صورك ارفع "هو شعاره األنرتنت على الفيديو ومقاطع الصور لتبادل قاعدة أكرب إىل اليوم ليتحول
 تبادل يف كبري بشكل املوقع حيث يستخدم ،"واحدة زر بضغطة السابقة الوسائط كل عرب نشرها وأعد فقط،
 إىل التقطوها اليت الصور نقل يف يرغبون الذين اهلواة أو اخلرباء طرف من وكذا األصدقاء بني الشخصية الصور
  .العامل

                                                             
18 Brad Schepp, Debra Schepp, How to Make Money with YouTube, McGraw-Hill Companies Copyright, 2009, 
pp 21-23. 
19 PR Smith, Ze Zook, op.cit, p 11. 
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  سبيس  مايموقعMy space :كان األنرتنت شبكة مواقع التواصل االجتماعي على أكربو  أقدم من هو ،
 عن حملات لتقدمي خاصة أركااناملوقع  يقدم  .Facebookاألكثر رواجاً قبل أن يدخل يف منافسة شرسة مع موقع 

 .املوقع يف يعرضوهنا اليت الفيديو مقاطع و جمموعاهتم و مدوانهتم و الشخصية، حياهتم
  انستاغرام موقعInstagrame:  ومقاطع الفيديو إليها  رقمي فلرت مع إضافةمبشاركة الصور املوقع يسمح

أيًضا إرسال و والتعليق " اإلعجاب"ه من املتابعة ومن أن يتابعوا ومن مستخدمي  Instagramميكن . القصرية
  20.أغلب مستخدميه من الشباب ،رسائل الفيديو والرسائل النصية

  إن  لنكدموقعLinked in: من العديد يف واحملرتفات احملرتفني من العديد تضم اجتماعية شبكة هي 
 اجتماعية شبكةيعترب املوقع و  يف كاليفورنيا، للعامة 2003 يف ماي ظهر اهتمامات، جمموعة اجملاالت ويتشاركون

 على "سبايس ماي"و "الفايسبوك" :مثل مواقع التواصل االجتماعي األخرى فيه كزر ت الذي الوقت ففي ،مهنية
   .عليها واحلفاظ إبنشاء عالقات مهنية للمهنيني يسمح "إن لينكد" االجتماعية و الشخصية العالقات

  قوقلموقع +Google:  بينما كان العامل ينتظر دخولGoogle   عامل التواصل االجتماعي منذ سنة
ت املسسسة املنافسة من جهة أخرى ، قرر Facebookبطابع تنافسي خاصة بعد النجاح الذي عرفه موقع  5119

( تطبيق فوري لتبادل الرسائل) Google waveاطالقها جملموعة من اخلدمات والتطبيقات، حيث أطلقت خدمة 
على التوايل واللذان  5101و  5111يف سنيت ( خدمة تبادل رسائل عامة أو خاصة) Google Buzzوخدمة 

. يف بسط سيطرته أكثر فأكثر  Facebook، األمر الذي ساعد موقع Google ملسسسةاعتربا إخفاقني متتاليني 
حيتوي على عدد من املزااي  5100سنة  +Googleبعدها بتصميم واطالق موقع   Google مسسسةقامت 

ويشبهه من انحية التصميم، إال أنه يتميز ابمكانية دمج الصفحة التسويقية مع  Facebookاملوجودة يف موقع 
ساب واحد مشرتك يسمح للمستخدم تعمل حب +Googleأي أن خدمات  Googleعدد من خدمات 

 Google map ،Google Talk ،Googleمثل قوقل ادورد،  خرائط   Googleابالستفادة من خدمات 
search ،Gmail   وحىتYoutube.  التواصل االجتماعي هي أحد اجملاالت اليت  مواقعومن املثري لالهتمام أن

األشخاص ميلكون حساب ولكن قلة قليلة منهم قاموا ابلفعل بوضع مهيمن، فالكثري من  Googleال تتمتع فيها 
 .21ابستخدامه

  موقعPinterest:  لتبادل الصور على منط لوحة املفاتيح يسمح للمستخدمني  تواصل اجتماعيهو موقع
ميكن للمستخدمني . إبنشاء جمموعات الصور القائمة على السمات وإدارهتا مثل األحداث واالهتمامات

على لوحات الدبوس اخلاصة " تثبيت الصور"لوحات الدبوس األخرى للحصول على صور، أو إعادة  استعراض
 ".املشاهبة"هبم، أو الصور 

                                                             
20 Eric Bizot et al,  op.cit, p 247. 
21 Simon Kingsnorth, Digital Marketing Strategy -An integrated approach to online marketing-, 1st Edition, PA : 
Kogan Page, 2016, p150. 
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 يف ظل ثورة مواقع التواصل االجتماعي اليت عرفها الغرب والتنافس من أجل إطالق  :العربية مواقع أبرز
اقع اللحاق ابلقافلة من خالل اطالق جمموعة من مواقع مواقع تتالءم أكثر مع تطلعات األفراد، حاول مصممو املو 

التواصل االجتماعي ابلعربية خاصة وأن أغلب مواقع التواصل االجتماعي املتداولة يف تلك الفرتة كانت غري داعمة 
 آرب ماي"وموقع العربية،  مواقع التواصل االجتماعي أشهر من هو و "مكتوب"كانت البداية مبوقع   .للغة العربية

مواقع التواصل  أشهر من ويعترب "عربيز" موقع مت .الشهري "سبيس ماي" موقع يف تصميمه وحمتواه يشبه "بليس
وعلى الرغم من إطالق هذه املواقع االجتماعية، إال أهنا مل تلقى  .العربية املبادئ على ةحملافظا العربية االجتماعي

من قبل مواقع التواصل االجتماعي  القتهاوهذا للمنافسة الشديدة اليت العربية  ابلداهنحىت يف الرواج املتوقع منها 
 .العاملية

 التطور يف استخدام مواقع التواصل االجتماعي.1

قبل أن نتعرف على التطور يف استخدام خمتلف مواقع التواصل االجتماعي، سنستعرض أواًل التطور يف 
غري مباشر يف التطور يف استخدام مواقع على اعتبار أنه ميثل سبب بشكل خمتصر  يف العامل األنرتنتاستخدام 

 .التواصل االجتماعي

 األنرتنتالتطور يف استخدام . 1.1

أن  Hootsuiteو  We Are Social :لكل مناجلديدة  2019كشف جمموعة التقارير الرقمية العاملية 
 جانفيعن ( %1)مستخدم مليون  211، بزايدة مليار 2.21 بلغ 5101 يف مطلع األنرتنتعدد مستخدمي 

التقرير الذي قدمته مليار منذ  0.1يف مجيع أحناء العامل أبكثر من  األنرتنتعدد مستخدمي  ارتفع حيث، 5109
هذا  سنة 21يبلغ عمر الويب  .يف مخس سنوات فقط %22بزايدة قدرها أكثر من  ،5102 لسنة نفس اجلهة

، ولكن ست للوصول إىل مليار مستخدم له سنة 01استغرق حوايل  األنرتنتتشري بياانت االحتاد إىل أن  ،العام
يف  األنرتنتالزايدة الكبرية لعدد مستخدمي  هسكدتا موهذا  .22سنوات فقط للوصول إىل ملياري مستخدم

 .السنوات األخرية
 يقضيه الذي الوقت مقدار بل ؛العام هذا زاد الذي هو األنرتنت يستخدمون الذين األشخاص عدد فقط ليس

دقيقة  25ساعات و  1ما متوسطه  األنرتنتيقضي مستخدمو  حيث ،اآلخر هو ارتفع األنرتنت على األشخاص
إذا قمنا . كل عام لكل مستخدم  األنرتنتيوم من الوقت على  011ما يعادل أكثر من  أي اً يومي األنرتنتعرب 

جند أن البشرية ستقضي ما جمموعه أكثر من  ،مستخدم لإلنرتنت مليار 2.2بتوسيع هذا املعدل إىل ما يقرب من 
 . 510123يف عام  األنرتنتمليار سنة عرب  0.5

                                                             
22 https://wearesocial.com/fr/blog/2019/01/global-digital-report-2019, page consulté le : 16/17/2019. 
23 Idem. 

https://wearesocial.com/fr/blog/2019/01/global-digital-report-2019


 

 60 

 SimilarWebو  Alexaوفًقا لتصنيفي  ، 5101 لسنةفيما خيص تصنيف املواقع األكثر زايرة يف العامل 
املرتبة الثانية، بينما حيتل  يف Youtube ليهي ،يف صدارة الرتتيب Google األنرتنتيضعان عمالق البحث على 

 24يف املرتبة اخلامسة  Twitterاملرتبة الرابعة يليه مباشرة  Instagramو   املرتبة الثالثة Facebookموقع 
و  Alexaوكاليت لكل من  5101 لسنةعلى القائمة الكاملة لتصنيف املواقع األكثر زايرة يف العامل  لإلطالع)

SimilarWeb ، املالحظ يف التصنيف أن مواقع التواصل االجتماعي  .(521صفحة  -10-امللحق رقم أنظر
لبعض  آتكل قاعدة املستخدمني من ، هذا على الرغمنيبقوة يف تصنيف املواقع األكثر زايرة يف كال التصنيفحاضرة 

يف األداء إال أهنا تستمر  -كما سنرى الحقاً – Twitterمواقع التواصل االجتماعي وتراجع شعبيتها على غرار 
التواصل االجتماعي  مواقع، سنتطرق فيما يلي لتطور مستخدمي األكثر زايرة يف العامل اجليد يف تصنيفات املواقع

 .5101يف عام 

 1012التواصل االجتماعي يف عام  مواقعمستخدمي تطور . 1.1

بلغ عدد تعترب مواقع التواصل االجتماعي الوجهة األوىل ألغلب مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي، حيث 
 599بزايدة  5101مليار مستخدم يف أوائل عام  2.2التواصل االجتماعي يف العامل ما يقرب  مواقعمستخدمي 

 حيث تبلغ، بتوزيع غري متساوي لكن لعاملمن سكان ا %22وهذا ما ميثل  .عن العام املاضي( %1+) مليون
للمزيد من املعلومات حول معدالت انتشار مواقع ) %01معدالت االنتشار يف بعض أحناء إفريقيا أقل من 

املاضية  مس سنواتخلتعد أرقام النمو  (.522صفحة  -15-أنظر امللحق رقم  يف العامل التواصل االجتماعي
حيث  األنرتنتمن تلك اخلاصة ابستخدام  لالنتباه التواصل االجتماعي أكثر لفًتا مواقعمستخدمي  اليت ختص

 إىل ليصل  5101-5102يف الفرتة املمتدة بني التواصل االجتماعي تقريًبا  مواقعتضاعف إمجايل عدد مستخدمي 
مي مواقع التواصل ديوضح ارتفاع عدد مستخ (12،15) رقمالشكل . 510125 جانفييف مستخدم مليار  2.21

 .لنفس الفرتة معدالت النموكذا و  5101-5102يف الفرتة املمتدة بني االجتماعي 
 
 
 
 
 

 

                                                             
24 https://www.similarweb.com/top-websites, page consulté le 01/09/2019. 
25 https://wearesocial.com/fr/blog/2019/01/global-digital-report-2019, op.cit, page consulté le : 16/07/2019.             
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 5101-5102تطور مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي  (:10،10)رقم شكل 

 
             .https://wearesocial.com/fr/blog/2019/01/global-digital-report-2019, page consulté le : 16/07/2019: املصدر

مي مواقع التواصل االجتماعي من سنة إل أخرى دارتفاع عدد مستخنالحظ أن  ،ابلرجوع إىل الشكل أعاله
يف   من احملللني سبب هذا االرتفاع الكبريأرجع الكثريكان بنسب معتربة ويف نفس الوقت متفاوتة، حيث 

التطوير املستمر لتقنيات من جهة و  األنرتنتاالرتفاع يف عدد مستخدمي إىل  استخدام مواقع التواصل االجتماعي
التواصل  مواقعإىل  لوجمما جيعل الو  ،26من جهة أخرى النقال بصفة خاصةاهلاتف و  ،األجهزة احملمولة بصفة عامة

اهلاتف  تطبيقات تستخدم مواقع التواصل االجتماعي خاصة أن ن ويف أي وقتاالجتماعي أسهل يف أي مكا
واقع التواصل االجتماعي ابلنظر إىل اهلدف األساسي من وراء إنشاء مو  .عزز إمكانية الوصولت النقال اليت

 09أولئك الذين ترتاوح أعمارهم بني بشكل خاص ي كانت مواقع التواصل االجتماعي تستهو   "الرتفيهو  التواصل"
، إال أن 27مواقع التواصل االجتماعيأقل عرضة لالخنراط يف فهي  الفئات العمرية األكرب سناً سنة أما  51و 

لعامل بشكل  التواصل االجتماعي على مستوى ا مواقعمجهور أظهرت نضج  5101 أحدث التقارير العاملية لسنة
التواصل االجتماعي يف  مواقعميثلون أكرب حصة من مستخدمي  سنة 21من  ونما يقربفئة  ت، حيث أصبحكبري
 والذي فاق عدد سنة 22املستخدمني الذين تزيد أعمارهم عن دد عارتفاع إىل األرقام  كما تشري ،العامل

 :، كما هو مبني يف الشكل املوايل28سنة 09تقل أعمارهم عن  املستخدمني الذين

                                                             
26 https://www.oberlo.fr/blog/chiffres-reseaux-sociaux, page consulté le : 19/07/2019.             
27 George E. Belch, Michael A. Belch, op cit, p509 
28:https://wearesocial.com/fr/blog/2019/01/global-digital-report-2019, op.cit, page consulté le : 16/07/2019. 

https://wearesocial.com/fr/blog/2019/01/global-digital-report-2019
https://wearesocial.com/fr/blog/2019/01/global-digital-report-2019
https://www.oberlo.fr/blog/chiffres-reseaux-sociaux
https://wearesocial.com/fr/blog/2019/01/global-digital-report-2019
https://wearesocial.com/fr/blog/2019/01/global-digital-report-2019
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  5101توزيع مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي حسب الفئة العمرية واجلنس لسنة  (:10،01) شكل

  
            .https://wearesocial.com/fr/blog/2019/01/global-digital-report-2019, page consulté le : 16/07/2019 :املصدر

يف استخدام مواقع التواصل االجتماعي كبري بني اجلنسني   فال يزال هناك اختالكما يوضح الشكل أعاله، 
اخنفاض نسبة الوصول  ، وهذا ما ميكن ارجاعه إىل"ذكور"يث نالحظ أن الغالبية هم حالفئات العمرية  خمتلف يف

لإلانث مقارنة ابلذكور يف الكثري من البلدان خاصة بلدان العامل الثالث على  -بشكل أساسي األنرتنت-إىل 
 .حساب الذكور

وإن كان هو اآلخر زاد  5101 لسنةالتواصل االجتماعي  على مواقع األنرتنتيقضيه مستعملو الوقت الذي 
ساعتني  الجتماعي يف املتوسطمواقع التواصل ا ويقضي مستخدمحيث  ،مقارنة ابلسنة املاضية بشكل طفيف

الوقت  وخيتلف، (دقيقة يف العام املاضي 02بداًل من ساعتني و )دقيقة يومًيا على املنصات االجتماعية  01و
، حيث يقضي مستخدمو تالًفا كبريًا من ثقافة إىل أخرىاخمواقع التواصل االجتماعي  مستخدموقضيه يالذي 

، يواصل الفلبينيون يف املقابل. التواصل االجتماعي مواقعيومًيا على دقيقة فقط يف املتوسط  21يف الياابن  األنرتنت
، دقيقة 05ساعات و  2: 5101سنة توسط املبلغ ث ، حيالتواصل االجتماعي واقعوقت على قضاء معظم ال
 تطور مقدارللمزيد من املعلومات حول ) 29 5109سنة  مقارنة مبتوسط( %1)دقيقة يومًيا  02بزايدة قدرها 

 .(-12-أنظر امللحق رقم  الوقت الذي يقضيه مستخدمو األنرتنت على مواقع التواصل االجتماعي يف العامل
 

                                                             
29 https://wearesocial.com/fr/blog/2019/01/global-digital-report-2019, op.cit, page consulté le : 16/07/2019. 
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 1012لسنة الرئيسية مواقع التواصل االجتماعي . 1.1

 االجتماعيلتواصل مواقع ل 2أفضل على التوايل  Instagramو  YouTubeو  Facebookكل من   تصدر
واقع األوىل للتواصل االجتماعي م 9الشكل املوايل ميثل ترتيب . من حيث عدد املستخدمني 5101 لسنةيف العامل 

 :5101لسنة 
 5101ترتيب مواقع التواصل االجتماعي حسب عدد املستخدمني لسنة  (:50،01)شكل 

 
https://www.tiz.fr/utilisateurs-reseaux-sociaux-france-monde/, page consulté le: 31/08/2019.    :املصدر 

يف  Facebookتفوق على موقع  Youtubeعلى الرغم من أن موقع انطالقاً من الشكل أعاله، نالحظ أنه 
 أظهرت تفوق 5101أحدث األرقام لسنة  ، إال أن-كما رأينا سابقاً – 5101 لسنةتصنيف املواقع األكثر زايرة 

 Facebookموقع  احتلعيار عدد املستخدمني، حيث مبابألخذ  YouTube على موقع Facebookموقع 
من مستخدمي  %91 ،مستخدممليار  5.2بـ  5101 لسنةصدارة ترتيب مواقع التواصل االجتماعي 

Facebook  تتعلق بـ خاصة منها اليت  املوقع تواجهاملشكالت اليت وهذا على الرغم من  ،يومًيايزورون املوقع
 ."اخلصوصية واألمان"

رب ثلث إمجايل امليار مستخدم شهراًي، أي ما يق 5 بـاملرتبة الثانية يف التصنيف  YouTubeحيتل موقع  
أكثر من نصف  ايوميً  Youtubeمليار مقطع فيديو من  األنرتنتيشاهد مستخدمو  كما،  األنرتنتمستخدمي 
  .دقيقة 21املتوسط أكثر من  اهلاتف النقال يفتستغرق جلسة عرض و  جهاز حممولتتم عن طريق املشاهدات 

https://www.tiz.fr/utilisateurs-reseaux-sociaux-france-monde/
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 املوقعه ، وهو أحدث رقم نشر مليار 0.2هو اآلخر بلغ عدد مستخدميه ف WhatsAppابلنسبة لتطبيق 
 .510930 جانفيوالذي يعود إىل 

عدد املستخدمني، حيث املركز الرابع ابألخذ مبعيار  Instagram حسب الرتتيب الذي اعتمدانه احتل موقع 
، أو حوايل ستة من كل عشرة سنة 22تقل أعمارهم عن  هممن %21 ،مليار مستخدم نشط شهرايً يضم املوقع 

من  %22 أكد، بينما يومًيا املوقع Instagramمن مستخدمي  %20 يزور .األنرتنتأشخاص ابلغني عرب 
 مليون صورة ومقطع فيديو كل يوم على 12تتم مشاركة  ،عدة مرات يف اليوم املوقع يزورونأهنم املستخدمني 
Instagram  31.  

ماليني  2ابخنفاض  5101 املوقع لسنة، وبدأ تشغيل 5109شهد عاًما خميًبا لآلمال يف عام  Twitterموقع 
 هيزور و  مليون مستخدم نشط شهرايً  Twitter  250لدى ، 32مستخدم مقارنة ابلفرتة نفسها من العام املاضي

، تغريدة كل  تنية 1111، مليون تغريدة كل يوم 211يتم نشر  ،يون شخص شهراًي دون تسجيل الدخولمل 500
  .33اابلتغريد مطلقً  وموا مل يق من املستخدمني %22رغم أن 
هو اآلخر احتل مرتبة جيدة يف قائمة مواقع التواصل االجتماعي األكثر رواجًا لسنة  Pinterest موقع
، وقد سنة 21تقل أعمارهم عن  %12 ،مليون مستخدم نشط شهرايً  521أكثر من املوقع  ، حيث يضم5101

  34.دقيقة لكل زائر 22ثالث مرات إىل أكثر من  املوقعالوقت املستغرق على تضاعف متوسط 
 35.وننشط منهم  مليون مستخدم 001حوايل فقط  لكن ، مليون مستخدم LinkedIn   511يضم 

Twitter   نياملستخدم أرقام عددتشري أحدث من تراجع قاعدة مستخدميه، حيث  عاىنليس الوحيد الذي 
منهم مستخدمون  %29، مليون مستخدم نشط Snapchat  510لدى ، يف اخنفاض مستمر Snapchatملوقع 

سنة، حيث متثل هذه الفئة من املستخدمني  51أغلب مستخدمي هذا املوقع من الشباب دون سن  ،منتظمون
 36.صورة كل  تنية 1111مليارات لقطة يومًيا وحوايل  2تتم مشاركة  .%11نسبة 

واليت تضم   ةوالروسياآلسيوية مواقع التواصل االجتماعي  جتدر االشارة أن الرتتيب الذي اعتمدانه ال يشمل
مواقع الكثري من على اعتبار أن  األصلية،يف بلداهنا فقط لكنها ال تزال هتيمن مني دمن املستخعدد معترب 

، مما أاتح الفرصة أمام يف الكثري من البلدان اآلسياوية ةحمجوب Facebook العاملية على غرار التواصل االجتماعي
الصغرية الوصول إىل عدد مرموق من املستخدمني وذلك ابلنظر  احمللية الكثري من مواقع التواصل االجتماعي

بلغ عدد  5101ففي مطلع سنة ، األنرتنتللكثافة السكانية املوجودة يف هاته البلدان وارتفاع معدل تغطية 
                                                             

30 https://www.tiz.fr/utilisateurs-reseaux-sociaux-france-monde/, op.cit, page consulté le: 31/08/2019. 
31 https://www.alioze.com/chiffres-web, page consulté le : 09/10/2019 
32

 https://wearesocial.com/fr/blog/2019/01/global-digital-report-2019, op.cit, page consulté le : 16/07/2019. 
33

 https://www.alioze.com/chiffres-web, op.cit, page consulté le : 09/10/2019 
34 Idem. 
35 https://www.tiz.fr/utilisateurs-reseaux-sociaux-france-monde/, op.cit, page consulté le: 31/08/2019.     
36 https://www.alioze.com/chiffres-web, op.cit, page consulté le : 09/10/2019 
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https://www.alioze.com/chiffres-web
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بـ  QZoneو  ،مليون مستخدم QQ 912 موقع ،مليار مستخدم 1.083الصيين  Wechatموقع مستخدمي 
 مليون 251بـ  Doubanوموقع مليون مستخدم نشط،  221بـ  Sina Weiboو مليون مستخدم  220

 .37مستخدم

فرضتها ميكن القول أن مواقع التواصل االجتماعي خلقت طرق جديدة للتواصل  ،يف هناية هذا املبحث
افرتاضية إنشاء جمتمعات األفراد من  هذه املواقع مكنتجلديدة يف التكنولوجيا واالتصال حيث التطورات ا

التدقيق يف األرقام املتعلقة مبواقع التواصل االجتماعي إن  .ملشاركة املعلومات واألفكار والرسائل الشخصية
يعادل حوايل ثلث إمجايل  الوقت الذي يقضيه مستخدمي مواقع التواصل االجتماعييبني أن  1012لسنة 

إذا قمنا بتمديد هذا الوقت اليومي و  ،وقتهم اإلمجايل عندما ال ينامون وسبع ألنرتنتوقت االتصال اب
التواصل االجتماعي، فسوف حنصل على إمجايل ما يقارب  مواقعمليار من مستخدمي  1.5على املتوسط 

هذا إن دل  .1012يف عام يف مواقع التواصل االجتماعي  من الوقت البشري الذي مت  سنةمليون  110
حت متثل جزءًا كبريًا من حياتنا، هذا ما إمنا يدل على أن مواقع التواصل االجتماعي اليوم أصبعلى شيء 

احملتملني، حيث طبقت الكثري  ستهلكنيحملاولة استغالهلا على اعتبار أهنا تضم عدد كبري من املاملسوقني  دفع
 .طرق إليه يف املبحث املوايلتسنوهذا ما " التسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي" مفهوم املؤسساتمن 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
37 https://fr.statista.com/statistiques/570930/reseaux-sociaux-mondiaux-classes-par-nombre-d-utilisateurs/ page 
consulté le : 31/08/2019. 
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 عرب مواقع التواصل االجتماعي التسويق :املبحث الثاين

 الذيالشيء  ،كما سبق وأن تطرقنا يف املبحث األول  نيسريع نتشاروا منو االجتماعي التواصل مواقع عرفت
 مع التفاعلل و للتواص واعداً  سبيال ارأتهتا الىت الرحبية وغري الرحبية املسسسات من العديد قبل من توظيفها إىل أدى

ق خاصة يف التسويجمال  االجتماعي التواصل مواقع فيها استخدمت اليت اجملاالت ضمن من ،اجلمهور املستهدف
ث للتطرق إىل موضوع التسويق عرب مواقع التواصل خصصنا هذا املبحمن أجل هذا  ."االتصاالت"جانب 

 .االجتماعي

 مواقع التواصل االجتماعيعرب  التسويق مفهوم. 1

، ا جديدة من القيادةأمناطً  توخلق االتصالالتواصل االجتماعي حتدايت جديدة من حيث  مواقعظهور  أ تر
لم ف ،على تغيري عالقتنا ابملعلومات بشكل عميقمواقع التواصل االجتماعي التكنولوجيا الرقمية و  تعملحيث 

اليت  ثقافة املشاركة اجلديدة بفضلمستهلكني سلبيني فحسب، بل مستهلكني نشطني  املواقعهذه  مستخدمييعد 
  38.املشاركة يف إنتاج املعلومات ونشرها املواقعكل عضو يف هذه  مكنت

ألنه أصاًل اجتماعي، وكوسائل " اجتماعي"ميكن أن يتداعى كمصطلح  تواصل االجتماعيلن مصطلح مواقع اإ
أبهنا  Evansأما تعريف التواصل االجتماعي كعملية فتعرفها  ،39اللكرتونيةاالتصال ألهنا تنشر على الشبكة ا

حيث يتم تداول الصور والفيديوهات واألخبار واملقاالت واملدوانت الصوتية  األنرتنتمشاركة اتصالية عرب "
، ويشري آخرون إىل عملية التواصل االجتماعي أبهنا تلك "للجمهور عرب مواقع التواصل االجتماعي املختلفة

دل عرب تلك ، واحملتوى املنشور واملتبااألنرتنتالعملية اليت تتألف من أدوات التواصل االجتماعي عرب شبكة 
ظهور مواقع  40(.مسسسات/مسسسات)أو ( مسسسات/أفراد)، أو (أفراد/ أفراد)تلفة القنوات بني اجلهات املخ

 .التواصل االجتماعي أثر بشكل كبري يف املمارسات التسويقية وظهر التسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي
 والويكي واملدوانت االجتماعي التواصل مواقع استخدام أبنه "مواقع التواصل االجتماعي عرب التسويق عرف

 هذه ،ملستهلكنيا خدمة أو العامة العالقات أو البيع أو التسويق هبدف األنرتنت على أخرى تشاركية أدوات وأي
 أحادية لوسائل هدف جمرد يكونوا أن من بدال التجارية املسسسات مع التفاعل إمكانية للزابئن تتيح األدوات

                                                             
38

 Jérôme Koechlin, La communication professionnelle: Les clés pour réussir, Presses polytechniques et 
universitaire romandes, 2015, pp 13-14. 

 .02، ص 5101التسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي، الطبعة األوىل، ترمجة أمحد املغريب، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ليندا كولز،   39
دور مواقع التواصل االجتماعي يف تسويق مصر كمقصد سياحي، دراسة مقدمة ملسابقة وزارة السياحة قطاع التدريب  ،السميع عبد فراج دمحم دمحم  40

 .01، ص 5105والتخطيط، مصر، 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22J%C3%A9r%C3%B4me+Koechlin%22
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 معهم والتواصلاملستهلكني  هسالء مع اتصال قنوات فتح إمكانية هلم تتيح أهنا كما ،املسسسات تلك من االجتاه
 .41 حتاوري بشكل

استغالل املسسسات ملواقع التواصل "أنه بشكل أبسط على عرف التسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي كما 
والشروع يف التفاعالت االجتماعية داخل االجتماعي ألغراض تسويقية من خالل حتليل احملاد تت واملشاركة 

  42."اجملتمعات واستعماهلا
 هو إال ممارسةصل االجتماعي ما التعريفني السابقني ميكن القول أن التسويق عرب مواقع التوا على بناءً 

عرب مواقع التواصل االجتماعي واالستفادة من مزااي هذا النوع من املواقع خاصة مبفهومه الواسع التسويق  نشاطات
يف   آرائهمعلى التعبري عن  ستهلكنيكانت قدرة امل Web 1.0 األنرتنتفي ظل اجليل األول من فصفة التفاعلية، 

 تغريت قواعد اللعبة،  Web 2.0 األنرتنت، لكن مع ظهور اجليل الثاين من كثري من األحيان حمدودة للغاية
مواقع التواصل يضعون ثقة كبرية يف ما يقوله مستخدمو يتكلمون، يسمعون، وغالبًا ما  نستهلكو حيث أصبح امل

يتكلم،  املستهلك)تعترب هذه النقاط الثالثة هي قواعد التسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي . االجتماعي
 :43ي سنقدم شرح لكل عنصر من هاته العناصر، وفيما يل(يثق املستهلكو  يستمع املستهلك

 القاعدة املستهلك عرب مواقع التواصل االجتماعي احلديث التسويقيعترب  (:يبدي رأيه) يتكلم املستهلك 
 والربامج اإلسرتاتيجيات ضمن إشراكه ضرورة على ويركز والتسويقية اإلنتاجية وبراجمه عملياته كافة يف األساسية
 اإلجتماعي التواصل مواقع منوا استفاد قد املسسساتو  نستهلكو امل يكون وبذلك ،املسسسات طرف من املخططة

 نستهلكو أصبح املحيث  املواقع، هاته خاللمن  املسسسات خمتلف تتيحه الذي الدائمو  تواصلامل احلوار خالل من
فيما خيص منتجات وخدمات  األنرتنتحلوار الدائر على شبكة ن يف االتواصل االجتماعي شركاء فعليو عرب مواقع 
 ملسسساتاقرتاحاهتم اليت تفيد كثريًا العاملني يف جمال التسويق ابتقدمي ، اضافة إىل تعليقاهتم عليها و املسسسات

 كتابةب املسسسة تقدمها اليت واخلدمات املنتجات عن قيود بدون رأيه بداءوإ اتمة حبرية ستهلكملتكلم اف ، ةاملعني
 .وتداركها االراء هاته لدارسة للمسسسات ابلنسبة فرصة ميثل املطروح املنتج نقائص تظهر أو مادحة تعليقات

 واستخداماهتا يف  االجتماعي التواصل مواقع نتشارا تزايد إن (:يستقبل الرسائل االتصالية)ستمع ي املستهلك
 عديد يوميا فيها ونيستقبل يف صفحاهتا اليت يدور ملا رمتمس اطالع يف ستهلكنيامل أن كما رهيب، منو

 مل وإن حىت ،هاطرف من املقدمة والعروض للمسسسة املستمع مبثابه يكونون ، فاملستهلكونواإلعالانت التحديثات
 حول وانتقادات تعليقات وكذا وأحداث عروض من لديها ما بكل اطالع على فهم عليها يعلقوا أو يشاركوها

                                                             
 عبد امللك جامعة اإلسالمية، الدول يف اإلعالم حول الثاين العاملي املسمتر والفرص، التحدايت:اجملتمع وقضااي اجلديد اإلعالم كاتب، صاحل سعد  41

 . 52، ص 5100ديسمرب  02-02جدة، يومي   العزيز،

 ،-دراسات اقتصادية–حلول فطوم، مواقع التواصل االجتماعي ودورها يف حتديث أساسيات التسويق االلكرتوين، جملة احلقوق والعلوم االنسانية   42
 .511ص ، 5105أكتوبر ، (0) 52 العدد

43 Jacques LENDREVIE, Julien Lévy, op.cit, pp 581-582. 
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 املسسسة حنو ماجتاهاهت حول مسثرا أو البعض لدى الشراء قرارات يف ابرزا سببا كوني قد هذا ما واخلدمات العروض
 .لدى البعض اآلخر التجارية العالمة أو
  أتثري املصدر هو عملية نفسية يتغري بواسطتها تصور الرسالة وتفسريها   :ببعضهم البعض قونيثاملستهلكون

أثري املصدر مهم بشكل تف ،العالمات التجاريةميكن أن يعمل أتثري املصدر لصاحل . وفًقا لتصور مرسلها ومصدرها
كلما كانت أنواع املعلومات متعددة وخمتلفة ومتناقضة، كلما كان من الضروري فرز ، فاألنرتنتخاص على 

توسعت واصل االجتماعي تففي ظل مواقع ال .أهنا موثوقة واالعتماد عليها األنرتنتاملصادر اليت يعتقد مستخدمو 
حول شبكتهم وما  املستهلكونكر فيه تسثر معرفة ما يف ،صبحت التفاعالت أسهل وأكثر عدًداوأ "األقارب"دائرة 
 ميكن فمثال ،املستهلكون يتشاورون بشكل متزايد مع أقراهنم قبل الشراءف، مياهتراهتم وسلوكبه على تصو  ىيوص

 مواقع التواصل من غريها أو تويرت أو الفيسبوك على ما ملسسسة اتبعة لصفحة تصفحه عند مستهلكلل
 يصدق وبذلك ،العكس أو عالية جودة ذو أبنه ما منتج عن والردود التعليقات عديد واجههي أن اإلجتماعي،

 يقوله ما يتقبل أنه أي  السلب، أو ابإلجياب الشرائي قراره على ثرس ي مما املنتج عن هسالء يقوله ما املستهلك
 .هتامنتجا عن املسسسات تقوله ما يتقبل وال املنتج عن املستهلك

 االجتماعي التواصل مواقع عرب عوامل جناح وفشل التسويق. 1

 كان ،يف اجلانب االتصايل والتسويقي واملستهلكني للمسسساتكمجموعة جديدة نسبًيا من اخليارات 
هذا  واليت سنتطرق إليها يف عوامل النجاح وعوامل الفشلمن  حصتهالجتماعي التواصل ا لتسويق عرب مواقعل

 .اجلزء

 االجتماعي التواصل مواقع عرب عوامل جناح التسويق. 1.1

ميكن تلخيص أهم مقومات جناح التسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي يف النقاط التالية، واليت يف حقيقة 
 :األمر مستوحاة من مميزات مواقع التواصل االجتماعي

 ليب احتياجات ورغبات ي االتصالية بشكل ميكن تصميم الرسائل نتيجًة لالستهداف الدقيق :رسالة فعالة
 ميزة تعقب تتيح مواقع التواصل االجتماعيف ،44جلمهور املستهدف، واليت أييت معظمها من تتبع السلوكا

أفضل، وهذا ما  والتنبس بسلوكياهتم بشكل وحماولة تفسري مشاعرهم أفكارهم فهماملستهلكني كما سنرى الحقًا ل
 .رجال التسويق يف توجيه جهودهم التسويقية خاصة يف الدراسات التسويقية املتعلقة بسلوك املستهلكيساعد 

 ستهلكنيامل رضاو تفاعلية، فإهنا توفر إمكاانت قوية لزايدة مشاركة  املواقعنظرًا ألن هذه  :القدرات التفاعلية 
 .املسسسةمن وردود الفعل الفورية 

                                                             
44 George E. Belch, Michael A. Belch, op.cit, p 512. 
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 ميكن  ،أهم مميزات مواقع التواصل االجتماعي أهنا أصبحت مصدر للمعلومات :الوصول إىل املعلومات
، مبواصفات مسسسةمجع ثروة من املعلومات املتعلقة أبي بكل سهولة ملستخدمي مواقع التواصل االجتماعي 

 45.ك عن طريق البحث يف مواقع التواصل االجتماعيت الشراء، وما إىل ذلاملنتج، التكاليف، معلوما
 مواقع .خدماهتاأو  منتجاهتا، سسسةامل معلومات ختص أسرع وسيلة للحصول على األنرتنتيعد  :السرعة 

يعمل مصممة تصميما  خاصة أهنا بشكل متزايد كأداة حبثهي األخرى يتم استخدامها التواصل االجتماعي 
على سبيل املثال، قبل النمو اهلائل ملواقع التواصل االجتماعي، كان معظم مستخدمي . على إبقاء املعلومات حمدثة

، إال األنرتنتللعثور على شيء ما عرب وحمركات البحث األخرى  Googleيبحثون بشكل أساسي عرب  األنرتنت
بعضنا البعض على أساس أن النمو املتزايد ملواقع التواصل االجتماعي أحدث زايدة يف التفاعالت اليت جنريها مع 

من مواقع التواصل  يتلقوهنان ابلتوصيات واألفكار اليت و مهتم ستهلكونامليومي، ونتيجة لذلك، أصبح اآلن 
من خالل تبادل تعاون بني املستهلكني ال، على أساس أن 46األنرتنتاالجتماعي أكثر من اإلعالانت عرب 

 47.أفضلاختاذ قرارات شراء  من (مجاعيا)ميكنهم  اخلربات
 القدرة على التواصل " تقدم مواقع التواصل االجتماعي ميزة : القدرة على التواصل بسرعة يف الوقت املناسب

ابستخدام مواقع التواصل . أخرى مواقعوهي ميزة ال ميكن أن تتطابق معها أي " بسرعة يف الوقت املناسب
ويف  لكني على اطالع دائم أبي شيء وكل شيأن تبقي املسته للمسسساتاالجتماعي واهلواتف احملمولة، ميكن 

  .48أي وقت
  وتسدي إىل تكرار الزايرات، املسسسةميكن للمواقع املصممة بطريقة إبداعية أن تعزز صورة  :واملرونة اإلبداع ،

مرونة مواقع التواصل االجتماعي استخدام من جهة أخرى يوفر ، بشكل إجيايب املستهلكيف ذهن  املسسسةوتضع 
بسرعة استجابة للتغريات  املنشورات واإلعالانت مع القدرة على تعديل يف ختطيط التسويق واإلعالنهائلة 

 49.التنافسية
   مور تساعد على هي أ عليه احلركة وزايدة الويب الشبكات على املسسسة مبوقع التعريف :التعرضزايدة نسبة

نشر املقاالت والتعليقات على املدوانت والصور على . األنرتنتعلومات مع اجلماهري احملتملة عرب املنشر ومشاركة 
Flickr  ومقاطع الفيديو علىYoutube  تعمل . للمسسسةالرسائل االتصالية مبشاهدة جمهور العام سمح للي

يتم احلصول على هذه و لعالمات التجارية ل وزايدة التعرض املسسسةالتواصل االجتماعي على توسيع شبكة  مواقع
 مواقعتلعب ، حيث ما يبحث األشخاص عن عبارات معينةاالجتماعية بواسطة حمركات البحث عنداألصول 

                                                             
45

 Idem, p 512. 
46 Simon Kingsnorth, op.cit, p 151. 
47

 Dave Evans, Jake McKee, Social Medi Marketing-The Next Generation of Business Engagement- , 1st ed., 
Wiley Publishing, New York, usa, 2011,  p 17. 
48 George E. Belch, Michael A. Belch, op.cit, p 512. 
49 A. Shimp, J. Craig Andrews, Advertising, Promotion, and Other Aspects of Integrated Marketing 
Communications, Ninth Edition, South-Western Cengage Learning, United States, 2013, p380. 
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، Search engine optimisation50 (SEO) التواصل االجتماعي دورًا مهًما يف حتسني حمركات البحث
وإعجاابهتا  التواصل االجتماعي وروابطها مواقعأيًضا من أصول  SEO تستفيد إسرتاتيجية حتسني حمركات البحث

مع القليل من التخطيط والبحث يف . لتعزيز موقع أصول الويب األخرى يف صفحات نتائج حمرك البحث
إدارة مسعتها وتوظيفها أيضًا يف  الكلمات الرئيسية، ميكن للعالمة التجارية استخدام األصول االجتماعية بفعالية

من جهة أخرى تلعب مواقع التواصل االجتماعي دورًا يف زايدة  51.ومواقع التواصل االجتماعي األنرتنتعرب 
ميكن لإلعالن الذي يتم وضعه على أحد مواقع التواصل التعرض للعالمة من خالل حتويل حركة املرور، 

أو  QR عرب)، حتويل حركة املرور الفريوسية ونقلها إىل مواقع أخرى Youtube  على سبيل املثال)االجتماعي 
 .52(جابة السريعةرموز االست

  االتصاالت التسويقية املتكاملة تكملةIMC:  االتصاالتوسائل  ومواقع التواصل االجتماعي األنرتنتتكمل 
 53.التقليدية االتصالوسائل أساسية لدعامة و  فهي مبثابة روابط حيوية يف عملية التكامل ،التسويقية املتكاملة

  االجتماعي التواصل مواقع عرب عوامل فشل التسويق. 1.1

على الرغم من أن مواقع التواصل االجتماعي قد تكون فعالة من الناحية التسويقية، إال أن التعامل معها من 
 :54ما يلي جيب أن يكون مدروساً ابلنظر لعيوهبا واليت نذكر منها املسسساتقبل 
 موثوقية أرقام البحوث عدم القياس و  هومواقع التواصل االجتماعي واحدة من أكرب عيوب  :مشاكل القياس

تظهر املراجعة السريعة للتنبسات واإلحصاءات اليت يقدمها مقدمو البحوث قدرًا كبريًا من  ، حيثاليت مت إنشاؤها
 .صداقية واملوثوقيةضعف يف املإىل  ال حمالة التباين مما يسدي

 ذا ما جعل منها أرض خصبة القت بعض مواقع التواصل االجتماعي اقبااًل كبرياً من املستخدمني، ه :فوضىال
كلما زاد عدد اإلعالانت ف األمر الذي خلق نوع من الفوضى لدى املستخدمني، املسسساتلالعالن من طرف 

 .معني عالناة نشورة اخنفضت احتمالية مالحظامل
 مسسسةحيث يسهل على أي كان انشاء صفحة لعالمة جتارية أو  :احتمال اخلداع أو انتحال الشخصية. 
 قد يكون أكثر ما . هي اخلصوصية األنرتنتواحدة من العديد من القضااي اليت هتم مستخدمي  :اخلصوصية

الشيء  الحًقا للمسوقني وأحيااًن دون علم املستخدمني يثري القلق هو مجع البياانت الشخصية اليت يتم توفريها
  .املسسسةردات فعل سلبية اجتاه و  استياء املستهلكنيالذي قد يسدي إىل 

                                                             
50 PR Smith, Ze Zook, op.cit, p11. 
51

 Rob Stokes, eMarketing: The essential guide to marketing in a digital world, Fifth Edition, Quirk eMarketing 
(Pty) Ltd, 2013, p 412. 
52  Shimp and J. Craig Andrews, op.cit, 380. 
53 George E. Belch, Michael A. Belch, op.cit, p 513. 
54 Idem, pp 528-529. 
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من جهة أخرى ميكن أن يكون اخللل يف عدم جناح التسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي يف كيفية تطبيقه، 
 وسائل عرب إسرتاتيجية التسويق جناحفيمكن للمسسسات الوقوع يف جمموعة من اهلفوات اليت قد حتول دون 

 :منها  نذكر واليت اإلجتماعي التواصل
 املستمر والتواصل ستهلكنيامل إىل اإلنصات على املوقع صفحاتي مدير  وخاصة التسويق فريق قدرة عدم -

 .التعليقات على الرد عدمب االستفسارات من العديد وإغفال معهم،
 أن جيب بل فقط، التسويق قسم على قاصرة االجتماعى التواصل مواقع عرب التسويق مهمة أن االعتقاد -

 .اخلاصة صفحاهتم عرب هلا تسويق مندويب ابملسسسة املوظفني كل يصبح
 دواتاأل وعدد لنوع الدقيق التحديد عدمو  واالتصال تكنولوجيا املعلومات ملهارات املوظفني بعض افتقار -

 .االجتماعى التواصل مواقع عرب ستهلكنيامل مع للتسويق والتفاعل املستخدمة وسائلالو 
 .أساس علمي دون االجتماعي التواصل من مواقع حمدود عدد على على الرتكيز  -
 بصفحة يتصل حني املرتقب فاملستهلك املعلومات، عن فقط يبحث املستهلك أن املسوق يعتقد أن  -

 الرتفيه، جملرد أو ابملسسسة، يريد االتصال أو اجلديدة، األخبار أو املعلومات، عن يبحث إما فهو املسسسة
 .نياملستخدم هسالء من صنف كل مع حبذر التعامل االعتبار يف األخذ جيب لذلك

رغم عوامل الفشل اليت ميكن أن ترتبط بتبين التسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي، إال أن االستخدامات 
االسرتاتيجية املرتبطة بتطبيقه تدفع العديد من املسسسات إىل املخاطرة بتبنيه، هذه األخرية سنتطرق إليها يف اجلزء 

 .املوايل من هذا املبحث

  االستخدامات االسرتاتيجية للتسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي .1

حيث . لقد مت اإلعالن عن حقبة تسويقية جديدة عندما برزت مواقع التواصل االجتماعي كمغري حقيقي للعبة
وأعطت املسوقني جمموعة جديدة من األدوات  املسسسةإىل مركز  ستهلكنيأعادت مواقع التواصل االجتماعي امل

 للمسسساتفرصة ذهبية  وتعترب مواقع التواصل االجتماعي ،املسسسةلالستماع إليهم وتشجيعهم على التعامل مع 
على املدى  بطرق جديدة حىت يصبحوا شركاء يقودون األعمال إىل األمام ستهلكنيلتعامل مع املالاتحتها ا

حتدايت  ألهم ميثل االستخدامات االسرتاتيجية ملواقع التواصل االجتماعي (11،15)الشكل املوايل  .الطويل
 .التسويقية التسويق واالتصاالت
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 االستخدامات االسرتاتيجية ملواقع التواصل االجتماعي :(60،10)رقم شكل 

Rob Stokes, op.cit, p 407. املصدر: بتصرف 

 : (06،15) املكونة للشكل السابقةفيما يلي سنقدم شرح لكل نقطة من النقاط 
 ميزة رئيسية  التكاليفاية من األفراد حبد أدىن من استهداف جمموعات حمددة للغميثل  :التسويق املستهدف
تقنيات  األنرتنتلقد عرف جيل . 55بصفة عامة ومواقع التواصل االجتماعي على وجه اخلصوص نرتنتلأل

ففي  ،استهداف جديدة تشمل استهداف احملتوى واستهداف السلوك مما يسهل الوصول إىل اجلمهور املستهدف
فعلى سبيل وسائل اإلعالم التقليدية غالباً ما يتم االستهداف يف االعالن وفًقا ملعايري ال تفسر للغاية أفعال الشراء، 

تخستخدم استطالعات الرأي لتحديد ملف تعريف اجلماهري وفًقا للمعايري ، لتلفزيون والصحافة واإلذاعةا املثال يف
يتم استهداف التقارب أيًضا عن طريق حتديد  ،(إخل ...،املهنة ،الفئة العمرية ،اجلنس)االجتماعية والدميوغرافية 

فهو  األنرتنتف عرب الوسائط اليت يتطابق حمتواها التحريري مع مركز االهتمام العام هلدف االتصال، أما االستهدا
من جهاز كمبيوتر شخصي  األنرتنتاحملتملني  ملستهلكنيتصفح أحد اعند ف ،داف التقليديأكثر دقة من االسته

 cookiesحتديده وتتبعه بفضل استخدام ملفات االرتباط  للمسسسةأو كمبيوتر لوحي أو هاتف حممول ميكن 
تقدمي رسالة  استهداف احملتوىيتيح  .(األنرتنتلكن من الضروري احلصول على موافقة واضحة من مستخدمي )

اعالين أو رابط إىل متجر رابط  يف شكلما يبحث عنه  :للمستخدم وفًقا لـ( نصية أو صورة أو فيديو)إعالنية 
كون يميكن أن ، لتواصل االجتماعيقع ااات البحث أو مو على حمرك البحثيستند إىل كلمة أساسية يف  الكرتوين

تقنيات حتديد املوقع بتوظيف استناًدا إىل معايري جغرافية ومواقع التواصل االجتماعي  األنرتنتعرب االستهداف 
توجيه رسالة إعالنية إىل املستخدم وفًقا ملا  االستهداف السلوكييتيح من جهة أخرى  . IPمن عناويناجلغرايف 

                                                             
55 A. Shimp, J. Craig Andrews, op.cit, p 380. 
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؛ سلوكه يف التصفح على (ما يسمى السلوك يف املوقع)سلوكه الشرائي؛ سلوكه يف التصفح على موقع املعلن : يلي
أول متجر إلكرتوين يستخدم االستهداف السلوكي  Amazon.comكان (. خارج املوقع)بشكل عام  األنرتنت

عليهم  Amazon يتعرف تكرارهم زايرة املوقع عندو  على نطاق واسع، من خالل حفظ اتريخ التسوق لعمالئه
التعامل  املسسسة األنرتنتمكن االستهداف عن طريق  .اقرتاحات شخصية بناًء على املشرتايت السابقة ويقدم هلم

  واحد لواحد اجلماهريي التسويق  :مع عدد كبري من اجلمهور برسائل خمصصة للجميع وأطلق عليه مصطلح 
.56 marketing one to one de masse 

 البصرية والبحث   Insight and research : التواصل االجتماعي من األفكار القوية  مواقعميكن أن تكون
االتصالية حلمالهتا  املسسساتعندما ختطط . والبحثية، ولكن جيب احلكم على املعلومات يف سياقها الصحيح

الدميوغرافية العوامل التواصل االجتماعي مصدرًا غنًيا للبياانت، حسب  مواقع، ميكن أن توفر التسويقية
استخدام املعلومات اليت يشاركها األشخاص حبرية لفهم املزيد حول السوق أو  للمسسسات ميكن. واألفضليات

قد تكون   استغالهلا عرب مواقع التواصل االجتماعي للمسسساتاليت ميكن  البياانت .العالمة التجارية أو املنتج
ميكن أن تكون هذه . أو االجتاهاتوقد تكون كيفية ختص مثاًل التفضيالت حجم السوق كمية ختص مثاًل 

ويف حالة كانت  ،بشكل صحيحيف حالة معاجلتها  للمسسساتابلنسبة  البياانت االجتماعية ذات قيمة كبرية
 57.مستهلكنيموجهة للتشكيل أسئلة حبثية التعمق أكثر يف مصادر البياانت ب املسسسةابمكان  البياانت  تنوية

 والتواصل  االتصالCommunication and outreach : التواصل االجتماعي للعالمات  مواقعتوفر
 ة،مثرية للغاية وصعبمنها هو ما جيعل ، و قناة اتصال فعالة ثنائية االجتاه يف الوقت املناسبواملسسسات التجارية 

من ملستهلكني اكن مت فهي أيضاً االجتماعي أداة فعالة لالتصال ففي الوقت الذي توفر فيه مواقع التواصل 
التواصل االجتماعي أداة فعالة  مواقعأصبحت ففي عصر النرتنت على حنو متزايد،  التواصل مع بعضهم البعض

 خمتلف مواقع التواصل االجتماعي على غرار املسسساتاليوم تستخدم ، حيث التسويقيةللغاية لالتصاالت 
Twitter وFacebook  ستهلكنياملو طراف املهتمة يف الوقت املناسب، مما يسمح لألاالتصالية لبث الرسائل 

 .58الوقت الفعلييف  كل ما هو جديدعلى  طالع الاب
 ستهلكنيالدعم وخدمة امل Support and customer service : االجتماعي قناة التواصل  مواقعأصبحت

، فهناك توقع أبن األنرتنتنظرًا ألن املستهلكني مراتحون بشكل متزايد للمعامالت عرب  ستهلكنيإضافية خلدمة امل
كما يفعلون من   االجتماعي الفضاءيف  ستهلكنياليت يتعاملون معها أيًضا الستفسارات امل املسسساتتستجيب 

على  االستفسارات اليت تطرحأن املشكالت أو  نو ستهلكوجد بعض امللقد  .خالل مركز اتصال أو بريد إلكرتوين
من  عدد كبريمما جيعل من مواقع التواصل االجتماعي مفضلة لدى  بسرعة أكربل التواصل االجتماعي حت مواقع

                                                             
56 Jacques LENDREVIE, Julien Lévy, op.cit, pp 425-426. 
57 Rob Stokes, op.cit, p 412. 
58 Idem, p 408. 
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من املستهلكني أهنم يفضلون  %22.9 حيث أجاب ،5101دراسة حديثة لسنة  وهذا ما تسكده، 59ستهلكنيامل
 .60بداًل من الربيد اإللكرتوين مواقع التواصل االجتماعيعرب  أو العالمة التجارية ملسسسةاباالتصال 

 بناء عالقات أفضل واحلصول على  ميكن ال ختتلف عن حياتنا اليومية حيث األنرتنت :بناء الثقة واملصداقية
احلاجة  .البعض يثقون يف بعضهمكونني للعملية االتصالية االتصاالت إذا كان األشخاص املنتائج أكثر إجيابية يف 

خاصة يف عصر  ستهلكنيالدخول يف متاهات مع امل -مهما كان حجمها- املسسسةقد جينب فية إىل الشفا
املعلومات إىل كم كبري من  وصولليتمتع عدد أكرب من األشخاص اب ومواقع التواصل االجتماعي أين األنرتنت

من خالل مواقع التواصل االجتماعي  املسسساتاليت ميكن أن تبنيها تعتمد الثقة واملصداقية  .مسسسةي اخلاصة أب
يقطعان شوطًا طوياًل  ةاإلنساني واللمسةإن اإلخالص . "نك ستفعلهأ افعل ما تقول" على االتساق وعلى املتابعة

 61.التواصل االجتماعي عرب مواقع املسسسات داقية وحنو إرساء األساس جلهودحنو بناء الثقة واملص
 إدارة السمعة managementReputation  :    على مدى عدة تبىن  اليتأن السمعة كما هو متفق عليه

ل أساسي وبشك األنرتنتدارة السمعة إدارة ما يقال عرب يقصد إب، 62سنوات ميكن تدمريها يف بضع حلظات
فهم أن هناك نمن املهم أن . دمات اليت تقدمهاأو املنتجات واخل املسسسةحول  االجتماعي التواصل مواقعداخل 

عرب مواقع التواصل نشطة  املسسسةلنظر عما إذا كانت ، بغض ااالجتماعي التواصل مواقعحماد تت جارية يف 
 ختشىمفهوم التسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي  بىنتت اليت ال املسسساتالكثري من  .االجتماعي أو ال

، الجتماعيمبجرد انشاء صفحة على مواقع التواصل ا سلبيةالتعليقات تعريض نفسها الستقبال عدد كبري من ال
أن تعرف  لمسسسةل من األفضللكن يف كل األحوال  ابلفعلحتدث اد تت اإلجيابية والسلبية احمل لكنها تغفل أن

من خالل الدخول  املسسساتإحدى القيم اليت ستحصل عليها  .تتمكن من معاجلتها بسرعة وفعاليةمكاهنا حىت 
 فورًا والتحكممن خالهلا الرد  للمسسسة احملاد تت لكي حتدث يف بيئة ميكنختلق فرصة لتلك  ايف اللعبة هي أهن

 املسسساتيف كومة قش  لذلك وجب على  رلنااقد تنتشر مثل ( سيةولفيرا)لسلبية ت التعليقااإن  .63فيها نسبياً 
ميكن أن تكون العالقات العامة وجهود التسويق الداخلية أن تكون يقظة يف تعاملها مع هذا النوع من التعليقات، 

 64.جمرد اللجوء إىل حذف املشاركات  لتعامل جبدية مع هذه التعليقات وليسلمهمة يف ضوء هذه املواقف 

                                                             
59 Idem, p 409. 
60 https://www.alioze.com/chiffres-web, op.cit, page consulté le : 09/10/2019. 
61 Aliza Sherman, Danielle Elliott Smith, Social Media Engagement For Dummies, John Wiley & Sons, New 
Jersey, usa, 2013, p22. 
62 Jérôme Koechlin, op.cit, p 49. 
63 Paul Slack, Social Rules! for Entrepreneurs and Small Business: A Common Sense Guide to Social Media 
Marketing, Wheatmark, usa, 2012, p 29. 
64 A. Shimp, J. Craig Andrews, op.cit, p 381. 

https://www.alioze.com/chiffres-web
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22J%C3%A9r%C3%B4me+Koechlin%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Paul+Slack%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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 املسسساتو  يومًا بعد يوم ومراقبتها تتزايد مواقع التواصل االجتماعيإن احلاجة إىل إدارة السمعة على 
تباقية ملا حيدث ابلفعل جمرد استجابة ذكية واسهي  إدارة السمعة نأل ،65جيداً العالمات التجارية تدرك ذلك و 

لتحديد املشكالت  نو ستهلكمراقبة ما يقوله املاهلدف من إدارة السمعة هو ف ،عرب مواقع التواصل االجتماعي
ليقات إدارة السمعة ال تتعلق فقط ابلتعامل مع املشكالت السلبية والتعو  .  تنياً  اإلصالح أو املكافأةأواًل، مث 
اسرتاتيجية لزايدة ردود الفعل اإلجيابية والتأكد من تباع تعلق أيًضا ابت اإمنأو املسسسة و  التجارية لعالمةاملتعلقة اب
 املسسسةرؤية  ونيريد ستهلكنيفيه أن امل مما ال شك .66التجاريةللعالمة " أو سفراء املبشرين" ستهلكنياملمكافأة 

نشر يسعون إىل  -اهتاأو خدم اهتاالتجارية أو منتج ةعالمال- عن نيمدافع هذا ما ميكن أن يولد يف أحسن أحواهلا
 67.رينجتارهبم بغرض التأثري على اآلخ

 ابلنسبة هائالً  حتديً  ثلمي االجتماعي التواصل مواقعالتسويق عرب ميكن القول أن ، يف هناية هذا املبحث
 مع يتواصل أن يريد الذي املستهلك احتياجات تلىب التقليدية التواصل أساليب تعد فلم ،للمؤسسات

قع التواصل االجتماعي توفر موابشكل عام، و  .يف كل وقت مباشرة منها ويسمع ليهاإ يتحدثو  املؤسسة
تميز هبا ييف الوقت نفسه فإن العيوب اليت  ،ددة أكثر من الوسائط التقليديةاملزاي احمل الكثري منلمسوقني ل

االستخدامات االسرتاتيجية ملواقع  .حبذر اصل االجتماعي تفرض التعامل معهامواقع التو التسويق عرب 
رفع حتدي التسويق عرب مواقع املثرية لالهتمام دفعت العديد من املؤسسات إىل  التواصل االجتماعي

 .ماعي وذلك وفق اسرتاتيجيات حمددة ومدروسة سنتطرق إليها يف املبحث املوايلالتواصل االجت

 

 

 

 

                                                             
65 Rob Stokes, op.cit, p 410. 
66 Paul Slack,op.cit, pp 29-30. 
67 Dave Evans, Jake McKee, op.cit,  p20. 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Paul+Slack%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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 عرب مواقع التواصل االجتماعيالتسويقية  االتصاالت إسرتاتيجية : املبحث الثالث

للتطرق إىل موضوع اسرتاتيجية االتصاالت التسويقية عرب مواقع خصصنا املبحث األخري من هذا الفصل 
احلديث عن اعتبار أن ممارسة التسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي يقودان ال حمالة إىل  لتواصل االجتماعي علىا

 .على مستوى االسرتاتيجة االتصالية التسويقية تطبيقه

 التسويقية االتصاالت إسرتاتيجية يف مواقع التواصل االجتماعي إدماج. 1

، ومن آخرإىل  بلدمن يف اسرتاتيجيتها االتصالية  التواصل االجتماعيواقع مل املسسسات دمجنسبة  تفاوتت
ج مواقع التواصل االجتماعي يف موضوع ادما  اجلزءسنعاجل يف هذا  .إىل أخرى مسسسةقطاع إىل آخر، ومن 

 االتصاالت إسرتاتيجية يفوذلك ابلتطرق أواًل ملستوايت ادماج مواقع التواصل االجتماعي  ،االتصالية اإلسرتاتيجية
 .التواصل االجتماعية لتبين اتصاالت تسويقية عرب مواقع سياسة التدرجيمث إىل ال التسويقية

 التسويقية االتصاالت إسرتاتيجية يف مواقع التواصل االجتماعي إدماج مستويت. 1.1

منهم إهنم  %12، أكد Social Media Examiner مسسسةمسوق أجرهتا  2111يف دراسة أجريت على 
منهم أبمهية مواقع التواصل  %15التواصل االجتماعي يف خططهم التسويقية، كما أشاد  مواقعيدرجون اآلن 

: فأرجعوها إىلالتواصل االجتماعي  مواقعاستخدام أسباب  أما عن .68االتصاليةاالجتماعي لنجاح براجمهم 
  .69يةاكتساب التعرض للعالمة التجار (2)، و ستهلكنيالتواصل مع امل(5)توجيه حركة املرور إىل موقع واحد، (0)

عشرات من مديري التسويق استجوبت فيها  e-marketer شركة التسويق اإللكرتوين يف دراسة أخرى لو 
 :فكانت االجاابت كما يليحول الفوائد اليت يتوقعوهنا من مواقع التواصل االجتماعي والقيمة املقدرة للمعجبني 

حول  سريعة عكسية؛ القدرة على احلصول على تغذية %12التواصل مباشرة مع املستهلكني  -%92 رفع االلتزام 
؛ بناء عالمة جتارية %20بنسبة  ؛ التواصل بتكلفة أقل%21تفضيالت املستهلكني معرفة ؛ %21االتصاالت 

 70.%29اجتماعية بنسبة 
االسرتاتيجية االتصالية، على املسسسات أن تكون مهما اختلفت أسباب دمج مواقع التواصل االجتماعي يف 

ابإلجابة على  جيب البدأ ،أهنا عصريةاخلوض يف مواقع التواصل االجتماعي جملرد ، فال ميكن منهجية يف ذلك
 :71التالية األسئلة

  ؟للمسسسة التسويقية االسرتاتيجيةما هي  -
                                                             

68 George E. Belch, Michael A. Belch, op.cit, p 511. 
69 Idem, p 515 
70 Maria Mercanti-Guérin, Michèle Vincent, op.cit, p 222. 
71 Guillaume Eouzan et al, op.cit, p 172. 

https://www.amazon.fr/Maria-Mercanti-Gu%C3%A9rin/e/B00S9MEEQM/ref=dp_byline_cont_ebooks_1
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_2?ie=UTF8&field-author=Mich%C3%A8le+Vincent&text=Mich%C3%A8le+Vincent&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://www.amazon.fr/Guillaume-Eouzan/e/B00961D6SC/ref=dp_byline_cont_book_1
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 ؟يةسرتاتيجية التسويقالمع ا ابملسسسةكيف تتناسب اسرتاتيجية االتصال اخلاصة  -
 ؟االتصال التسويقي ةضمن إسرتاتيجي األنرتنتصال عرب التا ةإسرتاتيجي موقعما هو  -
 ؟للمسسسةما هي اسرتاتيجية التواصل االجتماعي األكثر فائدة  -

 :االسرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب مواقع التواصل االجتماعيالشكل املوايل ميثل موقع 

 شكل رقم )01،00(: االسرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب مواقع التواصل االجتماعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 op.cit, p 172et al,  Guillaume Eouzan                                                                 :املصدر

االجتماعي هي جزء ال يتجزأ من  الشكل السابق يسكد أن االسرتاتيجية االتصالية عرب مواقع التواصل
التفكري يف تبين إن . االسرتاتيجية التسويقية للمسسسة االسرتاتيجية االتصالية التسويقية واليت بدورها جزء من

فعلى على أسس واضحة لتسهل عملية التنفيذ،  اسرتاتيجية االتصالية عرب مواقع التواصل االجتماعي جيب أن يبىن
 همالتواصل االجتماعي هي عنصر ضروري يف براجم مواقعالرغم من أن املسوقني يعتقدون اعتقادا راسخا أن 

 .بشكل تكتيكي املواقع، إال أهنم ما زالوا غري متأكدين من كيفية استخدام هذه يةالتسويق
 :72يف النقاط التالية املسسساتمن قبل  االجتماعي التواصل مواقع استخدامدوافع ميكن تلخيص أهم 

 العمل وترية تسريعو  التجارية األعمال منو على التأثري يف االجتماعي التواصل مواقع قوة املسسسات كادر ا. 
                                                             

72 PR Smith, Ze Zook, op.cit,  p14. 

 

 

 

اسرتاتيجية مواقع التواصل 
 االجتماعي

صفحة  
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 االسرتاتيجية االتصالية 
 عرب االنرتنت

 

 االسرتاتيجية االتصالية التسويقية
 

 

 املزيج التسويقي

 

https://www.amazon.fr/Guillaume-Eouzan/e/B00961D6SC/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/Guillaume-Eouzan/e/B00961D6SC/ref=dp_byline_cont_book_1


 

 78 

 االجتماعي مواقع التواصل عرب للمسسسات عصرية تقدمي صورة. 
 عن واإلعالن املنتجات، لبيع جذابة صور استخدام وسرعة، بسهولة التطبيقات عرب اجلمهور مع التواصل 

 .ستهلكنيامل التجارية، ابالضافة إىل تسهيل وتسريع خدمة العالمات
 مع العالقة تقوية وابلتايل املتعاملني، مع املباشرة التفاعالت من مبزيد االجتماعي التواصل مواقع تسمح 

 مالحظات من من االستفادة املسسساتالعميلة، كما متكن مواقع التواصل االجتماعي  املسسسات
 .فوري بشكل ستهلكنيامل
 وبشكل دقيقاملستهدف  اجلمهور من واسعة شرحية استهداف. 

إىل  املسسسات "العريب العامل يف االجتماعي التواصل وسائل" خيص TNSتقرير لـ من جهة أخرى قسم 
 73:التسويقيةقسمني أساسيني حسب درجة دجمها ملواقع التواصل االجتماعي يف االسرتاتيجية 

 ومنفتحة ومتفاعلة ابملبادرة وتتحلى عصرية مسسسات أهنا على إليها ينظر :التغيري تتبّن  اليت املؤسسات 
 بينها تقارب خلق لغرض أعماهلا يف مكثف بشكل االجتماعي التواصل مواقع تستخدم العامل، فهي على
 .تستهدفه الذي اجلمهور وبني

 املسسسات نتائج فتنتظر الفعل رد على تعتمد املسسسات هذه :التغيري تبّن  يف البطيئة املؤسسات 
يف أعماهلا  االجتماعي التواصل ملواقع حمدود استخدامها أن كما جديدة، توجهات أي تبيّن  قبل األخرى

 .حكومية أو تقليدية املسسسات هذه تكون ما وغالباً  التجارية،

 االجتماعيالتواصل ة لتبن االتصاالت تسويقية عرب مواقع سياسة التدرجيال. 1.1

 األنرتنتها ابلفعل حضور قوي عرب ولدي مواقع التواصل االجتماعياليت تتمتع خبربة جيدة يف  املسسساتإن 
بداًل من السعي لزايدة  ،على سبيل املثال)تدخل تدرجيياً يف منطق العائد القابل للقياس على االستثمار يف أعماهلا 

ميكن (. عرب مواقع التواصل االجتماعي نتائج أفضل سيكون لتنفيذ إجراءات جتارية ،عدد املعجبني على صفحتها
ولكن من دون الدراية املكتسبة وبدون قاعدة  ،أقل خربة أيًضا أن تقرر الرتكيز على اإلجراءات التجارية ملسسسة
، املعجبنيالوصول إىل عدد معني من  املسسسةادت إذا أر ف ،صعوبةيكون حتقيق هذه األهداف أكثر  ،عضوية

التدرجيية عرب  املسسسةميكن متثيل سياسة  .معجبني على مواقع التواصل االجتماعي ابلفعلها جيب أن يكون لدي
ميثل احلضور الدائم على مواقع التواصل االجتماعي  : مواقع التواصل االجتماعي يف شكل هرمي من ثالث طوابق

،  عرب مواقع التواصل االجتماعي إدارة العالمة التجاريةاهلرم  قمة، ليكون دثةاملشاركة يف احملافيها قاعدة اهلرم، تليه 
 :كما هو ممثل يف الشكل املوايل

 

                                                             
 .29، ص 5102، اعي العرب، التقرير األول، قمة رواد التواصل االجتمالعريب العامل يف االجتماعي التواصل سائللو  TNS تقرير  73
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 التواصل االجتماعي مواقعالثالثة لسياسة التسويق عرب  املستوايت (:00،01)شكل 
 
 
 
 
 
 
 

 Jacques Lendrevie, Julien Lévy, op.cit, p 591                                                      :املصدر

74:فيما يلي سنقدم شرح مبسط لكل مرحلة من املراحل املمثلة يف الشكل السابق
 

أول شكل من أشكال التسويق عرب مواقع التواصل  :احلضور عرب مواقع التواصل االجتماعي. 1.1.1
االجتماعي والذي جلأت إليه أغلب املسسسات كخطوة أوىل لولوجها عامل مواقع التواصل االجتماعي هو إنشاء 
صفحات رمسية على مواقع التواصل االجتماعي األكثر شهرة، وتعترب الصفحات الرمسية للمسسسات عرب مواقع 

من الضروري أن تكون املسسسة لذا طوة األوىل للتواصل عرب مواقع التواصل االجتماعي، اخلالتواصل االجتماعي 
، أو قناة Twitter، حساب على Facebookصفحة عرب : حاضرة عرب مواقع التواصل االجتماعي من خالل

االجتماعي  ، وقد تكتفي بعض املسسسات ابللجوء إىل اإلعالن املدفوع على مواقع التواصل Youtubeعلى 
 .كشكل من أشكال احلضور على مواقع التواصل االجتماعي

 ميزة التفاعلية ملواقع التواصل االجتماعي ، ففاعلًياتتضمن هذه املرحلة اتصااًل ت :املشاركة يف احملادثة. 1.1.1
فيما خيص منشورات وعروض املسسسة على  للمشاركة واملسامهة آبرائهم أكرب بشكل الفرصة املستخدمني تعطي

صفحتها الرمسية بواسطة تعليق بسيط، قد يكون هذا التعليق إطراء، إقرتاح أو حىت نقد، واملسسسة املتمكنة 
تسويقيًا هي املسسسة اليت تكتسب املهارة يف التعامل مع هذه التعليقات ابعتبارها تغذية عكسية على أساسها 

وجتدر االشارة إىل . وحىت انتقاداهتم املستهلكنياجمها التسويقية وذلك ابألخذ ابقرتاحات تبين كربايت املسسسات بر 
ست هي اليت تستمع بشكل أن املسسسات اليت تنجح حًقا يف جمال التسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي لي

عرف على ما يعجب وما مل هي اليت تنضم إىل حماد تهتم وتتفاعل معهم، وذلك ابلت وإمنا، املستهلكنيسليب إىل 
 .وحماولة تقليل الفئة غري الراضية املستهلكنييعجب 

                                                             
74 Jacques LENDREVIE, Julien Lévy, op.cit, pp 590-591 

 إدارة 

 العالمة التجارية

 املشاركة يف احملادثة

 احلضور عرب مواقع التواصل االجتماعي
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بصفة عامة ومواقع التواصل  األنرتنت :عرب مواقع التواصل االجتماعيإدارة العالمة التجارية . 1.1.1
يتلقى الرسائل أي أن املستخدم يشارك جتربة و  ،للمصطلحات" مساحة جتريبية"هي االجتماعي بصفة خاصة 

مواقع التواصل االجتماعي مساحة غنية بشكل خاص لتطوير التعبري عن العالمة التجارية ومشاركة  توفر. يرسلهاو 
فالعالقة ضمنية ترتجم إىل التزام من جانب : ال ميكن اختصار العالقة إىل تفاعل. العالقة مع املستهلكني

 75.من جانب املسسسةReputation management وادارة مسعة  املستهلكني

 أشكال االتصال التسويقي عرب مواقع التواصل االجتماعي. 1

ل بشك مسسسةتكتفي  التصال التسويقي عرب مواقع التواصل االجتماعي، فيمكن أنتوجد عدة أشكال ل
قع سنحاول التعرف على أهم أشكال االتصال التسويقي عرب موا هذا اجلزءأكثر من شكل، يف واحد أو تبين 

 :واليت ميكن حصرها يف ثالث أشكال أساسية التواصل االجتماعي

 عرب مواقع التواصل االجتماعي للمسسسات ةالرمسي الصفحات 
   يف االتصاالت التسويقية عرب مواقع التواصل االجتماعي واملسثرينلمة الفم كاستخدام 
  عرب مواقع التواصل االجتماعي املدفوعةاالعالانت 

 عرب مواقع التواصل االجتماعي للمؤسسات ةالرمسي الصفحات. 11.

  املسسساتجتماعي والذي جلأت إليه أغلب عرب مواقع التواصل اال االتصال التسويقيأول شكل من أشكال 
معظم فاليوم  ،هذه املواقععلى كخطوة أوىل لولوجها عامل مواقع التواصل االجتماعي هو إنشاء صفحات رمسية 

لديها  طاع نشاطهايعها أو حىت قأو طبيعة املنتجات اليت تب مهما كان حجمها املسسساتالعالمات التجارية و 
على مواقع  للمسسساتالرمسي التواجد  وإذا تكلمنا على ،األكثر شهرة مواقع التواصل االجتماعيصفحة على 

يعين أن  ،ا هي خلق العاطفةهمهنتو  مجهورهامن حياة  اً جزء املسسسةأن تكون  يعين فهذا التواصل االجتماعي
 .نو ستهلكحيث يذهب امل املسسسة تتواجد

 :+Google أو Facebook مثل للتواصل االجتماعي موقعليس هناك ما هو أسهل من إنشاء صفحة على 
عامل املبتدئة يف  املسسساتشاركه العديد من تالوهم الذي تيف حقيقة األمر هذا هو  لذلك، كافية  معدودة دقائق
، حيث ال يوجد شراء للمساحةمواقع التواصل االجتماعي التواصل االجتماعي خاصة يف ظل جمانية أغلب مواقع 

كل  شبه . مقارنة ابملصاريف األخرىلالشرتاك رمزي  املسسساتوحىت غري اجملانية منها يبقى املبلغ الذي تدفعه 
الرمسية الصفحة  Mercatorيف كتاهبما الشهري   Julien Lévy و Jacques LENDREVIEمن 

أمهيتها  وأكدا أن ة يف حد ذاهتاال متثل أي مصلح "قذيفة فارغة"عرب مواقع التواصل االجتماعي بـ  للمسسسات
                                                             

75 Idem, p 591. 
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 إىلتصميمها وتنفيذها  يفقناة تلفزيونية حتتاج تشبه الصفحة ، فتجاريةمرتبطة ابحملتوى الذي ستنشئه العالمة ال
جمموعة من لذلك من الضروري حتديد سياسة حتريرية جتيب على  ،املستهدف موضع اهتمام اجلمهورتكون امج بر 

  76:األسئلة لعل أمهها
 هل نتحدث مع   ؟لجمهور العامل وأن يمسثر ، للمستهلكنيللهل  ؟فحة العالمة التجاريةإىل من يتم توجيه ص

 ؟و حملياً لها؟ هل سيكون اجلمهور دولًيا أمجهور حمدد داخكل هذه الفئات أو إىل 
 ما نوع االحتياجات اليت تلبيها؟ ؟ما هو موضع صفحة العالمة التجارية ومهمتها 
 ؟...النص والصور ومقاطع الفيديو والتطبيقات التكميلية واأللعاب واملسابقات: هل جيب تنويع احملتوى بني 
 ما هو و عدة مرات يف األسبوع؟ أو مرة واحدة يف اليوم  ،عدة مرات يف اليوممعدل جتديد هذا احملتوى؟ هو  ما

  ليوم لنشر املعلومات؟أفضل وقت يف ا
 وتقدمي  ،والرتفيه ،والنصائح ،واملنتجات اجلديدة ،واألحداث ،هل جيب أن نتحدث عن أخبار العالمة التجارية

 عجبني؟ املوتسليط الضوء على إبداعات وإسهامات  ،خدمة ما بعد البيع
  بطريقة أو أبخرى  اجلمهور ودفعه إىل التجاوب مع احملتوى ال ترة وجذب إنشاؤه املسسسةعلى أي حمتوى
 ؟ (، تعليق، مشاركته مع األصدقاءj’aimeإعجاب )

 ا اليت ترمي إىل حتقيقها من خالل، مواردها وأهدافهملسسسةإن االجابة على هاته األسئلة وغريها ترتبط اب
وجودها الوقت واملوارد الدارة  توفريعلى  ة التحريرتعتمد سياستواجدها على مواقع التواصل االجتماعي، حيث 

أو  للقيام بذلك املسسسةمن داخل  تخصيص فريق مسهلبالرمسي وغري الرمسي على مواقع التواصل االجتماعي 
 .وتنشيطهاحملتوى  إلنشاءفنية ال اخلدماتاالستعانة مبقدمي 

قبل اعداد حمتوى ما ستقدمه أن تدرس اجلمهور املستهدف وتفهمه كي تستطيع أن تتحدث  للمسسسةالبد 
الرسالة التسويقية اليت ترغب . وبكلمات من الواقع وأبفكار هلا عالقة مبا حيدث يف حياهتم اليومية ستهلكنيبلغة امل

 77:ها من خالل اعداد حمتواها ميكن أن تكونيف تقدمي املسسسة
 أي تقدمي وصف مبسط عن املنتج: خباريةا -
 .يتميز احملتوى فيها ابخلفة واملرح: فكاهية -
 (.شراء منتج ماملاذا عليك )ا طرح فكرة رئيسية اهلدف منه: جدلية -
 .اجلمهورتطرح سسال ما على  املسسسةتكون على شكل سلسلة من األسئلة وكأن : حوارية -
...  جمال معني كالتجميل أو العطور أو مالبس السيداتل كان املنتج أو اخلدمة يفيف حا: سيكولوجية -

 .يشعرون ابألمان ستهلكنيواهلدف منه جعل امل
 "...استعمل هذا الصابون أو أشرب هذا املشروب"ها مستهلكيأتمر  املسسسةكأن : أمر -

                                                             
76 Jacques LENDREVIE, Julien Lévy, op.cit, pp 96-98. 

77
 .010ص  ،روئيل داود، مرجع سابقدرمان سليمان صادق، داليا   
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على  اجلمهورمع  هاتفاعلاللمسة االنسانية يف املسسسة ابالضافة إىل كل ما ذكران سابقاً، جيب أن ال تغفل 
وجد بديل للتفاعل يإال أنه ال تقنية ألمتتة املهام، الدوات ، فرغم وجود العديد من األجتماعيواصل االتمواقع ال
 بشكل كامل املشاعر اإلنسانية والعاطفةتعوض حىت أفضل برامج الذكاء االصطناعي ال ميكن أن ، فالبشري

، وبناء مستهلكنيإىل  مستعملي مواقع التواصل االجتماعيترغب يف حتويل  املسسسات نتاإذا كف، واحلساسية
 املسسسةميثل  فريقإىل السعداء إىل مبشرين متعطشني، فستحتاج  ستهلكني، وحتويل املهمعالقات قوية ودائمة مع

عرب  املسسسة التواصل مع اجلمهور وحماولتهال ميكن توقع حضور على مواقع التواصل  االجتماعي، ف بشكل منتظم
 78.نفسها دائمة احلضور املسسسةإذا مل تكن  التواصل االجتماعي مواقع

إىل  املسسساتمما يدفع  ،األنرتنتمن أشكال التواصل الشائعة للغاية على هي األخرى تعد مقاطع الفيديو 
أاتحت مواقع التواصل  .األنرتنتاستخدامها بدورها يف نشر إعالانهتم وتقاريرهم وأفالمهم الو تئقية عرب 

مشاركة  إمكانية للمسسسات  Youtube و Dailymotionاالجتماعي ملشاركة مقاطع الفيديو على غرار 
تقدمي خدمة ما بعد البيع  ، تعزيز املنتج ،زايدة الوعي ابلعالمة التجارية :ألهداف خمتلف قد تكونالفيديو 

على املنتج أو األنشطة  املستهلكنيتدريب ، و واإلجابة على األسئلة األكثر طلباً  ،(االستخدام املساعدة يف)
 :ربع طرق رئيسيةأحتقيق هاته األهداف من أجل  املسسساتوتستخدم  .املرتبطة به

 .األنرتنتحتميل اإلعالانت التجارية عرب  -
 .شورة حول منتجاهتانتوزيع املعلومات واخلدمات والعروض التوضيحية املنتج ومقاطع الفيديو امل -
 .ستهلكنينشر شهادات امل -
ة على مواقع التواصل كل هذه العروض على قنا  عمج: إنشاء قناة على شبكة مشاركة الفيديو  -

من خالل إنشاء  79.حتديثه ابنتظام مع حمتوى يتم =... Dailymotion، YouTube: االجتماعي
مقاطع تعطي العالمات التجارية رؤية أكثر وضوًحا إلنتاج  أي موقع ملشاركة مقاطع الفيديو قناهتا على

استخدام قناة على شبكة مشاركة ، فء مجهور وجتنيد مشرتكنيوهي تسعى إىل إنشا ،هلا ةالتابع الفيديو
املسسسة من  ميكن ةالشامل مواقع التواصل االجتماعياالتصال عرب الفيديو بشكل عام كجزء من سياسة 

  .تنويع احملتوى بشكل قد يرضي كل األطرف
على مواقع التواصل االجتماعي يكمن يف حمتواها الذي  للمسسسةكما سبق وأن ذكران، أمهية الصفحة الرمسية 

 حيث املسوقني، إليها يسعى اليت اخلطوات أهم من وهي :معجبني إىلميكنها من جذب اجلمهور العام وحتويله 
، لتأيت اخلطوة ابالعجاب ابلصفحة الرغبة فإ ترة اهتمامهم إ ترة مث ومن والزوار املستخدمني انتباه جبذب يقومون

 يسعى الذي األساسي اهلدف وهو مستهلكني إىل املعجبني حتويلوهي  مسسسةالتالية واليت متثل التحدي أمام أي 
 . حتقيقه إىل نو املسوق

                                                             
78 Aliza Sherman, op.cit, p 22. 
79 Jacques LENDREVIE, Julien Lévy, op.cit, pp 600-603. 
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 االتصاالت التسويقية عرب مواقع التواصل االجتماعييف واملؤثرين لمة الفم كاستخدام  . 11.

أهنا اتصال يتم وجها لوجه، ولكن من خالل شبكة  افرتضتالدراسات اليت أجريت على الكلمة املنطوقة إن 
كما يستطيع   أخذ أكثر من وجهة نظر يف آن واحديستطيع  املستهلكمل يعد هذا ضروراًي بل ابت  األنرتنت

 مستهلكنيلل الفرصةمواقع التواصل االجتماعي  أاتحت حيث ،االستفادة مما يقرأه من تزكيات بشأن منتج معني
إىل أكرب عدد من املتصفحني، كما أن التسهيالت اليت توفرها  وايصاهلاجتارهبم الشخصية مع منتجات معينة  لنشر

ابت تفصيلية تسمح للعميل يف أن يستعرض أكرب من وجهة نظر ويقارن بينها وحيصل على اجا األنرتنتشبكة 
حيصل على املعلومات اليت يريدها أبسرع وقت وهذا أسهل مع وجود اجملموعات االفرتاضية و  اتهعن استفسار 

 . مواقع التواصل االجتماعي اخلاصة ابلعالمات التجارية خاصة على
 املستهلكعلى أهنا أي تعليق يبديه  E-word of mouth األنرتنتلمة املنطوقة عرب ميكن التطرق إىل الك

سواء كان سلبًا أو اجيااًب من خالل املواقع االلكرتونية  للمسسسةالسابق املستهلك احملتمل أو املستهلك احلايل أو 
هي انتقال املعلومات  األنرتنتالكلمة املنقولة عرب ف. اآلخرين األنرتنتوميكن رؤيته من قبل مستخدمي شبكة 

على  األنرتنتت الكلمة املنطوقة عرب اأتثري  .املعلومات جياوالقيام بعملية االتصال من خالل االستعانة بتكنولو 
ويصعب قياس تلك التأثريات إذا ما كانت قادرة أن ختلق انطباع جيد لدى  للمسسسةغامضة ابلنسبة  ستهلكنيامل

إذ ال ميكن التنبس ابالنطباع الذي سوف يتولد لدى أحد ما حىت بعدما يسمع رأايً  بذ،أو انطباع غري حم املستهلك
 80.اجيابياً 

الكلمة املنطوقة جزء كبري من األدبيات التسويقية ألن الناس  احتلت :مفهوم التسويق ابلكلمة املنطوقة. 1.1.1
هذه األحاديث هي أصبحت اليوم اآلخرين، و جتارهبم الشرائية ومناقشتها مع رغبون ابلتحدث عن يف اجملتمعات ي

التعبري عن التسويق ابلكلمة املنطوقة أبنه عملية  ميكن .اذ عرفت كيف حتتل مساحة منها املسسساتمفتاح جناح 
املربر للتحدث عن املنتج وتشجيعهم على ذلك من خالل تقدمي  وإعطائهم ستهلكنيتقدمي ما جيذب انتباه امل

يتحدثون عن  ستهلكنييف استخدام أنشطة تسويقية مذهلة وغري متوقعة جلعل امل ، تكمن فكرتههلم الفرص
، فكل فرد املسسسةعلى دراية كاملة ابملنتج الذي تقدمه  املستهلكوعالمتها التجارية، ويصبح عندها  املسسسة

 ستهلكنيقة بني املتحفيز االتصاالت ابلكلمة املنطو م هذه اخلربات لتقاسييشارك خرباته ومعلوماته مع اآلخرين و 
التسويق ابلكلمة املنطوقة ال يعين االستغناء عن من جهة أخرى جيب التأكد أن  .عن طريق تقنيات تسويقية حمرتفة

، بل االستفادة من هذه الوسائل لتقدمي رسالة إعالنية جذابة يو أو اهلاتف أو أي وسيلة أخرىالتلفزيون أو الراد
 81.يتحدثوال ودفعهم ستهلكنيحمبب لدى املوغري تقليدية ختلق صدى عاطفي 

                                                             
 .25-20درمان سليمان صادق، داليا روئيل داود، مرجع سابق ص ص   80
81

 .12ص  نفس املرجع،  
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مواقع التواصل االجتماعي  تتميز :مواقع التواصل االجتماعي كوسيلة يف التسويق ابلكلمة املنطوقة. 1.1.1
اليت تتميز هبا مواقع التواصل " االجتماعية"، فخاصية شفهيةإبمكانية هائلة غري مستغلة إلنشاء توصية مجاعية 

أساسا بقوة الشبكة حيث يثق الناس يف األشخاص الذين يعرفوهنم أكثر من ثقتهم يف أي االجتماعي تتعلق 
ميكن أن تساعد التوصيات االجتماعية وكلمة الفم الناجتة على التسويق عرب مواقع التواصل . إعالن يف العامل

ائل اعالنية على أن تعرض هلم رس املسسساتتعمل  .82مستهلكيها على توسيع شبكة املسسسات االجتماعي
كل فرد يف األحاديث   مسامهةاملنطوقة، فمبهرة لكي متنحهم ما يتحدثون عنه وهذا هو جوهر التسويق ابلكلمة 

حبيث يشجع اآلخرين خصوصاً إذا كان املنتج  املتداولة حول عالمة جتارية ما، واملسامهة يف خلق حضور واسع هلا
هذا ال يعين عدم أمهية الكلمة املنطوقة يف حال كان املنتج متداواًل ولكن بسبب قلة املعلومات عنه،  ؛جديداً 

وخالل مدة قصرية فان كل فرد سينقل الكالم إىل غريه، أي هو مقدار تبادل األحاديث حول عالمة جتارية أو 
ابتها املعلومات وكت عليها يف مجع تهلكنيسزاد من اعتماد امل مواقع التواصل االجتماعيما، فتنامي شبكة  مسسسة

  83.ةوصنع فيديوهات خاصة للحديث عن جتارب شرائية فباتت املعلومات تنشر بسرعة من خالل قنوات متعدد
وخلق  األنرتنتعلى شبكة لصاحل عالمة جتارية أو مسسسة  املنقولةكلمة ال ستغاللالتسويق الفريوسي هو ا يعترب

ت اليت يتم توصيلها ميع اإلجراءايف مواقع التواصل االجتماعي جب" الفريوسية"تقاس   ،84سلسلة من ردود الفعل
فإن أي  ،يف الواقع". املشاركة"، وهنالك من حصرها يف "املشاركة"أو " التعليق"أو " االعجاب" إىل األصدقاء

، عند مشاركة أي شيء خيص يبدأ ابلفعل يف أن يكون فريوسي مواقع التواصل االجتماعيإجراء تسويقي على 
أو العالمة التجارية مع األصدقاء يف حالة اعجاب أصدقاء األصدقاء ابملنشور ستتوسع شبكة االعجاب  املسسسة
وهذا ما  سلوك أصدقاء األصدقاءقد أثر على  املسسسةأو اتصال العالمة التجارية وعليه ميكن القول أن  واملشاركة
من  املسسسة تيح شبكة األصدقاء املتاحة على مواقع التواصل االجتماعيت حيث85."سلسلةالتفاعل " :يسمى بـ

احملتملني كما هو مبني يف  ستهلكنيدائرة املوسع أصدقاء األصدقاء والشبكات املمتدة األكرب، مما ي الوصول إىل
 :الشكل املوايل

 
 
 
 
 
 

                                                             
82 Simon Kingsnorth, op.cit, p 553. 

83
 .012-011 داليا روئيل داود، مرجع سابق ص صدرمان سليمان صادق،   

84 Jacques LENDREVIE, Julien Lévy, op.cit, p  611. 
85 Idem, p 619. 
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  (تفاعل السلسلة)سلوك أصدقاء األصدقاء  (:02،01)رقم شكل 

 
Clara Shih, op cit, p 66.                                                                                                          :املصدر
  

أو  n2إىل  nنمو قاعدة االحتماالت من جهات االتصال تالتواصل االجتماعي  ابستخدام خدمات مواقع
 األفراديتضاعف هذا األمر أكثر إذا استغل املزيد من و  "أصدقاء األصدقاء"ل بسبب أتثري أكثر من جهات االتصا

  86.شبكاهتم هبذه الطريقة
كيف ميكنهم التأثري على اجلمهور : املسوقني هو لعل السسال الذي يسرق الكثري من :استخدام املؤثرين. 1.1.1

 !Chiefدراسة أجرهتا مسسسة حمرتيف التسويق أكدت املستهدف بطريقة أسرع على مواقع التواصل االجتماعي؟ 
Marketer  مشاهري وسائل التواصل االجتماعي هو القناة األسرع منًوا لتحفيز اإلعالن الشفهي  استخدامأن

اآلن ساعات من الوقت يف مسح عامل  املسسساتتقضي . ستهلكنياملللتأثري على  املسوقونواليت يستخدمها 
أن  حيث أثبتت الدراسات ،هم يف وضع مثايل للنجاحَمن  منقادة رأي على  لعثورواقع التواصل االجتماعي لم

االستعانة ابملدونني  املسسسات التلفزيونية هذا ما دفع الكثري من  انتجيل األلفية يثق يف أقرانه أكثر من اإلعال
مقابل مبشرين للعالمات التجارية بذلك ليصبحوا  أبناء جيلهمللتأثري على  ومشاهري مواقع التواصل االجتماعي

األكثر  Instagram موقع عرب مواقع التواصل االجتماعيمن حمرتيف التسويق  %15ويعترب  .87دفع مقابل مادي
 .88فعالية لتنفيذ محالت التأثري

 عرب مواقع التواصل االجتماعي املدفوعةاالعالانت . 1.1

د و وجهذا ال مينع ولكن  للمسسساتللجمهور العام و  التسجيلصل االجتماعي جمانية تعترب أغلب مواقع التوا
تعترب خدمات اضافية مدفوعة على وجه اخلصوص حيث متيازات تقدمها مواقع التواصل االجتماعي الا بعض

  على سبيل املثال رابط: قد يكون هذا االتصال خارج الشبكات ،ت اجلانبيةاملدعومة واالعالان االعالانت

                                                             
86 Clara Shih , op.cit, p 11. 
87 George E. Belch, Michael A. Belch, op.cit,  p 520. 
88 https://www.alioze.com/chiffres-web, op.cit, page consulté le : 09/10/2019 

https://www.alioze.com/chiffres-web
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Facebook أو Twitter حمرك البحث  يظهر كرابط جتاري علىGoogle (غري متصل)و يف إعالن تلفزيوين أ 
الرابط  مواقع التواصل االجتماعيأو بني  Twitter التغريدات اليت تتم رعايتها جللب حركة املرور إىل حسابأو 

 اإلعالانت هذه يالحظ اجلمهور العام أن أيًضا ميكنك كما YouTube .89ة قنا أو Facebook يف صفحة
 املسسسة من االستهداف الدقيق كما سبق وأن تطرقنا النوع هذا وميكن مثال، ابلفيسبوك اليمىن اجلوانب على

 .رمباشو  ن مستهدفعالإ يكون وابلتايل ةالشخصيللملفات   الدميوغرافية البياانت من الستفادةاب
احملتملني  املستهلكنيلتوسيع دائرة " زايدة التعرض"أسلوب  املسسساتتتبع العديد من  و من جهة أخرى،

هة املعلنة مقابل وذلك ابلدفع للج احملتملني ستهلكنيعدد ممكن من امل وذلك مبحاولة ايصال منشوراهتا إىل أكرب
  .لفئة مستهدفة بدقة للمسسسة" املنشورات"التلقائي للرسائل االتصالية ظهور المقابل 

يكون الذي تدفعه بل امقابل مادي، إال أن هذا املق املسسساترغم أن هذه اجلهود االتصالية تدفع مقابلها 
ال يزال  ،eMarketer  أحباث ملسسسةوفًقا مقارنة مبا تدفعه مقابل االعالانت على التلفزيون مثاًل،  قليل

ويف (. %21ال يزال التلفزيون يتجاوز )ميثل أقل من ربع اإلنفاق على اإلعالانت يف مجيع أحناء العامل  األنرتنت
. %1عن طريق مجع أقل من   Facebookعن طريق مجع ما يقرب ثلث املبلغ، Google هذا السوق، هتيمن

مليارات  01اليت تقدر قيمتها أبقل من   مواقع التواصل االجتماعييف تاإلعالاناحصائيات ذا ركزان على ولكن إ
 ، يفوز(األنرتنتمن اإلعالانت عرب  %01أقل من ميثل ال يزال ) 5102دوالر يف مجيع أحناء العامل يف عام 

Facebook   بلغ اإلنفاق اإلعالين على  .يف سوق الوالايت املتحدة من حصة السوق %21حبصة األسد حبوايل
، EPUB ، وفًقا ملرصد5102دوالرًا يف عام  1.09 االجتماعي ملواقع التواصلمستوى العامل لكل مستخدم 

من اإلعالانت  %2، أو 5102مليون يورو يف عام  021التواصل االجتماعي على  مواقعاستحوذت إعالانت 
 90.األنرتنتعرب 

تتألف من  كما.ستهلكنيوامل املسسساتتتألف االتصاالت التسويقية من رسائل خمططة وغري خمططة بني 
 املسسسةمن  Planned Messageوتنطلق الرسائل املخططة . أنفسهم ستهلكنيالرسائل املتبادلة ما بني امل

فهي تتضمن  Unplanned Messageاملخططة  غري أما الرسائل. البالغ وإقناع أصحاب املصلحة املستهدفني
وحتاول . وأساليب الدعاية يف الوسائل املختلفة ستهلكنيبني امل Word of Mouthأشياء مثل الكلمة املنطوقة 

على سيطرة أكرب، رمبا بفضل زايدة وعيهم  ستهلكنيإدارة الرسائل غري املخططة، لكن عندما حيصل امل املسسسات
. مستحيالً يف بعض االحيان أو ارتفاع مستواهم الثقايف، فان ادارة الرسائل غري املخططة يصبح أمراً صعباً جداً بل 

عن املنتجات وهبذا تضمن  ستهلكنيبذل جهود كبرية لتكوين انطباعات اجيابية لدى امل املسسساتغي على وينب
 91.أن تكون رسائلها غري املخططة اجيابية املسسسات

                                                             
89 Jacques LENDREVIE, Julien Lévy, op.cit, p  609. 
90 Idem,p 609. 

 .12، ص مرجع سابق ، (منظور تطبيقي اسرتاتيجي)لتسويق ادارة االزعيب،  فالح علي 91 
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 صل االجتماعياو مواقع التعرب تسويقية التصالية االسرتاتيجية اال تنفيذخطوات . 1

ما هي : هي االجابة على األسئلة التالية التواصل االجتماعيميكن أن تكون االعتبارات احملددة لوسائل 
 املسسسةمن تبنيها السرتاتيجية اتصالية تسويقية عرب مواقع اتواصل االجتماعي؟ ما ينبغي على  املسسسةأهداف 

؟ يف أي فرتة زمنية؟ كل هذه األسئلة نشره؟ كيف ستشاركه مع اجلمهور املستهدف؟ كيف سرتد؟ أبي اللغات
أن جتد هلا اجاابت قبل البدء يف عملية تطبيق اسرتاتيجية اتصالية تسويقية عرب  املسسسةوأسئلة أخرى جيب على 

ميكن تلخيص خطوات تطبيق اسرتاتيجية اتصالية تسويقية عرب مواقع التواصل . مواقع التواصل االجتماعي
 :يسة سنحاول شرحها فيما يلياالجتماعي يف أربع خطوات رئ

 البدأ يف املراقبة واالستماع : اخلطوة األوىل. 1.1

اسرتاتيجية اتصالية تسويقية عرب مواقع التواصل االجتماعي  تبين البدء ابلقيام هبا عند املسسسةأهم خطوة على 
ستهدف وكيف يستجيبون التواصل االجتماعي لفهم ما يقوله اجلمهور امل مواقعهي البدء يف االستماع ومراقبة 

يف كل مرة يتم  ،على علم وإخطار املسسسةأفضل طريقة لالستماع هي أن تكون  .92للمحتوى والرسائل املختلفة
 Splash هو املسسسةاسم  ،على سبيل املثال. األنرتنتعرب  املسسسةسم التغيري  وأالتجارية  هافيها ذكر عالمت

Media،  ألي ذكر لـ جيب أن تستمعلذلك Splash Mediaكلمتني أو SplashMedia  ككلمة واحدة
أو  املسسسةسم ا ما إذا كان املقصود بهمن  املسسسةمث تتأكد  ،Splash Social Media وحىت Splash فقط
لإلشعارات Google  إحدى طرق إعداد نظام استماع فعال هي استخدام تنبيهات. اخدماهت وأ امنتجاهتأحد 

هو  املسسول عن االتصاالت التسويقية عرب مواقع التواصل االجتماعيجيب أن يكون  .املسسسةاليومية عن اسم 
، منتجاهتا أو خدماهتا سواء ابلسلب أو املسسسة ن أي شيء يقال عندو يو رصد احملاد تت يالشخص الذي 

 93.ابإلجياب
 : 94تعمل مراجعة مواقع التواصل االجتماعي على تطوير اسرتاتيجية مراقبة شاملة الكتشاف

 من الناحية االجيابية ومن الناحية املسسسة أو العالمة التجارية كن أن يكون له أتثري على ما الذي مي
 السلبة؛

 اجلماعات املسثرة يف اجلمهور املستهدف؛ 
 احملتملني؛ ستهلكنيمواقع التواصل االجتماعي اليت يتجمع فيها أكرب عدد من امل 
 املنافسة املسسساتو  املسسسةحول  ستهلكنيآراء امل. 

                                                             
92 Simon Kingsnorth, op cit, p554. 
93 Paul Slack, op.cit,  pp 30-31. 
94 PR Smith, Ze Zook, op.cit, pp 14-15. 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Paul+Slack%22&source=gbs_metadata_r&cad=2


 

 88 

عن نفسها عرب مواقع التواصل االجتماعي جيب أن  املسسسةالصورة اليت تقدمها در االشارة إليه هنا، أن وما جت
االتصالية التسويقية عرب  لإلسرتاتيجية، كما جيب أن تتماشى األهداف الرئيسية املسطرة املسسسةتتوافق مع رسالة 

 .ككل ألهنا بكل بساطة جزء من الكل للمسسسةمواقع التواصل االجتماعي مع أهداف االسرتاتيجية التسويقية 
نفسها على مواقع  املسسسةيستخدم لتحديد كيفية متثل  للمسسسة" الشخصية االجتماعية"ان مصطلح   

العالمة التجارية يف أي مكان املسسسة أو التواصل االجتماعي واليت جيب أن تكون متوافقة متاًما مع شخصية 
  .95شخصيات خمتلفة على قنوات خمتلفة املسسسةآخر، فال ميكن أن يكون لدى 

 األولويتحتدد األهداف و : الثانية اخلطوة. 1.1

واقع مل هاابستخداماملسسسة حتاول حتقيقه حول ما يد أهداف واضحة ومعرفة متاًما من البداية حتد املسسسةعلى 
يف نظر اجلمهور الواسع، تطوير العالقات مع  املسسسةتغيري صورة : التواصل االجتماعي، فقد يكون اهلدف

جذب و أ، ستهلكني، تكوين عالقات مع املزايدة الوعيعزيز مصداقية العالمة التجارية، ، تستهلكنيامل
تستخدم مواقع التواصل االجتماعي ألن  املسسسةأن  :بسيطة مثلاألهداف وقد تكون  .96إخل.. .املواهب

 ستهلكنياملهي طرق أخرى للتواصل مع  تدرك أن هذه املواقع  املسسسةأو أن منافسيها يستخدمون هذه الوسيلة 
 (.أكثر، احلصول على عرض أكرب للمنتجات مستهلكنيجذب ) اشبكة اتصاالهتبذلك أن تنمي تريد و  احملتملني

يف التواجد فيهم هو بدوره أمر جيب التدقيق فيه من قبل  املسسسةاختيار مواقع التواصل االجتماعي اليت ترغب 
إن . عب للغايةوابلتايل فإن تصنيفها وفهرستها أمر ص التواصل االجتماعي عمواقمن  املئاتهناك . املسسسات

حتدد حسب اعتبارات لعل أمها تركيز  للمسسساتابلنسبة  االجتماعيالتواصل مواقع عملية املفاضلة بني 
 اجلمهور املستهدف أين يتواجد أكرب عدد مناألساسية التواصل االجتماعي  مواقعتغطية   على املسسسات

كما ال ميكن الدخول   التواصل االجتماعي مواقعفمن غري املمكن تغطية مجيع ، املسسسةأحسن من تشتيت جهود 
وأهداف يار األكثر مناسبة لنشاط من البداية اخت املسسساتعلى  كيف مجيع احملاد تت يف كل مكان، لذل

 :ةي األكثر شعبيواقع التواصل االجتماعمل املزااي التسويقيةفيما يلي سنقوم بتفحص  . املسسسة
 موقع Facebook :كما سبق وذكران، يعدFacebook  أدى ما وهو العامل، يف ورواجا شهرة األكثر املوقع 

توجيه جهودهم  إىل التفكريومن مث  تملنياحمل املستهلكني ماليني تضم تسويقية كفرصة إىل تصنيفه التسويق برجال
يف محالهتا التسويقية مقارنة مبواقع  املسسساتتفضلها الكثري من  Facebook صفحات أن التسويقية حنوه، كما

 أو فيديو مقاطع إضافة ابلنظر للخصائص واملميزات اليت يتيحها املوقع من امكانية  خرىالتواصل االجتماعي األ
لإلعالن؛  جاذبيةاألكثر  هو Facebookيعترب املسوقون أن  .أو ألعاب ونصوص من دون قيود حتكمها صور

من إمجايل اإلنفاق على اإلعالانت املصّورة يف الوالايت ( مليار دوالر 01.51) %20.5استحوذ املوقع على 
                                                             

95 Simon Kingsnorth, op.cit, p554. 
96 Arnaud De Baynast et al, op.cit, p 55.   
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 .ى يف إيرادات اإلعالانت املصّورةلك مجيع مواقع التواصل االجتماعي األخر تصدرًا بذم 5101املتحدة يف عام 
، املسسسةت حول ث ميكنها نشر معلوما، حيللمسسساتاملتاحة لألفراد متاحة أيضاً " داراجل"خاصية النشر على 

أيًضا ابإلعالانت  Facebookيسمح . منتجاهتا، صورها، عروضها الرتوجيية، األحداث، األخبار، وما إىل ذلك
. استناًدا إىل البياانت الدميوغرافية واجلغرافية Facebookاليت ميكن أن تستهدف جمموعات فرعية من مستخدمي 

نفسه يف حماولة ليصبح وسيلة أكثر جاذبية للمسوقني من خالل إضافة عدد من أدوات  Facebookطور 
التسويق اجلديدة، مبا يف ذلك القصص الدعائية واإلعالانت األكثر استهداًفا وتنسيقات الفيديو للجوال مبا يف 

 .      Facebook Live97ذلك 
  موقعTwitter: ى موقع القTwitter  ًكمنصة املختلفة املسسسات طرف من استعماله ومت واسعا انتشارا 

 أكثر املعجبنييكون فيه  Twitterكون  الزبون مع العالقة إدارة يف أثبت فعاليتهحيث  والتسويق، األعمال إلدارة
 جد بسرعة من التغريد ومتكنهم أيضا بلحظة حلظة التحديثات وتصله وحني آن كل يف للتواصل واستعدادا يقظة

 عن سيئة أو جيدة أخبار أي أن يعين هذا اجلمهور، إىل الفور على للعرض متاحة Twitter  رسائلف فائقة،
 إضافية قناة فقط يوفر ال فتويرت العامل، أحناء خمتلف يف الناس من املاليني إىل الفور تنشر على أن ميخكن املسسسة
أي  عن للدفاع احتاجت ما إذا األمامي اخلط يف املسسسة يبقي أيضا ولكنه ،ستهلكني احملتملنيامل مع للتواصل

أكثر من  Twitterستخدم ي . أو ابراز موقفها فيما خيض موضوع معني املسسسةاشاعات قد تصدر يف حق 
من مجيع %21يف خططها التسويقية، ابلنظر إىل أن مواقع التواصل االجتماعي اليت تستخدم  املسسساتنصف 

، وجد العديد من املسوقني Facebook على غرار، Twitterعلى املستخدمني يتابعون العالمات التجارية 
Twitter  احملتملني، وحسب تقرير أعدته  ستهلكنيواملأداة مفيدة للتواصلCMO  يعدTwitter  أفضل وسيلة

أو استفساراهتم، وحىت حتليل السوق لتحديد الفرص  هموالرد على شكاوي ستهلكنيإلقامة اتصاالت مع امل
رات إىل عالماهتا التجارية حبثًا عن إشا Twitterتقوم املنظمات ابلبحث وتتبع مجيع حماد تت .98والتهديدات

مترير التغريدات من شخص آلخر إىل شبكة  للمستخدمني" إعادة التغريد" منربيتيح  حيث ها وموظفيهائوشركا
 Twitterفكما  ميكن لـ أن تكون جد يقظة،  املسسسةلذا جيب على . واحدةزر املتابعني اخلاصة هبم بنقرة 

 .ميكن له أيضاً تدمريها املسسسةتوسيع شبكة 
  موقعGoogle + :موقع  اليوم أصبحت+Google موقع نافس يFacebook ، مستمر، تطور يففهو 

اجلديدة واخلدمات  واملسوقني بفضل املميزات املسسساتاقبال متزايد خاصة من جانب  لقي أنه إال حداثته ورغم
 (Google Offers) كما تتيح خدميت محالهتم التسويقية، عن تقدمها إليهم، كتزويدهم إبحصاءات الفريدة اليت

، من أعماهلم خيص فيما حبثاً  الكلمات أكثر على اإلطالع املسسسات ألصحاب (AdWords Express) و
 ،Gmail اإللكرتوين الربيد ومتصفحي الشبكة هذه متصفحي كل الستهداف يوفر املوقع فرصةجهة أخرى 

                                                             
97 George E. Belch, Michael A. Belch, op cit  p512. 
98 Idem,  p514. 
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ميكن حتميل مواقع  ، كماالشبكة يف هذه املرحلة Google Earthو  Google Mapsتكمل عالوة على ذلك 
  .Google99ط وخرائ Google Earthاملكاتب والعناوين وأرقام اهلواتف وعناوين الويب يف 

  موقعInstagram : يعدInstagram  ًهذا النمو لفت انتباه  ،موقع التواصل االجتماعي األسرع منوا
يسمح . املسوقني يف العديد من الصناعات يف مجيع أحناء العامل وأكدوا جناعته للعديد من أنشطة االتصاالت

أخبار فيديو، أحداث، مقدمات منتج جديد، وغريها من ، بنشر صور للمسسسات Instragramاحملتوى املرئي لـ 
جارية لزايدة التعرض وعرض املنتجات بطريقة إبداعية وحتديد هوية العالمة أو العالمة الت ملسسسةاألنشطة املتعلقة اب

هو األكثر جاذبية مقارنة مبواقع التواصل االجتماعي  Instagramيعترب العديد من املسوقني أن . التجارية املرئية
العالمة التجارية األكثر متابعة على ) Nikeالعاملية مثل  املسسساتاألخرى هذا ما جعله حمل اهتمام كربايت 

Instagram) ،Reebok ،Chanel ،Gucci ،Louis Vuitton 100 . 
 موقع Snapchat : مت تطويرSnapchat  من تطبيق للصور إىل موقع للتواصل االجتماعي يضم مزيج من

من % 20ومع ذلك، فقد أظهرت الدراسات أن . الرسائل اخلاصة واحملتوى العام، مبا يف ذلك العالمات التجارية
 %2املستخدمني الذين مشلهم االستطالع أهنم يفضلون التطبيق خلدمات الدردشة والرسائل والتصوير، مقابل 

ختاروه ملتابعة خمتلف األحداث وميزات العالمات التجارية وحمتوى املشاهري على أساس يومي، يف حني الذين ا
على الرغم من التحفظ يف البداية من استخدام . أهنم وصلوا إىل مجيع امليزات على قدم املساواة% 52أجاب 

لفية، جعل التفكري فيه من قبل املوقع، إال أن منوه السريع وشعبيته بني أوساط الشباب خاصة بني جيل األ
 ، Amazon: العاملية مثل املسسساتأمر مهم وأصبح ميثل وسيلة جذابة للمعلنني على غرار كربايت  املسسسات

Hollister ، Macy  وSamsung  وUniversal Pictures 101. 
  موقعPinterest:  ميثل موقعPinterest  اليت  للمسسساتهو اآلخر فرصة تسويقية خاصة ابلنسبة

من  %20اعتبار أن  على( اخل...  األزايء ، اجملوهرات ، احلرف اليدوية ، السفر ، الطعام)تستهدف النساء 
إال أن  هذا مل مينع   ،ورغم شهرة املوقع املتواضعة مقارنة مبواقع التواصل االجتماعي األخرى. مستخدميه هن نساء

على  املسسساتالعاملية، حيث وجدت العديد من  املسسساتأن يكون املوقع ضمن دائرة اهتمامات كربايت 
 .العاملية أن هذا املوقع مفيد جًدا يف تعزيز جهودها التسويقية Sony مسسسةغرار 
  موقعLinkedIn:  يعتربLinkedIn يشار إىل خمتلف موقع تواصل اجتماعي آخر ولكن مع مجهور ،

LinkedIn  ابسمFacebook التواصل  أو املهنيني فبمجرد التسجيل، ميكن لرجال األعمال. لرجال األعما
إعالانت البانر على املوقع يف حماولة للوصول إىل  املسسساتاستخدمت ، 102فيما بينهم لبناء شبكاهتم اخلاصة

 مستهلكنيلبحث عن ا فرصةللمسوقني  LinkedInوفر ي. هذا اجلمهور احملرتف للرتويج ملنتجاهتا وخدماهتا
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ابألحداث و  يف الوقت احلقيقي دائم ابألخبار املهنية الطالع اال ت،إقامة شراكا بحث عن املوردين،لا ،جدد
 103.اجلارية بشكل عام

  موقعYoutube :يوصفYouTube  إىل بالنظر، ف104أبنه  تين أكثر حمركات البحث شيوًعا يف العامل 
  ظهر سنوات منذ. اإلجتماعي التواصل مواقع ضمنه إدراج يف من اخلرباء اختلف العديد ،Youtube مميزات

Youtube فيديو مقاطع تسجيل خالل من وذلك واسرتتيجياته، التسويق جمال يف الفاعلة املنصات أهم كأحد 
 ابإلعالن يتأثر الشخص أن: معروف هو كماو  ،اوخصائصه امميزاهت وتوضيح اتاملنتج أو التجارية لعالمةاب خاصة

 على أو وامللصقات الصور يف املعروضة اجلامدة اإلعالانت من أكثر ابحلركية ميتاز والذي البصري السمعي
ما جيعل  .التسويقية الستخدامه يف براجمهم على هذا املوقع املسسسات الكثري من اختيار وقع لذا املذايع،

Youtube  فعااًل جًدا ابلنسبة للمسوقني هو القدرة على استخدام املوقع كوسيلة إعالنية أو كمنصة حبث، أو
 ملسسسةمن السهل إنشاء قناة خاصة ابشر مقاطع فيديو عن منتجاهتم أو عالماهتم التجارية، عالوة على ذلك لن

ق وصول مقاطع يل إىل توسيع نطا، كما تعمل اإلشارات املرجعية االجتماعية واملشاركة والتفضYoutubeعلى 
لديه  Youtubeيتفاعل املوقع بشكل خاص مع جيل األلفية، لدرجة أن  .105األنرتنتالفيديو على شبكة 

عرب املوقع جيب أن يكون مدروسا بدقة حبيث ال تبالغ  املسسسةنشاط . و الفيديو اخلاصون بهجنومه ومدون
بشكل دائم ألنه موقع حي وديناميكي وحيمل العديد  يقظةيف التفاؤل حيال نشاطها عرب املوقع وأن تبقى  املسسسة

 .106كيف تتعامل معها  املسسساتمن املفاجآت اليت جيب أن تعرف 

يتبادر إىل أذهاهنم مواقع  التواصل االجتماعي مواقع يفعندما يفكرون معظم الناس على العموم ميكن القول أن 
اليت تسمن ابلتسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي جيب أن ال يكون  املسسسات، إال أن تفكري Facebookمثل 

حمدوداً، جيب أن تدرس كل مواقع التواصل االجتماعي من كل اجلوانب وتفاضل بينها يف حدود امكانياهتا املادية 
ه ومزاايه املتعددة إال أنه ال يساعد يف مثاًل ميثل فرصة ذهبية للمسوقني لرواج Facebookوالبشرية، موقع 

 .107كما سبق وذكران  هناك حمجوبألنه " الصني"استهداف أكرب دولة من انحية الكثافة السكانية 
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 تطوير حمتوى جيد وتدريب فريق التسويق: اخلطوة الثالثة. 1.1

جيب اعتبار كل ما تنشره عرب و  تتحدثتقرر املسسسة ولوج عامل مواقع التواصل االجتماعي عليها أن عندما 
فبعد . احملادثة هذه من ن تكون جزءاً مستعدة أبتكون  لذا جيب عليها أن بداية حملادثة مواقع التواصل االجتماعي
حمادثة  ايةإىل بدحتويل الرسائل الرئيسية اخلاصة  ابملسسسة هويصبح التحدي اخلاص حتديد األهداف الرئيسية 

أن تكون دقيقة فيما تنشره  املسسساتعلى ف ،108اجلمهور العاملتعزيز العالقات مع  اعليهاحلفاظ جيب  أمهيةذات 
 املسسسةأن أتخذ و  جيب أن يكون احملتوى املنشور قيماً  كما  ية عرب مواقع التواصل االجتماعيعرب صفحاهتا الرمس

يف اعتبارها أن مواقع التواصل االجتماعي ليست أداة تسويقية مباشرة لذلك جيب التحلي ابلصرب يف اعداد 
جديد حمتوى إن اعداد . االسرتاتيجيات واألهداف ألن حتقيقها لن يكون بسرعة مواقع التواصل االجتماعي

وتضاف   واقع التواصل االجتماعيلكربى ملالعالمات التجارية اوجذاب لكل الفئات املستهدفة يف عامل هتيمن عليه 
 . 109ليس ابألمر السهل كمية هائلة من احملتوى اجلديد كل  تنية إىل الويب
صفحة على  كانسواء  عرب مواقع التواصل االجتماعي  املسسسةوجتدر االشارة إىل أنه مهما كان شكل تواجد 

Facebook على حساب أو Twitter على أو قناة Youtube ،حباجة إىل حتديد فريق عمل يسهر  املسسسة
كتابة )عرب مواقع التواصل االجتماعي، سواء تعلق األمر بعملية النشر  للمسسسةعلى حسن سري التواجد الرمسي 

على الصفحات الرمسية عرب مواقع  املسسساتاعتماد ، فأو التعامل مع التعليقات( فيديو منشور، تغريدة أو حتميل
 تنشيطها والتواجد ،أمام مسسولية حسن تسيري الصفحة -كما سبق وأن ذكران –ي يضعها التواصل االجتماع

 عن واإلجابة التعليقات على الرد طريق عن ستهلكنيامل مع للتواصل مواقع التواصل االجتماعيعلى  املستمر
 .بكفاءة الشكاوى مع التعاملاالنشغاالت واالستفسارات و 

العاملية عدة مناصب الدارة تواجدها على  املسسساتاستحدثت كربايت  ،اخلطىيف عامل اليوم الرقمي سريع 
منسقي وسائل التواصل االجتماعي وما إىل ، خمططي وسائل التواصل االجتماعي)مواقع التواصل االجتماعي 

. هناك جهود إلنشاء أقسام وسائل التواصل االجتماعي ووكاالت التواصل االجتماعي ،عالوة على ذلك، (ذلك
العناصر األخرى مع التواصل االجتماعي  مواقعأنشطة  إىل تكامل املسسساتكل هذه اجلهود تسعى من خالهلا 

رة يتم إدارهتا أو حىت التواصل االجتماعي ليست مربًعا جيب حتديده أو إدا لالتصاالت التسويقية املتكاملة، فمواقع
الوصول مساعدة يف للاليت ميكن تطبيقها ودجمها بل هي جمرد واحدة من العديد من األدوات ، "إطالق محلة

 110.فضلبشكل أ مستهلكنيلل
، األمر فريق عمل مسهلوهذا يتطلب  ،تيار  تبت من احملتوى املفيد حتتاج إىل املسسسةكما سبق وأن ذكران، 

وحده ال  االجتماعي التواصل مواقع عرب االتصاالت التسويقية محلة ببدء القرار اختاذف مواردالذي يتطلب بدوره 
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 التواصل مواقع عرب االتصاالت التسويقية أبمهية متاماً  مقتنعة املسسسة إدارة تكون أن أيضاً  جيب بل ،يكفي
 املوضوع ووضع لإلنفاق، املخصصات املالية حجم على تنعكس سوف املسئولني قناعة مدى ألن االجتماعي،

 . 111اإلدارة أولوايت ضمن

 واملتابعةالقياس : املرحلة الرابعة. 1.1

، الكثري من القياس هو مفتاح فهم الفعالية، واملفارقة يف كثري من األحيان أن يتم جتاهلها أو صرفها عن السيطرة
 عملية القياس تشمل .112التسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي لكن تغفل عميلية القياس تعتمد املسسسات

 اهلبصفة خاصة االسرتاتيجة االتصالية عرب مواقع التواصل االجتماعي بصفة عامة، و  التسويقمعرفة ما إذا كان 
من معرفة املنشورات اليت ولدت ضجة؟ أو ولدت مناقشة جديدة حول  املسسسةكن مي هذا ما نتائج ملموسة

يف شكل  املسسسة تصلوغريها من املعلومات اليت  التعامل معها؟ ؟ مصدر التعليقات السلبية؟ وكيفية املسسسة
كيف ميكن قياس فعالية االسرتاتيجية االتصالية عرب مواقع : السسال الذي يطرح نفسه اآلن هو. تغذية عكسة

 ؟الجتماعيالتواصل ا
مصدر قلق كبري للكثري من  تأظهرت الدراسات أن القدرة على قياس فعالية مواقع التواصل االجتماعي شكل

، هذا على الرغم من 113مستقباًل يف االسرتاتيجيات االتصالية التسويقيةقد يعيق اعتمادها األمر الذي  املسسسات
 وتنبيهات Social Mentionو  Tweet- Deckمثل وجود بعض أدوات لتحليل مواقع التواصل االجتماعي 

Adwords Google وGoogle Analytics   واليت سامهت بشكل ملحوظ يف جعل مواقع التواصل
، كما ميكن االستدالل ببعض املسشرات لقياس مدى فعالية 114املسسساتاالجتماعي قابلة لإلدارة من منظور 

 :115، واليت نذكر منهامواقع التواصل االجتماعي عملية االتصال عرب
 اقع التواصل االجتماعي،عالمة التجارية على مو أو ال للمسسسةعدد املعجبني أو املتابعني للصفحة الرمسية  ●●
عدد املرات اليت يتحدث فيها األفراد بشكل متكرر )عدد املشاركات أو التغريدات املرتبطة ابلعالمة التجارية  ●●

 (.عن العالمة التجارية على مواقع التواصل االجتماعي
مشاركات مقاطع /، عدد مشاهداتYouTubeأو العالمة التجارية على  املسسسةعدد املشرتكني يف قناة  ●●

 .الفيديو
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نشور أو أعجبهم املعدد األشخاص الذين نقروا على و  رات مشاهدة املنشورعدد مو  التفاعل مع املنشورات ●●
 ،على مدار فرتة يوم ،معدل املشاركة للنشر أو الصفحة) ليه خالل األايم السبعة املاضيةأو شاركوه أو علقوا ع

 116...(.شهر ،أسبوع
أو عدد املرات اليت متت فيها مشاهدة الصورة أو مشاركتها  عدد التعليقاتاألمور املتعلقة بجتدر االشارة إىل أن 

لكن مشاكل القياس اليت  ،االجتماعي مواقع التواصل منهي إجراءات ملموسة ميكن احلصول عليها بسهولة 
التعامل مع كميات كبرية من البياانت غري املهيكلة و غالًبا ما تتضمن التحليالت االجتماعية  املسسساتتواجه 

هلا اليت تشكل حتداي عند البحث ( على سبيل املثال ،واملشاركات النصية ،التعليقات والتوصيات ومقاطع الفيديو)
أمام كم  املسسساتليل املعلومات الواردة من مواقع التواصل االجتماعي قد يضع حت ،لية ملموسة للقياسعن قاب

نتائج ليس من من الوصول إىل  املسسسةلكنها يف حالة استغالهلا اجليد ستمكن البياانت غري املهيكلة  هائل من
 ،التعليقات اإلجيابية مقابل السلبيةمن استخراج االجتاهات : على سبيل املثال 117السهل التحصل عليها

أمام حتمية اعتماد عملية  املسسساتأمهية هاته املعلومات يضع ف ،وما شابه ذلك ،ومستوايت احملادثة اإلمجالية
 .االتواصل االجتماعي اخلاص هبمواقع رانمج جزًءا رمسًيا من بالقياس وجعله 

اليوم واحدة من أفضل الطرق أصبحت مواقع التواصل االجتماعي هذا املبحث ميكن القول أن يف هناية 
أشكال التسويق عرب أكثر  .أو التواصل ببساطة بطريقة مستهدفة للغاية مؤسسةلتطوير عالمة جتارية أو 

كخطوة أوىل لولوجها عامل مواقع التواصل   املؤسساتمواقع التواصل االجتماعي والذي جلأت إليه أغلب 
اليت  املؤسسات، وجتدر االشارة إىل أن االجتماعي هو إنشاء صفحات رمسية على مواقع التواصل االجتماعي

م إىل حماداثهتم ضنتو  ستهلكنيإىل جانب امل سجتلاليت  التواصل االجتماعي هي حًقا يف جمال مواقع تنجح
بتسخري كافة املوارد املادية والبشرية الالزمة لذلك واليت متكن املؤسسة من النجاح يف عامل معهم  وتتفاعل

 . مواقع التواصل االجتماعي

 
 
 
 

 

                                                             
116  Jacques LENDREVIE, Julien Lévy, op.cit, p 617. 
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https://www.amazon.fr/Guillaume-Eouzan/e/B00961D6SC/ref=dp_byline_cont_book_1


 

 95 

 :خالصة

يف حياتنا اليومية وهذا ما تسكده االحصائيات املتعلقة  التواصل االجتماعي حاضرة للغاية مواقع من الواضح أن
احلدود اجلغرافية  وإلغاءحيث جنحت هذه املواقع التفاعلية يف ربط العامل كله مبواقع التواصل االجتماعي، 

والتفاعل  ور ومقاطع الفيديومشاركة احملتوى الذي أنشأه املستخدمون مثل الصقدمت امكانية كما واالجتماعية  
، منت 5112 سنةمنذ . وبذلك متكنت من حتقيق ما مل تستطع حتقيقه املواقع األخرى وحمركات البحث فيما بينهم

ة مواقع التواصل لتحقق أرقام معتربة وبنسبة منو عالية تزداد من سنة إىل أخرى، هذا ان دل أمنا يدل على يشعب
التواصل مواقع من خالل أرقام  .ي حيث أصبحت جزءًا من حياتنا اليوميةمواقع التواصل االجتماعة أمهي

عالقتنا و  أمناط حياتنامواقع التواصل االجتماعي يف تغيري مقدار مسامهة  املسسساتفهمت ، االجتماعي
   .طريقة تفاعلنا مع بيئتنا ابالضافة إىلملعلومات اب

أو التواصل ببساطة ضل الطرق لتطوير عالمة جتارية من أفمواقع التواصل االجتماعي  اليوم التسويق عرب أصبح
أول شكل من أشكال التسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي والذي جلأت إليه أغلب  .للغايةبطريقة مستهدفة 

كخطوة أوىل لولوجها عامل مواقع التواصل االجتماعي هو إنشاء صفحات رمسية على مواقع التواصل   املسسسات
عرب  املسسسةفضاء عرب مواقع التواصل االجتماعي  للمسسساتتعترب الصفحات الرمسية و ، ةألكثر شهر االجتماعي ا

 ستخدمي مواقع التواصل االجتماعي، فميزة التفاعليةع م ردوال خذاأل تيح هلااصل االجتماعي واليت تمواقع التو 
فيما خيص  مآبرائهللمشاركة واملسامهة  أكرب بشكل الفرصة املستخدمني تعطيملواقع التواصل االجتماعي 

على ملسسسات التأثري فرصة متثل مواقع التواصل االجتماعي إن . على صفحتها الرمسية املسسسةمنشورات وعروض 
 .املسسسة عرب هذه املواقعمسعة وإدارة  ستهلكني، خدمة املمجاهريهاقاعدة 

نشاطها أدركت أمهية التسويق عرب مواقع على الرغم من أن أغلب املسسسات مهما كان حجمها وقطاع 
إن دخول . التواصل االجتماعي،إال أن مفهومها للتطبيق خيتلف ابختالف اقتناع االدارة العليا بتطبيق هذا املفهوم

املسسسات عامل مواقع التواصل يضعها أمام مسسولية حسن التخطيط والتنفيذ ملختلف األنشطة املتعلقة ابلتسويق 
واصل االجتماعي وجتنيد املوارد املادية والبشرية الالزمة لذلك، فمواقع التواصل االجتماعي متثل فرصة عرب مواقع الت

 .للمسسسات إذا ما أحسنت استغالهلا
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 :دـــــمتهي

ألهنا بكل بساطة  تعترب االجتاهات من أكثر املتغريات التسويقية اليت شدت والزالت تشد انتباه رجال التسويق
هي اليت حتدد نقطة الشروع واالستمرار للسلوك املختار عند املستهلك كما تعرب عن ذلك التنظيم اخلاص للخربة 

ة حمددة  تدع  املستهلك ل ى أ  يترر  برور يتوال (حتديد البدائل املتاحة)الناجتة عن مواقف االختيار واملفاضلة 
 .يف حتديد قراره الشرائي

مالحظة االجتاهات مباشرة لال أنه ميكن استقراء اجتاهات املستهلكني من أقواهلم وسلوكهم، من من الرعب 
 .املنتجأي تغيري مقرتح يف  ولحداثملعرعة ردود الفعل  املستهلكنيهنا تنب  أمهية التعر  على اجتاهات 

االتراالت التسويقية املستهلكني و وع اجتاهات وضلتطرق ملخررنا الفرل النظري األخري من هذا البحث ل ى ا
 .تقسيمه ل ى ثالث مباحثمن خالل 

وذلك ابلتطرق ملختلف املفاهيم النظرية املرتبطة مبوضوع  ماهية االجتاهات املبحث األولسنتناول يف 
 .املفهوم، املكوانت، وطرق القياس: االجتاهات

سنتطرق عيه آللية تكوين االجتاهات والعوامل املؤثرة يف تكوينها ابالضاعة ل ى آلية تغيري  املبحث الثاين
 .االجتاهات والعوامل اليت حتدد قابليتها للتغيري

 .عالقة االتراالت التسويقية ابجتاهات املستهلكني سنخرره لدراسةواألخري  املبحث الثالث
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 98 

 االجتاهاتماهية : املبحث األول

، وذلك بغرض عهم وتفسري كل اجلوانب الباحثنيمن طر  االجتاهات ابهتمام كبري موضوع دراسة  حظي
املتعلقة ابالجتاهات من مفهومها وأبعادها ل ى النماذج املفسرة هلا، وكذا آليات تكوينها وتغيريها وصواًل ل ى عملية 

 .ر  على خمتلف هذه النقاطخررنا املبحث األول من هذا الفرل ل ى التع .قياسها

 مفهوم االجتاهات . 1

كما أهنا من األمور اليت ميكن أ  تقودان للتنبؤ   الداخلية املؤثرة على السلوكتعترب االجتاهات من أبرز املؤثرات 
 .وسلوك املستهلك االجتماعي النفس يف علمالباحثني هذا ما أعطاها وز  كبري واهتمام من طر  ، هبذا األخري

 تعريف االجتاهات. 11.

 لراحب املرجعي اإلطار الختال  وذلك االجتاهات؛ مبوضوع اخلاصة والبحوث واآلراء التعاريف تعددت
 :التالية نستعرض التعاريف التعاريف هذه التعريف، ومن

 موضوع لزاء املعارضة أو ابلتأييد أبنه الشعور والرتبية احلديث النفس علم مرطلحات قاموس يف االجتاه عر 
 1.معني

 رالستجابة ابستمرااالستعداد الذي مت تعلمه ل" :على أنه االجتاه Ajzenو  Fishbeinعر  كل من كما 
حالة ذهنية " :االجتاه على أنه Allport ، ويف نفس السياق عر "جتاه شيء معني سليببشكل لجيايب أو 

متارس أتثريًا توجيهًيا أو ديناميكًيا على استجابة الفرد جلمي  األشياء  من التحضري منظمة من خالل اخلربة وعربية
 2."واملواقف اليت يتعلق هبا

أو قضية أو شخص أو  بشيءتقييم شامل يعرب عن مدى لعجابنا أو عدم لعجابنا : "وعر  أيضًا على أنه
 .3"لجراء

كن مالحظته ما وال ميحالة ذهنية أو نفسية لشخص اجتاه شيء "كما عر  بشكل ابسط على أنه 
 .4"مباشرة

                                                             
 .313، ص ،8108، 4+3العدد  ،82 اجمللد، دمشق جامعة االجتماع، جملة علم منظور من االجتاهات، صديق حسني  1

2
 Denis Darpy, Pierre Volle, Comportements du consommateur - Concepts et outils- 2ème édition, Dunod, 2007, 

p  119. 
3 Wayne D. Hoyer and al, Consumer Behavior, Sixth Edition, South-Western, Cengage Learning, USA, 2013, p 
128 
4 Alain d' Astous et al, Comportement du consommateur, 4e édition, Chenelière Education, 2014, p 154. 

https://www.librairiedialogues.fr/personne/personne/denis-darpy/924565/
https://www.librairiedialogues.fr/personne/personne/pierre-volle/736458/
https://www.amazon.fr/Alain-d-Astous/e/B004ML1BQ0/ref=dp_byline_cont_book_1
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التعبري لال أهنا تقدم معىن واحد، وعليه ميكن القول أ  رغم تعدد التعاريف واختال  بعضها من حيث 
 .حنو شيء معني ميوهلم االجيابية والسلبيةاألعراد وتعكس  مشاعرتعرب عن  أمور داخلية متثلاالجتاهات 

ميول أو شعور أو احساس املستهلك جتاه "يف من منظور تسويقي يتمثل اجتاه املستهلك  ،وتواعقًا م  ذلك
  .5"معينة أو منتج معني أو عالمة جتارية معينة وما ينتج عن هذا امليل أو الشعور من ترر  أو ععل مؤسسة

 :التاليةيف النقاط بناًء على ما سبق ميكن اجياز أهم خرائص االجتاهات 
ترج  ل ى عوامل وراثية،  اجتاهات الفرد مكتسبة ومتعلمة وال :االجتاهات هي ميول انجتة عن التعلم. 1.1.1

أو اخلدمة أو املعلومات  املنتجتكو  نتيجة للتجربة املباشرة م  و  هذا يعين أ  االجتاهات مرتبطة ابلسلوك الشرائي
من الضروري  . خمتلف الوسائل الرتوجييةكتعرض األعراد ل ى  لوماتاليت مت احلرول عليها من قبل خمتلف مرادر املع

هنا ل ى أ  كلمة اجتاه ليست مرادعة للسلوك، لكنها قد تعكس تقييما اجيابيًا أو سلبيًا للموضوع املراد  اإلشارة
ا ميكن أ  تدع  عا  لالجتاهات خاصية واقعية مبعىن أهن عن ميول أو نوااي ولكو  االجتاهات عبارة. اختاذ اجتاه حنوه

أو خدمة  مبنتجويل االجتاه االجيايب ل ى سلوك ععلي يرتبط ختاذ أمناط سلوكية حمددة وابلتايل حتاملستهلكني ل ى ا
 6.معينة

االجتاه ميكن أ  يكو  عنرر أو عامل مراعق للسلوك سواء انطبق م   :مدى تناسق االجتاه مع السلوك. 1.1.1
اخلط  عإذا تطابق سلوك الفرد م  اجتاهه معىن ذلك أهنما يسريا  م  بعضهما على نفس. هذا السلوك أو مل ينطبق

 ولمنام  اجتاهه عهذا ال يعين أنه ختلى عن هذا االجتاه مل يتطابق سلوك الفرد هه، ولكن يف حالة وأنه متمسك ابجتا
ميكن ارجاع عدم تناسق االجتاه م   .7  اختلف السلوك معه عيكو  مرعقاً دائماً لزال هذا االجتاه موجوداً حىت و  ما

 .معني دو  قدرة الفرد على التعبري على اجتاهه بسلوك السلوك ل ى تعرض الفرد ل ى ضغوطات حتول
مبعىن أنه ليس من السهل تغيريها أو تعديلها، حيث من املمكن تغيري االجتاه  :االجتاهات مستقرة نسبيا  . 1.1.1

حيتاج لكن هذا التغيري ال يتم بشكل مباشر أو عوري، لمنا ال بد من بناء اجتاه آخر حيل حمل االجتاه السابق وهذا 
من  ابلنسبة للمؤسسة أسهلو اخلدمة أ املنتجتغيري  ه يف بعض احلاالت يكو ، حىت أن8ينل ى وقت وجهد كبري 

ومن أصعب احلاالت اليت يق  عيها املسوقو  هو حماولة تغيري اجتاهات تكونت نتيجة خربة  .حنوهاجتاهات االتغيري 
بينما تكو  مهمة املسوقني أسهل يف حالة حماولة تغيري اجتاهات كوهنا  أو اخلدمة، املنتجمباشرة من استخدام 

عن طريق أحد أصدقائه أو نتيجة معلومات عامة مجعها من السوق أو  معني مس  عنه منتجاملستهلك عن 

                                                             
، ، الدار اجلامعيةالطبعة األو ى، -ظمات املعاصرةواالدارة االسرتاتيجية ملمارسة نشاط التسويق يف املن–مرطفى حممود أبو بكر، سلوك املستهلك   5

 .039، ص 8102االسكندرية، مرر، 
6
 .802 ص ، 8114 ،االرد   ،عما  ،مدخل اسرتاتيجي، دار وائل للنشر والتوزي ، الطبعة الرابعة: سلوك املستهلك ،يم عبيدات، دمحم ابراه  

 .92ص ، 8108األرد ، والتوزي ، عما ، دار زهرا  للنشر  مدخل متكامل، الطبعة االو ى،: رشاد الساعد، سلوك املستهلك  لغدير،محد ا  7
8
 .92ص  ،نفس املرج   
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أمام رها  احملاعظة على اجتاهات املستهلكني  املؤسساتابلنظر لرعوبة تغيري االجتاهات، تبقى  . 9اإلعالانت
االجيابية وذلك من خالل تكثيف اجلهود التسويقية من أجل حترني املستهلك من املعلومات واجلهود املضادة 

وشرح  املنتجوذلك ابعطاء املستهلك بعض املعلومات السلبية عن خرائص " حترني االجتاهات"بواسطة أسلوب 
ر املستهلك هبا ستكو  غلب عليها حىت لذا أاثرت املناعسة هذه العيوب عا  احتماالت أتثاملربرات املناسبة للت

 .10 حمدودة جدا
املعرو  أ  األحداث تستوجب وض   من :د  منن ومع أو ترتي  ررو  معينةاالجتاهات حت. 1.1.1

أهدا  ممكنة التنفيذ من الناحية البيئية، كما ا  أوضاع معينة أو مناسبات حمددة تؤثر على العالقة بني االجتاهات 
والسلوك الذي جيب أ  يدع  مجاهري املستهلكني ل ى وض  يتررعو  من خالله  مجاعاتسواء اجتاهات أعراد أو 

عبارة عن أحوال أو ظرو  تؤثر على  االجتاهات .11بدو  وعياجتاهاهتم و أهداعهم يتواعق م   بشكل قد ال
وع حمور االهتمام نبهات ذات عالقة ابملوضد ملالعالقة بني السلوك واالجتاهات يف وقت ما نتيجة تعرض األعرا

لذا كا  ضمن موقف جديد أ  جتعل املستهلك يترر  بطريقة قد تبدو غري متسقة م  اجتاهه  لالجتاهاتيمكن ع
جديدة وابلتايل عاهنم قد يشعرو  مبشاعر أو يكونو  معتقدات  اجتاهاتوقد يتكو  لدى األعراد من وقت آلخر 

 12.جديدة وكل ذلك كوهنم قد تعرضوا ل ى منبهات حتدث أو ترسل ألول مرة
يق  االجتاه بني طرعني متقابلني دائما، أحدمها موجب واآلخر سالب مها  :االجتاهات هلا مسار وهلا قوة. 1.1.1

ب الشخص شيئا وقد حيبه ، واالجتاهات هلا قوة عقد حي13التأييد املطلق واملعارضة املطلقة حيال موضوع معني
 .14كرهه بشدة وهلذا األمر أمهية كربى للمشتغلني ابلتسويقيكرهه أو يبشدة وقد 

 ات أنواع اإلجتاه .11.

 . أنواع منفرلة عن بعضها متاماً تتداخل االجتاهات يف طبيعتها م  بعضها البعض لدرجة يرعب ترنيفها ل ى
موضوعها ل ى  :استناداً ل ى مخسة أنواع أساسية ميكن التمييز بني" 1311 ألبورت"من خالل ما توصل لليه  ولكن

ابلنسبة لقوهتا ل ى قوية نسبة لوضوحها ل ى عالنية وسرية، ابلد ل ى مجاعية وعردية، ابلنسبة لألعراامة وخاصة، ع
 :15سو  نعرض هذه األنواع عيما يلي. وضعيفة وابلنسبة ل ى هدعها ل ى موجبة وسالبة

                                                             
 ، ص8112مكتبة الشقري، الرايض،  املفاهيم العررية والتطبيقات، املررية للطباعة والتجليد،: ، سلوك املستهلكوآخرو  طلعت أسعد عبد احلميد  9

870. 
 .084، ص 8103العربية املتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة، مرر،  ؤسسةسلوك املستهلك، امل دمحم ابراهيم عبيدات، واثق حممود شاكر،  10
 .809مرج  سابق، ص  دمحم ابراهيم عبيدات،  11
 .084مرج  سابق، ص  دمحم ابراهيم عبيدات، واثق حممود شاكر،  12
13

 .093، ص احة املركزية بن عكنو  اجلزائرعوامل التأثري النفسية اجلزء الثاين، ديوا  املطبوعات اجلامعية الس: ، سلوك املستهلكعنايب بن عيسى  
 .869طلعت أسعد عبد احلميد وآخرو ، مرج  سابق، ص   14
 .096-094 ص ص ،8101 عما ، ،دار زهرا  للنشر والتوزي ، أسس علم النفس االجتماعي، الزعيب دمحمأمحد   15
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 .عامة وخاصةترنف االجتاهات حسب هذا املعيار ل ى  :حس  املوموع. 1.1.1
 موضوع االجتاه من مج  جوانبها، حيث يشملها كليةً االجتاه العام يتناول الظاهرة اليت تعترب  :االجتاهات العامة

   .هان غري عا وال البحث يف تفاصيلها، وبرر  النظر عن أي خرائص أخرى متيزها ض جلزئياهتدو  التعر 
 اليت تعترب موضوع أو االجتاهات النوعية، عهي تتناول جزئية واحدة عقط من جزيئات الظاهرة  :اجتاهات اخلاصة

ئات لنظر عن عالقتها بغريها من اجلزيبرر  ا قط دو  التعرض للظاهرة ككلدها عحبيث يركز عليها وح االجتاه
 .األخرى اليت تتضمنها هذه الظاهرة

االجتاهات العامة أكثر ثبواًت واستقرارًا من االجتاهات اخلاصة، كما أ  االجتاهات جتدر االشارة هنا ل ى أ  
اهات إلطار االجتاهات العامة، وهلذا تعتمد االجتاهات اخلاصة على االجت اخلاصة تسلك مسلك خيض  يف جوهره

 .وتشتق منها دواععها العامة
 .مجاعية وعردية ترنف االجتاهات حسب هذا املعيار ل ى: حس  األفراد .1.1.1

 ذاتية تتعلق بذات الفرد دو  سواه عيما يتعلق عهي  اليت متيز عرداً عن آخر،  جتاهاتاالهي  :االجتاهات الفردية
حياته اخلاص يكو  اجتاه عردي من خالل لطاره املرجعي املتضمن أسلوب  واإلنسا . مبوضوع من املوضوعات

 .املميز له عن غريه
 عيما يتعلق مبوضوع تعترب االجتاهات مجاعية حينما تكو  مشرتكة بني عدد كبري من الناس :االجتاهات اجلماعية 

  .موضوع ما منتج خدمة أو عقد يتكو  اجتاه مشرتك لدى عدد كبري من الناس حنو ،من املوضوعات
 .علنية وسريةترنف االجتاهات حسب هذا املعيار ل ى  :حس  وموحها. 1.1.1

 اآلخرينت عالنية حينما ال جيد الفرد حرجًا من لعالهنا والتحدث عنها أمام هاتعترب االجتا :نيةاجتاهات عال .
عهي ترتبط مبا يؤمن به وينتابه من نظام للقيم السائد يف اجملتم  ويكو  مقبواًل من عامة الناس، حبيث ال يتعرض 

 .بب له االحراج والضررتس الفرد من خالل لعالنه ل ى أية ضغوطات
 وحيتفظ  وهي االجتاهات اليت يشعر الفرد ابحلرج والضيق من لعالهنا وحياول خيفيها عن الناس :اجتاهات سرية

 .هبا لنفسه، بل لنه قد ينكرها حني يسأل عنها، وذلك ألهنا مرعوضة من قبل غالبية الناس وتسبب له اخلجل
 .قوية وضعيفةترنف االجتاهات حسب هذا املعيار ل ى  :حس  قوهتا. 1.1.1

 حنو موضوع ما عندما ينعكس ذلك يف سلوكه الذي يتجلى  تكو  اجتاهات الفرد قوية :االجتاهات القوية
 .بقدرته على لحداث التغريات املطلوبة يف ذلك املوضوع

 عهو  ،موقفًا ضعيفًا رخواً  االجتاهيتمثل يف الذي يقف من هد   االجتاههذا النوع من  :االجتاهات الضعيفة
 .القوي االجتاهكما يشعر هبا الفرد يف   االجتاهيفعل ذلك ألنه ال يشعر بشدة 

 .موجبة وسالبةترنف االجتاهات حسب هذا املعيار ل ى  :هدفهاحس   .1.1.1
 كما ترتبط هذه . حنو شيء معنيمييل عند الفرد عندما " اجيابية"تكو  االجتاهات موجبة : اجتاهات موجبة

 .االجتاهات بتأييد كلما يتعلق هبا من جوانبها، مما جيعل ذلك ينعكس يف سلوك الفرد
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 (أي سليب)الذي جينح ابلفرد بعيداً عن شيء ما  االجتاههو : اجتاهات سالبة. 

 ورائف االجتاهات. 11.

 اليت املواقف يف القرارات اختاذو  ذاته عن التعبري عرص له تقدمعهي   ،تلعب االجتاه دورًا مهما يف حياة الفرد
 أساسية وظائف أرب ميكن التمييز بني  .جمتمعه ضمن وانفعاالته ومعرعته سلوكه تنظم عهي مث ومن هلا، يتعرض

 :جتاهات سندرجها عيما يليالل
لالجتاه واملعرعة تعطي توضيحًا ومعىن كاماًل لبيئة  املعريفوظيفة املعرعة عن املكو   تعرب :املعرفة وريفة.1.1.1

 رغبات األعراد معظم لدى يكو  أ  جداً  الطبيعي منع ،16الفرد عهي اليت حتدد ما يشعر به الفرد جتاه املنتجات
 األشياء، حنو األعراد رغبات  إع وابلتايل حياهتم، يف يهمهم ما كل حنو جديدة ومعلومات معار  إلكتساب قوية

 هي املعرعة ل ى احلاجة أ  ابعتبار السلوكية أمناطهم على النهاية يف تنعكس أو ستؤثر اخلدمات أو املنتتجات
 خدماهتم أو ملنتجاهتم جيدة مكانة لجياد ل ى يسعو  الذين التسويق لرجال جداً  مهمة هيو  لالجتاه املعريف املكو 

 17.املناسبة مثيالهتا م  ابملقارنة املستهد  املستهلك أمام املطروحة
نتائج االجيابية مبفهوم هام مؤداه أ  الفرد يسعى دائمًا ل ى تعظيم الوظيفة املنفعة  ترتبط :وريفة املنفعة .1.1.1
قق له االشباع حي املنتج  ستهلك سو  يكو  اجيابيًا لذا كاأي أ  اجتاه امل. تقليل النتائج السلبيةو وزايدهتا 
 نيلذلك عا  املستهلك. شب  رغباتهي ليب احتياجاته واليال  املنتج اهذ ه، وسو  يكو  سلبيًا لذا كا الحتياجات

، وعادة يتم من مناع  تجاريةالعالمات لك المعينة وذلك بسبب ما تقدمه ت عالمات جتاريةحيملو  اجتاهات حنو 
 .  18تراليةهود االاجلمعني عن طريق  منتجتغيري اجتاهات املستهلك حنو العالمة جتارية  أو 

 لال تعبريات تعكس القيم املادية اجتاهات األعراد حنو ما حييط هبم ما هي ل  :وريفة التعبري عن القينة. 1.1.1
االجتاهات  ومن جهة أخرى عا  الشخص عادة مييل ل ى تبين اإلدراكي من جهة همواملعنوية لديهم حسب نظام

 اجتاهات يتبىن وسيلة للتعبري عن تلك القيم أمام اآلخرين، عالفرد ا، كما أهن19اليت تتناسب م  قيمه اليت يؤمن هبا
  .هبا يتمسك اليت القيم تناسب اليت اجتاهاته عن ابلتعبري لشباعا جيد وعيها اجملتم  يف ومكانته وهويته سلوكه حتدد

يف االجتاه أنه نظام يظهر يف أمناط من السلوك بينها تناسق وعيها  األصل :وريفة الدفاع عن األان .1.1.1
مستوى مقبول من الثبات، وذلك على الرغم من وجود اختال  يف الظرو  اليت ميكن أ  يظهر عيها موضوع 

                                                             
 .872طلعت أسعد عبد احلميد وآخرو ، مرج  سابق، ص   16
وم التجارية زواوي عمر محزة، أتثري االعال  االلكرتوين على السلوك االستهالكي للفرد، أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية العلوم االقترادية والعل  17

 .061، ص 8103، 3وعلوم التسيري جامعة اجلزائر 
 .872-874 ص طلعت أسعد عبد احلميد وآخرو ، مرج  سابق، ص  18
19
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تساعد املستهلك يف التعامل م  الرراع الداخلي يف النفس عن طريق محاية عوظيفة الدعاع عن األان . 20االجتاه
الذات أو األان، عاملستهلكو  اندرًا ما يتررعو  بطريقة تؤذي أنفسهم عهم يبتعدو  عن االنتقادات اليت تؤذي 

و من جهة  .21ورضاءً واليت تعطي االنسا  مجااًل " األان" اليت تزيح النفس تااملنتجلديهم، ومييلو  ل ى " األان"
أخرى قد يواجه الفرد الكثري من املواقف والضغوطات من احمليط الذي يعيش عيه واليت تتعارض أحياانً م  مراحله 

معينًا وعقًا الجتاهاته حىت خيفض  لق والتوتر وحياول أ  يتخذ موقفاً األمر الذي خيلق لديه حاالت الق ،الشخرية
 . 22ميثل نوعاً من الدعاع عن الذاتمن حدة القلق والتوتر لديه وهذا 

 املرتبطة هبانناذج الو  الجتاهاتامكوانت  .1

يعترب موضوع حتديد أبعاد ومناذج االجتاهات من املواضي  الشائكة اليت عرعت اختال  كبري بني الباحثني يف 
أساسًا مبكوانت االجتاه  سنطرق يف هذا اجلزء ل ى مكوانت االجتاه والنماذج املختلفة لالجتاهات املرتبطة .اجملال
 .نفسها

 مكوانت االجتاهات. 1.1

املكو   :االجتاه مكو  من ثالث عناصر أساسية االجتماعيرأي أغلب الباحثني يف علم النفس  حسب
 .مكو  من املكوانت الثالث وعيما يلي سنحاول التطرق لكل. املكو  السلوكيو  املكو  العاطفي، املعريف
عن مفاهيم الشخص عن ويعرب أول عنرر من عناصر االجتاهات،  ميثل: (االدراكي)املكون املعريف . 1.1.1

. موضوع ما، عهذا املكو  يعتمد على الطريقة اليت يدرك هبا الفرد مثري معني أي نظرته الشخرية وتقييمه هلذا املثري
هذه املعلومات  ر عما لذا كانتبغض النظ يشمل معتقدات ومعلومات املستهلك عن الشيء موضوع االجتاهو 

ج، ستهلك أو اليت يسندها للمنتاليت يدركها املويقرد ابملعتقدات جمموع اخلرائص . 23صحيحة أو خاطئة
وتشكل املعتقدات عن طريق مواجهة حاجات أو متطلبات املستهلك من جهة واخلرائص املدركة للمنتج أو 

هذه املواجهة ليس عقط على أساس طبيعة اخلرائص اليت ميكن أ  تشب  أو ال تشب  هذه املتطلبات، وتقام 
املرتف   املنتجعمثال قد يعتقد املستهلك أ   . 24احلاجات ولمنا كذلك على وز  أو أمهية خمتلف معايري تقييم املنتج

ومن مث يتأثر االجتاه حنو كاعة املنتجات هبذه املعتقدات عتتكو  لديهم اجتاهات عالية جودة  ذوكو  دائما يالثمن 
 .خاطئ وأ هذا االعتقاد صحيحبغض النظر ل  كا  املرتفعة الثمن  املنتجاتاجيابية حنو كاعة 

                                                             
 .61ص  ،8104األرد ، األكادمييو  للنشر والتوزي ،  الطبعة األو ى، رؤو  حسني الزبيدي، مبادئ العالقات العامة،  20
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استطاع رجال  عإذا التسويقمن أهم مكوانت االجتاه اليت تستخدم يف تطوير اسرتاتيجية املعريف يعترب املكو  
بذلك يكونو  قد امتلكوا الفرصة لتغيري التقييم والفعل واالجتاه والسلوك  عإهنمالتسويق تغيري معتقدات املستهلك 

 .25الالحق
حنو شيء ما من حيث مميزاته احلسنة أو السيئة، ذلك أ  وهو عبارة عن مشاعر الفرد  :املكون العاطفي .1.1.1

 ، املؤسسةعالمة جتاريةلدى املستهلك ما هي لال عبارة عن التقييم العام له حنو الالعواطف واملشاعر اليت تكونت 
 .هذه العواطف على أساس املكو  املعريفما تبىن عادة  .26أو الشيء موضوع االجتاه

يهتم هذا املكو  . درجة استعداد الفرد لالستجابة سلوكيا حنو شيء معني ميثل: كون السلوكيامل. 1.1.1
يف جمال . ابلرغبة املوجودة لدى الفرد للقيام بفعل حمدد أو الترر  بطريقة معينة حنو الشيء الذي يبىن االجتاه حنوه

اء ويف مثل هذه احلاالت املكو  السلوكي مؤشرًا قواًي عن نية املستهلك يف الشر التسويق وسلوك املستهلك يعترب 
يشمل املكو  و لوك الفرد سبأو خدمة أو حماولة التنبؤ  منتجيتم استخدام مقاييس حمددة الختبار امكانية شراء 

 27.كل من النوااي السلوكية والسلوكيات الفعلية  السلوكي

 الجتاهاتلبنائية لنناذج اال. 1.1

كل منوذج من مناذج   انالدراسات اليت اطلعنا عليها، ميز الباحثو  بني ثالث مناذج  أساسية، يزود بناًء على
ميكن ايراد النماذج البنائية لالجتاهات يف النقاط . هبد  عهم العالقة بني االجتاه والسلوكجتاهات برؤية خمتلفة اال

 :التالية
ة الكامنة بني السلوك بداع  من رغبتهم يف عهم العالق  حاول العلماء السلوكيو  :الننوذج الثالثي .1.1.1

الغاية انرب تركيزهم على التحديد من أجل هذه  .األبعاد األساسية لالجتاهاتمناذج تتضمن  ولجياد واالجتاهات
رور االجتاهات النموذج الثالثي لالجتاهات ي .شرح وتوق  أعضل للسلوك الدقيق ملكوانت االجتاهات من أجل

 املكو  العاطفي واملكو ، املعريف املكو : -واليت سبق وأ  تطرقنا لليها-على أهنا تتكو  من ثالث مكوانت 
على احتمالية أو ميل الفرد للقيام بسلوك ما حنو مادة االجتاه ل  بعض التفسريات يقوم املكو  املعريف . السلوكي

ما ينظر هلذا العنرر على أنه  يف ميدا  التسويق وسلوك املستهلك غالباً ترى هذا العنرر على أنه السلوك الفعلي و 
أما العنرر العاطفي عهو يتكو  من املشاعر والعواطف حنو منتج معني، تلك العواطف . التعبري عن الرغبة ابلشراء

جتاه، أي وهي تشتمل على تقييم الفرد الكلي ملادة اال Evaluative In Natureواملشاعر ذات طبيعة قيمية 
. املدى الذي يقيم عيه االجتاه سواء سلبًا أم اجيااًب لذلك يعترب بعض الباحثني أ  هذا العنرر هو أكثر أمهية

أو مواعقته جتاه األشياء واألمور  منرر السلوكي يتكو  من ارادة األعراد ودورها يف تثبيت أو تعديل مشاعرهالع
                                                             

 .876طلعت أسعد عبد احلميد وآخرو ، مرج  سابق، ص   25
 .877، ص نفس املرج  26

27 Denis Darpy, Pierre Volle,  op.cit, p120. 
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وابخترار، غالبًا ما أتخذ هذه العناصر الثالثة دورها يف تكوين االعتقادات  .املرتبطة ابملوضوع حمل االهتمام
 28.واملشاعر اليت تشكل االجتاهات

ما شخص جتاه شيء ما، عمن الضروري عحص معتقداته عي اجتاه ةعرعللنموذج الثالثي، يف حالة أردان م اوعقً 
البعد )والنوااي أو السلوكيات ذات الرلة ( البعد العاطفي)، ومشاعره جتاهه (البعد املعريف)يتعلق ابلشيء 

معرعة أحد املكوانت عر، هذه األبعاد الثالثة يف االعتبا لالجتاهخذ املقياس املناسب أي، جيب أ  لذلك(. السلوكي
من ع ال دائًمايف املمارسة العملية، ليس هذا هو احل. الثالثة جيب أ  جيعل من املمكن التنبؤ ابملكونني اآلخرين

قرب أو قيود لسباب تتعلق ابلكنه يستمر يف الرتدد عليه ألمشاعر سلبية جتاه مطعم  ى الفرداملمكن أ  يكو  لد
من هذا املنطلق القى هذا . اقتنائهدو   غايل الثمنمشاعر لجيابية حول منتج  للفردميكن أ  يكو   كما،امليزانية

هذا التماسك ليس ، ولكن يف الواق  الثالثة لالجتاهات دمتاسك األبعايفرتض وجود النموذج انتقادات كثرية ألنه 
ثالثي األبعاد  النموذج يعترب ق املنتجات أو العالمات التجارية، من حيث تسويمن انحية أخرى. موجود دائماً 

مثري لالهتمام ألنه يشج  مديري التسويق على لدارة معتقدات ومعار  ومشاعر وسلوكيات املستهلكني جتاه 
 29.مؤسسةمة جتارية أو المنتج أو ع

، "البعد العاطفي " بعدًا واحدًا عقط من األبعاد السابقةهذا النموذج يستخدم : الننوذج األحادي .1.1.1
الباحثني يف سلوك املستهلك يف العشرين سنة اجلدير ابلذكر أ  بعض . 30جتاه هو حريلة هذا البعدويعترب أ  اال

أ  املكو  العاطفي ميثل االجتاه نفسه بينما املكوان  املتبقيا   لالجتاه واعتربوااألخرية قد غريوا نظرهتم السابقة 
وعلى هذا األساس قاموا بتقليص مكوانت االجتاهات من ثالث ل ى واحد حبيث . ميثال  وظيفتني مدعمتني له
متثيل االجتاه  ميكن. مكو  عاطفي أو ما يسمى ابلتقدير العام لالجتاه حنو اهلد  أصبح االجتاه يشتمل على

  :حسب املعادلة التالية

 31(جيد أو سيء، موج  أو سال ، مفضل أو غري مفضل)التأثري التقدير االجيايب  =االجتاه 

أو اخلدمات املتناعسة هو عبارة عن رد الفعل  املنتجاتو حنهذه الفكرة، عا  اجتاه املستهلك ووعقا لدعاة 
أ  املكو  العاطفي قد ال يكو  كاعيا لوحده يف امداد رجل التسويق ى هذه الفكرة لويعاب ع .الكلي للمستهلك

ابلفهم اجليد لالجتاه كما ال ميكنه تقدير املثريات اليت تفسر التقدير االمجايل حنو شيء معني، عقد يكو  جملموعة 

                                                             
 .082مرج  سابق، ص  دمحم ابراهيم عبيدات، واثق حممود شاكر،  28

29 Alain d' Astous et al, op.cit, p p 156-157. 
 .011، ص مرج  سابقعد، محد الغدير، رشاد السا  30
31

 .099عنايب بن عيسى، مرج  سابق، ص   
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والثاين يفضلها لكن أحدمها يفضلها لقوة حمركها  من املستهلكني نفس االجتاه االجيايب حنو عالمة سيارة معينة
 32.لسعتها والثالث حلجمها وهكذا

يعمل النموذج متعدد املكوانت على حتديد أو ترنيف اجتاهات  :مناذج املكوانت املتعددة لالجتاهات. 1.1.1
. املختارة من قبلهم املنتجاتشخرية مرتبطة هبم ابلنظر خلرائص تهلكني أو مواقفهم على أساس مسات املس

 :جتاهات وهيتوجد ثالث مناذج رئيسية للمكوانت املتعددة لال Fishbeinحسب رؤية العامل السلوكي 

  الشيء منوذج االجتاه حنوAttitude towards object model:  تنب  أمهية النموذج من قدرته على قياس
معني مبا لديه من تقييم لعدد من يتلخص اجتاه الفرد حنو موضوع . اجتاهات األعراد حنو خمتلف العالمات التجارية

بعىن آخر قد يتخذ األعراد اجتاهات اجيابية حنو عالمة جتارية، . الرفات املوجودة يف العالمة التجارية أو املنتج
مؤسسة أو منتج اليت يعتقدو  أهنا متتلك خرائص وعوائد مرغوبة من قبلهم أو قد يتخذو  اجتاهات سلبية بسبب 

 .33نعة هلم ابعتبار أهنا حتتوي على درجات أو مستوايت عالية من اخلرائص السلبيةبعض اخلرائص غري املق
 الغالب حنو األعراد سواء كانوا موظفي مبيعات، مدراء أو  ويف أي حنو سلوك الشيء :منوذج االجتاه حنو السلوك

 .34اجيابياً أو سلبياً ما سلوكاً ليتشكل االجتاه حريلة لسلوك هؤالء األعراد والذي يعترب . لخل...عاملني
 أو املسبب  وذج الفعل املربرمنmodel Theory of reasoned action :  من التسبيب أو الرتشيد أي بيا

أ  تشكيل االجتاه مل أييت من عراغ لمنا جاء نتيجة تربيرات وأسباب وعوامل خمتلفة قد تكو  نتيجة املعرعة، اخلربة، 
وعًقا للمواقف والبيئة  السلوكلطار نظري لشرح تشكيل نوااي  منوذج الفعل املربر ميثل. 35التأثري أو التعلم

، وهو يعتمد بشكل مباشر على تطورات  M. Fishbein و L. Ajzen من قبل النموذج مت تطوير. االجتماعية
يضا  ل ى ذلك أ  هذا النموذج يبني النية للترر   النموذج الثالثي ولكن ترتيب العناصر عيه يتم بطريقة مغايرة

يشري هذا النوع كما . 36للسلوك املمكن الدليل األكثر احتماليةأعضل مؤشر على السلوك و أو الفعل واليت تعترب 
، وم  االجتاهاتتضا  مًعا لتشكيل  (االعرا  الذاتية والقيم اليت يؤمن هبا الفرد) ل ى أ  املعتقدات النماذج من

  :ميثل منوذج الفعل املربر (10،13)الشكل  .37ةاملواتي االجتاهاتزايدة عدد املعتقدات املواتية، يزداد أيًضا مقدار 
 
 
 

                                                             
 .810نفس املرج ، ص   32
 .884-883، مرج  سابق، ص ص عبيدات ابراهيم دمحم  33
 .010مرج  سابق، ص  محد الغدير، رشاد الساعد،  34
 .013-018، ص ص نفس املرج   35

36  Denis Darpy, Pierre Volle, op.cit, p 142.  
37 Frank R. Kardes  and al, Consumer Behavior, South-Western, Cengage Learning, USA, 2011, p 91. 
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https://www.librairiedialogues.fr/personne/personne/pierre-volle/736458/


 

 107 

 منوذج الفعل املربر  :(11،11)شكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .Denis Darpy, Pierre Volle, op.cit, p 142 :                                                           املصدر

 
تقييم : مهايجة لعاملني أساسيني السلوك أييت نتلنموذج الفعل املربر،  املمثل( 10،13)لشكل ا على بناءً 

االعتقاد أب  الفرد لديه ما يعتقده اآلخرو  ) وهو ممثل يف االجتاه حنو السلوك معتقدات الفرد حول عواقب السلوك
ك وداع  مناسبني عتقدات الفرد على ترور أ  اجملموعة لديها سلو مبأما العامل الثاين عهو متعلق   (يف سلوكه

توق  املستهلك للطريقة اليت سيتم من خالهلا  د السلوك ويتعلق هذا العامل أساسًا ابملعايري الشخرية أيلتأكي
أو ضغط اجملموعة حيث تتأثر معتقدات ب ...(التشجي  ، سوء الفهم ، السخرية )رؤية رغباته من قبل من حوله 

 .الفئة اليت ينتمي لليها

لفهم أتثري االعال  أو بعض االدوات املبذولة اجلهود ميثل هذا النموذج  :االجتاه حنو االعالنمنوذج . 1.1.1
قد مت  Attentionمنتج أو عالمة جتارية معينة، واجلدير ابلذكر أ  االنتباه جيية على اجتاهات املستهلك حنو الرتو 

االعال  وميكن متثيل هذا النموذج يف الشكل استخدامه يف هذا النموذج لتطوير ما يسمى منوذج االجتاه حنو 
 :38املوايل

 
 
 
 

                                                             
 .808دمحم منرور أبو جليل وآخرو ، مرج  سابق، ص   38

تقييم معتقدات الفرد حول 
 عواقب السلوك

معتقدات الفرد على ترور أ  
لديها سلوك وداع  اجملموعة 

د السلوكمناسبني لتأكي  

 حنو االجتاه
سلوكال  

األمهية النسبية 
واملعايري لالجتاه  

 املعايري 
 الشخرية

 السلوك نية الشراء

https://www.librairiedialogues.fr/personne/personne/denis-darpy/924565/
https://www.librairiedialogues.fr/personne/personne/denis-darpy/924565/
https://www.librairiedialogues.fr/personne/personne/pierre-volle/736458/
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 منوذج االجتاه حنو االعال  :(11،11)شكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .808دمحم منرور أبو جليل، مرج  سابق، ص  :املصدر

وكيفية تشكيله وأتثريه على االجتاه، ومبا أ  هناك من  ابإلعال االعال  ترتبط بشكل مباشر  وحننظرية االجتاه 
غري موحدة وتعتمد  االعال  يربطو  التسويق بشكل كامل ابالعال  أو الرتويج، لال أ  اجتاهات املستهلكني حنو

 :39على جمموعة من العناصر هي
 .قابلية املستهلكني لترديق أو عدم ترديق الرسائل االعالنية -
 .املعلن عنها واملنتجاتمات التجارية املعتقدات حول العال -
 .مواقف واجتاهات املستهلكني حنو الران  أو املنتج -
 .خرائص ومسات شخرية الفرد املستهلك -
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 .803، ص نفس املرج   

 التأثر بوسائل االعال 
(املؤثر)  

االجتاه حنو املنتج أو العالمة 
 التجارية

االجتاه حنو وسائل 
 االعال 

املعتقدات حول املنتج أو 
العالمة التجارية   

احلكم على وسائل 
 االعال 

(االدراك)  
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 االجتاهات قياس طرق .1

 عملي، بشكل أو مباشر بشكل للدراسة االجتاهات لخضاع لرعوبة وذلك االجتاهات، قياس يف صعوبة هناك
 االنتقادات بعض عليها العملية وهذه وحركاته، أبقواله الظاهر الفرد لسلوك مالحظاهتم على الباحثو  يرتكز حيث
  40:منها

 لالجتاه حقيقياً  مؤشراً  دائماً  ليس السلوك. 
  اجتماعياً  املقبولة اآلراء عن ويعربو  احلقيقة اجتاهاهتم الناس بعض خيفي قد.  
 أي أو موضوع أي جتاه للفرد اللفظية للمواقف اإلحرائيللرتابط  تسجيل مبثابة يكو  االجتاهات قياس ل 
 من .قياس وسيلة يف عنها التعبري يتم اليتراء لآل النقاط جمموع لال هي ما الفرد درجة تكو  وابلتايل معينة، قيمة

 ابإلضاعة هذه االجتاهات، تكوين على تساعد اليت العوامل على التعر  ميكن املستهلكني جتاهاتا قياس خالل
وهلذا الغرض تعددت   عيه التحكم ولمكانية القياس موض  االجتاهات هذه على املبىن بسلوكهم التنبؤ لمكانية ليل

وميكن تقسيم الطرق املستخدمة يف قياس   طرق القياس، وتعددت املقاييس املستخدمة يف قياس االجتاهات
الطرق غري املباشرة املعتمدة ، مالحظة السلوكالطرق املعتمدة على  :اجتاهات املستهلكني ل ى ثالث طرق رئيسية

 .الطرق املباشرة املعتمدة على قوائم االستقراءو  (البحوث النوعية)على االختبارات 

 لطرق املعتندة على مالحظة السلوكا. 1.1

غري  نعتمد على مقاييس عإنناألننا كأعراد ال نستطي  الدخول ل ى عقول املستهلكني وحتديد أمناطهم السلوكية، 
خالل  لحدى هذه املقاييس مالحظة سلوكهم واستنتاج اجتاهاهتم من. الجتاهات اليت يتخذوهنالقياس امباشرة 

تعترب دراسة املالحظات ذات عائدة كبرية ابلرغم من أ  الوصول ل ى ، حيث مالحظتها األمناط السلوكية اليت جيري
ال ميكن التحكم مبسارها ونتائجها  من األمور الرعبة واليتيها جتاهات املستهلكني ابالعتماد علنتائج مقبولة عن ا

وما جتدر االشارة لليه هنا هو أ  املالحظ جيب أ  يكو  له تدريب عال وثقة   .الفعلية لكثرة ما يتم مالحظته
. 41كبرية مبوضوعيته ابالجتاهات اليت استنتجتها من خالل سلسلة املالحظات اليت قام بتنفيذها بطريقة سليمة

من بشرية يعترب  اشرة، آلية أومباشرة أو غري مب كا  بطريقةومًا ميكن القول أ  أسلوب املالحظة سواء  عم
 املدخللال أ  هذا  على االجتاهات وأساليب تكوينها التعر يف جماالت األساليب اهلامة اليت تستخدم بكثاعة 

 األعراد نظر يف طبيعي غري ويبدو مما قد م  تكرار املالحظة يف ظرو  متباينة والوقت اجلهد من كثريال يستغرق
 .42للمالحظة اخلاضعني
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 .306صديق، مرج  سابق، ص  حسني  
 .882-887 ص دمحم ابراهيم عبيدات، مرج  سابق، ص  41
 .302مرج  سابق، ص  ق،صدي حسني  42
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  (البحو  النوعية) الطرق غري املباشرة املعتندة على االختبارات. 1.1

 43:سنتطرق لليها عيما يليوتتضمن هذه الطرق جمموعة من االختبارات 
تتطلب مواقف حمددة ومضبوطة أمام الفرد وتسجل عيها استجاابته ملا يتوعر يف  :االختبارات املوقفية .1.1.1

لذ ميكن وض   كانت عن طريقة الكتابة أو الكالم أو السلوك الفعلي، املواقف من منبهات لفظية، سواء تلك
و تلك والذي ال يفتأ أ  حيدد اجتاهه حن االعالانت واملنشورات أمام أجهزة القطة ال حيس الفرد بوجودها

ما تتم عملية التسجيل، وميكن مج  وترنيف االجتاهات املسجلة بني عرتة وأخرى لغرض  وسرعا  اإلعالانت
 .ودراستها لتعديلها أو االبقاء عليها حتليلها
تتكو  من عدد من الوحدات تبدو للفرد وكأهنا لقياس املعلومات ال لقياس  :االختبارات املوموعية .1.1.1

، تضمن أسئلة "االختيار املتعدد"، والذي مسي ابختبار 0921سنة   Weschlerاالجتاهات، منها ما وضعه 
الفرد حمددة االجابة حلقائق اثبتة وأخرى غري حمددة االجابة، ويوض  أمام كل سؤال عدة اجاابت خيتار منها 

االجاابت اليت يعتقد أبهنا الرحيحة، وميكن للباحث أ  يتعر  على اجتاهات الفرد من خالل اجاابته عن 
 .األسئلة غري حمددة االجابة

تقوم هذه االختبارات على أساس تقدمي بعض املدركات للفرد واليت ترلح أ   :ارات االسقاطيةاالختب .1.1.1
حيدد ما يشعر به من أحاسيس واجتاهات، لذ يتخذ منها وسيلة للتعبري عن  تكو  مبثابة املثري له، عن طريقها

 .سرياته وأعكاره اخلاصةمدركاته وتف
 للفرد الفسيولوجية االستجاابت تكشف :ةالفسيولوجي الفعل ردود على تعتند االختبارات اليت .1.1.1
 معه التعامل أو عيه التفكري أو االجتاه ملوضوع رؤيته عند املستقل العريب اجلهاز سيطرة حتت تق  اليت تلك خاصة
 القلب ضرابت معدل مثل الفسيولوجية املؤشرات من عدد خالل من املوضوع هذا حنو اجتاهه ودرجة شدة عن

 على ويالحظ .من ردات الفعلوغريها  الوجه عضالت وتعبريات العني حدقة وأتساع العني وحركة الدم وضغط
 ال هناال أل ما موضوع حنو الفرد اجتاه شدة على الوقو  من متكننا أهنا من الرغم على أنه الفسيولوجية املقاييس

 .سلبا أم لجيااب االجتاه وجهة لنا حتدد
تعد املقابلة وسيلة مرنة يف قياس االجتاه، أل  املفحوص ميكن أ  يستجيب ملا يبديه الفاحص  :املقابلة .1.1.1

 األخري أ  يؤجل منها أو يغريها ابلشكل  الذي تقدم له استجاابت متكاملة،هذا واليت حياول عيها  من أسئلة،
 الطريقة أ  على هذهأنه يالحظ  غريأهنا متنحه احلرية لتقدمي استجاابته م  توضيح حلقيقة مشاعره، عضال عن 

 .عض االستجاابتالفاحص غالباً ما يؤثر يف املفحوص، لذ أ  متت  األول ببعض اخلرائص واملزااي حيد من تقدمي ب
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 الطرق املباشرة املعتندة على قوائم االستقصاء. 1.1

أكثر الطرق تقدمًا واستخدامًا يف دراسة سلوك من الطرق املباشرة املعتمدة على قوائم االستقراء تعترب 
 .علم االجتماعو  م النفس االجتماعيل ى شيوع استخدامها يف حقول أخرى كعلم النفس، عل ابإلضاعةاملستهلك 

يتضمن هذا األسلوب لعداد استمارة يتم توجيهها مباشرة لعينة من املستهلكني املعنيني مبوضوع االجتاه ملعرعة و 
لمستقرى منه ل ميكن أ  تكو  األسئلة مباشرة. 44، خدمة، أو أي موضوع آخرمنتجآرائهم ومشاعرهم حنو 

ئلة وميكن أ  تكو  هذه األس القتراديةاو ألك املتعلقة ابملواضي  السياسية كت  لقياس اجتاهه يف ميادين خمتلفة
وهتد   على املستهلك،( مقاييس)كل سالمل عتمد أحياان أخرى على طرح أسئلة يف شكما ي    .مغلقة أو مفتوحة

واختاذها  يق بتنوعهامل املستخدمة يف التسو متتاز السال. هذه السالمل ل ى حتويل البياانت النوعية ل ى معلومات كمية
 ويف .البحث ل من اآلخر، عكل سلم يتناسب وهد وال ميكن القول أ  سلمًا معينًا هو أعض ألشكال متعددة،
لم على س تقديرية ني بوض  اشارة أو درجاتطلب من اجمليب حتديد شعوره اجتاه موضوع معيسالمل االجتاهات، 

 :أنواع السالمل املستخدمة يف قوائم االستقراءوعيما يلي أهم  .تبدأ من األجود ل ى األدىن

، Thurstoneكا  أول من استخدم هذه الطريقة هو  :Thurstone Scaleسلم ثورستون . 1.1.1
 .45وتتمثل طريقة املقارنة املزدوجة يف أ  الفرد يقوم بتفضيل اجتاه ما على اجتاه آخر يف املوضوع الذي تقيسه

 :46وتتلخص خطوات هذه الطريقة عيما يلي
 من العبارات املناسبة لقياس االجتاه املطلوب حبيث تعطي كل ممكن عدد ابتكار واقرتاح أكرب  :اخلطوة األو ى

 .مجل بسيطة وواضحة منها معىن واحد، م  صياغة تلك العبارات يف
 لو  اجملتم  الذي سيطبق عليه السلم، ونشري ل ى أ  ثمي (أو احلكام)انتقاء عينة من األشخاص  :اخلطوة الثانية

 مث شخص 311ل ى  81عند انشاء سلمه تراوح بني  Thurstoneعدد األشخاص الذين مت جتميعهم من طر  
شكل عندئذ ي. واملختلفة يف لحدى عشر جمموعةالنروص الكثرية ( أو توزي )الطلب من هؤالء األشخاص وض  

يبدأ من املفضل ل ى غري مفضل، وابلتايل ستضم اجملموعة األو ى النروص األقل تفضياًل اجتاه املوضوع  سلم
تضم بدورها النروص األكثر تفضياًل لجتاه املوضوع املدروس، أما اجملموعة املدروس، بينما اجملموعة احلادي عشر 

اتفاق كامل حول ترتيب نص معني أو بعض اك الحظ أنه ليس هنيس. السادسة عستحتوي على النروص احملايدة
العبارات تستبعد وص السابقة النروص قد تفضل أكثر من غريها، وانطالقاً من الرتتيب اخلاص لكل شخص للنر

الغامضة أو غري املناسبة واليت اختلف بشأهنا احملكمو  ويستبقى العبارات اليت أمجعوا عليها، مث حيسب متوسط 
هي الوز  " حسب عدد احملكمني"العبارة من قبل كل احملكمني وتكو  قيمة املتوسط  هلذهالدرجة اليت قدرت 
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مث خيتار أنسب هذه العبارات حبيث تبعد الواحدة عن األخرى بنفس الدرجة تقريباً، . الذي يعطي هلذه العبارة
وتستبعد العبارات . تطرعةاالجيابية املتطرعة والسلبية امل وتتوزع عيما بينها لتمثل مدى واس  من الشدة على بعد

املكررة من حيث متثيلها لوز  معني، ويالحظ أ  العبارات تكتب يف املقياس بشكل عشوائي حبيث حيكم الفرد 
رسم توضيحي  ميثلالشكل املوايل  .47اجتاهه شي هذا احملتوى م اعليه ومدى مت على العبارة من حيث أتثري حمتواه
 :Thurstoneمقياس االجتاه لـ لسلم املساعات املتساوية البعد يف 

 Thurstoneاملساعات املتساوية البعد يف مقياس االجتاه لـ  :(11،11)شكل رقم 
 

 
 00     01     9     2     7     6     2     4     3     8     0      الرتبة
  العبارة

كما أ  ثباته وصدقه ،تتدرج تدرجًا مناسباً و  حقق عيه التساوي بني الوحداتيت Thurstoneمقياس   ل
 .مرتفعا  لذا أعد لعداداً دقيقاً 

 عانه ال بد من حتديد نتيجة االجتاه وذلك بتجمي  أرقام واألخرية عيما خيص اخلطوة الثالثة :اخلطوة الثالثة ،
  .طر  اجمليبنيليت مت اختيارها من جمموعات النروص ا

على الرغم من أ  هذا السلم يسمح لنا بتشكيل سلم يتكو  عادة من عشرين نرًا ميثل كل واحد منها رأايً 
 :48لال أنه يعاب عليه ما يليما، معني حول موضوع 

أل  املواعقة على نفس العبارة ترحح دائما بنفس  االجتاههذا املقياس ال يعطينا عكرة واضحة عن شدة  -
 .حد ما ل ى و  املفحوص مواعق بشدة أو مواعقالطريقة دو  االنتباه ل ى شدة املستجيب هلا، عقد يك

  .دى الذي تغطيه اجتاهات التأييد أو املعارضةاملحيدد  ل  هذا االجتاه ال -
 .استعماله يف جمال التسويق حمدود من ومكلف مادايً ما جيعل هذا املقياس يتطلب جهداً كبرياً  -
ال ميكن استعمال املقياس لال بعد عرضة على جمموعة من احلكام للتوصل ل ى الوز  القيمي لكل عبارة، لضاعة  -

 .ل ى أ  االعتماد على احلكام قد يقدم نتائج ال ختلو من التحيز الشخري
  Osgood و Tannen Baumترميم هذا السلم ل ى من  يرج  :49السلم السنانتيكي التفاملي .1.1.1

Suci  ويستخدم هذا النوع من السالمل كثريًا يف التسويق وخاصة عندما يكو  اهلد  دراسة صورة العالمة أو
 :املؤسسة أو لقياس االجتاهات حنو العالمات املختلفة، وتتمثل هذه التقنية يف
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 .894 ، صمرج  سابقمدحت عبد الرزاق احلجازي،   48
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 .806-802عنايب بن عيسى، مرج  سابق، ص ص   

ــاحلي أقرى درجات القبول أقرى درجات الرعض ادـــ  
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 قدمي –ثقيل، حديث  -منخفض، سري   -ومثال ذلك مرتف  . حتديد أزواج من الرفات املتناقضة. 
  من لحدى القطبني انطالقاً تشكيل سالمل بسب  نقاط حبيث متثل كل نقطة شدة متناقرة أو متزايدة. 
 طلب من املستقرى منهم أ  حيددوا وضعيتهم بني كل زوج من الرفات ويف واحدة من االختيارات السبعة ال

 .يف كل سلم النقطة اليت تعرب بردق عن اجتاهه حنو الشيء موضوع الدراسة املمكنة، عكل جميب خيتار
يالحظ أ  هذا النوع من السالمل سهل الفهم، بسيط االعداد وميكن استعماله يف مقارنة منتج أو لعال  

اجياد  هذا السلم يف وتكمن املشكلة الرئيسية يف .املؤسسة م  منتجات ولعالانت املناعسني ابستعمال السلم
الرفات اليت تسمح ابلقياس املوضوعي والكامل لالجتاه، كما يؤخذ على هذا السلم أ  املستقرى منه قد يرغب 

 .يف التطرق ل ى مواضي  وجوانب أخرى مل يتنبأ هبا الباحث أصالً 
بسط للسلم السمانتيكي التفاضلي، والذي يعترب الشكل امل Stapelسلم ولقد ظهر نوع آخر من السالمل هو 

يهد  هذا السلم ل ى (. 2+)ل ى ( 2-)هو سلم أحادي القطب بعشرة نقاط بدو  نقطة حيادية وبقيم من و 
عيطلب من اجمليب أ  يؤشر على الدرجة اليت يراها مناسبة عن  ،يف آ  واحد حنو منبه ما االجتاهقياس اجتاه وشدة 

 .أو خدمة معينة أو مؤسسة ما منتجحالة معينة كاجتاه من االجتاهات حنو 
األشخاص لعطاء  من يطلبحيث  يعترب من أهم أنواع سالمل املقارنة، :50سلم املقارانت الزوجية. 1.1.1

 منتجملعرعة اجلوانب االجيابية أو السلبية يف  املنتجاتمن  منتجآرائهم املعربة عن اجتاهاهتم حنو خرائص أو مزااي 
على  خراآل ىمث يطلب منهم انتقاء املفضل لديهم عل( منتجنيأو )أو خدمة ما، وذلك بتقييم أزواج من األشياء 

خاصة لذا كا  عدد اخلرائص اليت تدور عليها السلم ببساطته وسهولة استعماله  وميتاز هذا . أساس بعض املعايري
املقارنة ال يتعدى عشرة، كما يترف ابالقتراد يف العمل، عضاًل عن ذلك عا  املقارنة الزوجية ال تتعب كثريًا 

مقيداً ابالجابة اليت  يعاب على هذا السلم أ  اجمليب يعترب نفسهمن جهة أخرى،  .اجمليب يف االجابة عن األسئلة
جتعله يف موقف خيتلف كثريًا عن موقعه الطبيعي يف السوق، كما قد يعطي لجابة معينة ال تعرب عن رأيه احلقيقي 

 .عندما يعرض عليه خاصيتني ال يرغب عيهما
خلطية نماذج املتعددة اخلرائص وخاصة النماذج اليعد هذا النموذج القاعدة األساسية ل: منوذج فيشنب. 1.1.1
 Fishbeinحسب ك، اعترب االجتاه األساس يف حتديد السلو قد طور نظرية تكوين االجتاهات و  Fishbeinلذ أ  

لالعتقادات حنو موضوع معني، وكنتيجة لالعتقادات عانه يتكو  لديه اجتاهات حنو ذلك االجتاه يتكو  نتيجة 
استنادًا ل ى ( اخل...منتجات، خدمات، عالمات جتارية)البدائل يتم ترتيب لما سلبًا أو اجيااًب وبناًء عليه املوضوع 

قيمة االجتاه، اذ أ  البديل الذي حيرل على أعلى قيمة حيتل املرتبة األو ى والذي حيرل على املرتبة البديل حيرل 
قاموا بتطبيقه ًا من الباحثني يف جمال التسويق و القى هذا النموذج اهتمامًا كبري . على قيمة أقل من األو ى وهكذا
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النتائج اليت حرلوا عليها ذات أمهية كبرية على ادارة هذا النموذج يف  حيث كانتعلى صعيد تقييم املنتجات 
 :52متثل املعادلة األساسية هلذا النموذج كما يلي. 51حتديد نظام تفضيل املستهلك للبدائل املطروحة

 
 : حيث
 Ao= اجتاه املستهلك حنو شيء معني.   

bi =  قوة االعتقاد أب  املنتج  ميتلك اخلاصية(i) أو ال ميتلك. 
ei = التقييم السليب أو االجيايب للخاصية. 
n= عدد اخلرائص. 

التقييمات وقوة )هذا النموذج متعدد املواقف حيسب عملية التكامل اليت من خالهلا يتم اجلم  بني معرعة املنتج 
 . اجتاهلتشكيل تقييم شامل أو ( املعتقدات البارزة

يستخدم يف قياس االجتاهات حيث يقوم الباحث ابإلشارة ل ى درجة املواعقة أو عدم  :Likertسلم . 1.1.1
املواعقة على جمموعة من العبارات اليت تتعلق ابلشيء موضوع القياس، ويطلق على هذا املقياس أحيااًن املقياس 

على هذا املقياس سنتطرق لليه بشيء من التفريل ، اعتمدان يف دراستنا هذه Summated Scale.53التجميعي 
 .يف الفرل املوايل

االجتاهات هي أمور داخلية تعرب عن مشاعر األفراد وتعكس ميوهلم يف هناية هذا املبحث ميكن القول 
تتصف االجتاهات مبجنوعة من اخلصائص أمهها أهنا مكتسبة، مستقرة . االجيابية والسلبية حنو شيء معني

التنييز بني نا ميكن تلفة كمعايري خم استنادا  إىل تنقسم االجتاهات إىل عدة أنوع. أن هلا مسار وقوة نسبيا  كنا
ريفة الدفاع عن و و  ريفة التعبري عن القينة ريفة املنفعة، املعرفة وريفة: أساسية لالجتاهات ورائفأربع  
 املكون العاطفي، املكون املعريف :أساسية مكوانتاالجتاه مكون من ثال  رأي أغل  الباحثني  حس . األان
كل منوذج من مناذج االجتاهات برؤية   انيزود، صيغت هذه املكوانت يف شكل مناذج بنائية املكون السلوكيو 

 اقرتح الباحثون العديد من فينا خيص عنلة قياس االجتاهات، .خمتلفة هبد  فهم العالقة بني االجتاه والسلوك
بعدما تطرقنا يف املبحث األول إىل خمتلف املفاهيم املتعلقة  .لكل طريقة مميزات وعيوب وفقا   طرق القياس

 .املبحث املوايل آللية تكوين وتغيري االجتاهات ابالجتاهات، سنتطرق يف
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 آليات تكوين وتغيري االجتاهات: املبحث الثاين

اليت يتم من خالهلا تشكيل  الدراسات اليت تناولت موضوع االجتاهات على الكيفية نركزت العديد م
 تغيري االجتاهات الطرق املتبعة من طر  املسوقني لتعزيز أو ل ى ابإلضاعةاالجتاهات لدى املستهلكني املستهدعني 

 .أو اجتاه املؤسسة نفسها وخدمات منتجاتحنو ما هو مطروح من 

 تكوين االجتاهات آليات .1

ات معينة عن املؤسسة أو املنتج أو العالمة التجارية املستهلك يتكو  لديه ترورات واعتقادات وادراك
تؤثر و(3)، (الوظيفة العاطفية)تؤثر على مشاعران ( 8)، (املعرعيةالوظيفة )توجه أعكاران  (0)مهمة ألهنا  االجتاهاتو 

االجتاهات يقودان ل ى احلديث عن مفهوم احلديث عن موضوع آلية تكوين  ل   (.السلوكيةالوظيفة )على سلوكنا 
               .وهذا ما سنتطرق لليه يف هذا اجلزء تشكيل االجتاهاتالعوامل املؤثرة يف تعلم االجتاهات  وكذا 

 االجتاهات تعلم .1.1

لكيفية تشكيل االجتاهات أمهية كبرية لدى رجال التسويق، عبدو  وجود عهم متكامل عن كيفية تشكيل 
االجتاهات، عانه من غري احملتمل أ  يتمكن واضعي ومنفذي االسرتاتيجيات التسويقية من عهم وحتليل وحتديد 

ل وض  وذلك من أج. اجتاهات املستهلكني املستهدعني احلالية واملستقبلية وأمناط السلوك املألوعة لديهم
 .كني حنو عالمة جتارية، منتج أو مؤسسةتعزيز أو تعديل أو تغيري اجتاهات املستهلاالسرتاتيجيات اهلادعة ل

احلالة اليت تتلخص بعدم وجود اجتاه معني لدى البعض لتمتد ل ى وجود اجتاه حنو هذا  هي تعلم االجتاهات
االجتاهات ميكن تعلمها، ويعين أيضاً أنه ميكن أ  ال يكو  هنالك اجتاه مسبق من شيء ما يعين أ  وهذا  الشيء

ال بد من ( بعد تكوينه ععالً )ولفهم االنتقال من عدم وجود اجتاه ل ى وجود اجتاه مث يتم تشكيل مثل هذا االجتاه 
ميكن ادراجها يف النقاط رايت مهمة لتعلم االجتاهات نظ. 54حتديد كاعة األنشطة والعمليات التعليمية اليت حدثت

 :التالية
مة جتارية جديدة من منتج هذه النظرية ميكن ملنبه أصلي كاسم عال حسب :نظرية التعلم الكالسيكية .1.1.1
كو  منبه اجيايب أو سليب اذا مت اعادته أو تكراره للجمهور املستهد  بشكل مقبول هلم حسب قدراهتم ما أ  ي

 Family Branding Policyعمليًا يبىن مفهوم العالمة التجارية العائلية . الشرائية أو متواعقًا م  مزاجهم العام
كما أ  رجال التسويق . التوقيت املناسب على هذا النمط من تعلم االجتاهات من حيث التكرار والتعزيز ضمن

حماولة خللق رابط أو عالقة اجيابية بني اسم  يفديدة اجلمنتجات لية واملشهورة لليقررو  اسم العالمة العائ نالذيهم 
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العالمة التجارية اليت تتمت  بوجود اجتاهات اجيابية حنوها لدى املستهلكني املستهدعني، أواجياد عالقة بينها وبني 
ألصنا  اجلديدة اليت ال يوجد أية اجتاهات حنوها لدى األعراد املستهدعني، ذلك أل  رجال التسويق أيملو  نقل ا

االنطباعات االجيابية ل ى العالمات التجارية اجلديدة لكي يكو  املستهلكو  املستهدعو  اجتاهات اجيابية 
 55.حنوها

هذه النظرية تقوم على  : Conditioning TheoryInstromentalنظرايت التعليم اآليل  .1.1.1
أساس املوقف أو احلالة اليت يوجد هبا املستهلك عند تعامله م  الشيء املتاح أمامه عيمكن أ  يتم االترال بني 

قيام تركز هده النظرية على أساس  .56الفرد وبني الشيء املتاح نتيجة عدم وجود بدائل يف أغلب األحيا 
قد يشرتو  ذلك املنتج أو  عإهنما ذمنتج أو عالمة جتارية ال يكو  لديهم أي اجتاه حنوها، لاملستهلكني بشراء 

يضا  ل ى . يف رعو  متجر ما العالمة التجارية كوهنا الرنف الوحيد يف هذا املنتج والذي كا  وما يزال موجوداً 
منتجات أخرى لتجربتها ألول مرة  دمو  على شراء منتج بعالمة جتارية جديدة من عئةقاملستهلكني قد ي أ  ذلك

نه اأما اذا وجد املستهلكو  أ  هذه العالمة التجارية اجلديدة مرضية من انحية اآلداء ع. عتكو  رغبتهم قليلة حنوها
 .57من احملتمل أهنم سيكونو  حنوها اجتاهات اجيابية

خاصة عيما يتعلق ابلقرارات املهمة -تقر نظرية التعليم االدراكي أ  املستهلك  :نظرية التعلم االدراكي .1.1.1
يشكل االجتاه نتيجة عمليات ذهنية عقلية مقرودة، لذلك عهو يبحث عن املعلومات ويعاجلها حىت  -والكبرية

يرل ل ى االجتاه املالئم بناًء على ما توعر لديه من املعلومات ولكن قدرة الفرد تكو  حمدودة ولذلك عهو خيتار  
ا عا  على املسوقني أ  يعملوا على كمية أو نوعية حمددة من هذه املعلومات لكي يبين عليها اجتاهه ومن هن

اختيار اخلرائص اهلامة واألساسية يف منتجاهتم وعالماهتم ملساعدة املستهلكني على بناء اجتاهات اجيابية جتاه 
 58.هذه املنتجات

 تشكيل االجتاهات                علىاملؤثرة عوامل ال. 1.1

قد ، حنو املنتجات واخلدمات وحىت املؤسسات اتهجتااالهناك العديد من املرادر اليت تساعد يف تكوين 
 :تكو  هذه االجتاهات اجيابية أو سلبية وميكن حرر هذه املرادر عيما يلي

 تكو  اليت األساسية الوسائل بني من للفرد والشخرية املباشرة التجربة ت عترب :التجربة املباشرة واخلربة السابقة 
 ؛59ملنتجاهتم املستهلكني قبل من املباشر التجريب طريقة يفضلو  التسويق رجال من الكثري أ  جند حبيث ،االجتاه
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اليت  االجتاهاتعادة ما تكو   .منتج ما حيث تؤدي خربة الفرد ل ى تكوين اجتاهات لما سلبية أو اجيابية خبروص
 .نسبياً  ةو  من جراء اخلربات الشخرية اثبتتتك
 يؤدي احتكاك الفرد ابجلماعات املرجعية كالعائلة واألصدقاء واجلريا  وزمالء العمل ل ى : التأثري الشخري

ل ى  الفرد عيميل. عالمات جتارية أو منتجاتتكوين اجتاهات مبدئية تؤثر على تررعاهتم احلالية حنو ما يهمهم من 
عتقداته ول ى تكوين اجتاهات سلبية جتاه تكوين اجتاهات اجيابية جتاه األعراد أو األشياء أو املعتقدات املماثلة مل

 .60آخرين أو جتاه املعتقدات غري املطابقة الجتاهاته
  عن معلوماته تكوين يف عحسب نفسه على يعتمد أ  الشخص يستطي  ال :وسائل االترال اجلماهريية 

 ،هامن قللتحق أو املعلومات هذه الستكمال أخرى مرادر على يعتمد أ  البد ولمنا األشخاص وعن املنتجات
وسائل االترال اجلماهريية، حيث تعترب هذه األخرية عن منتج ما على  لرقل معلوماتنا مجيًعا نعتمدحيث 

 61.مردر مهم للمعلومات اليت تؤثر يف تشكيل اجتاهات املستهلكني
 مؤثرات حمببة، جتاهات املستهلكني من خالل املباشر عرصة رائعة للتأثري يف ايشكل التسويق  :التسويق املباشر

 .لتليب احلاجات والرغبات لتلك الفئة من املستهلكني املستهدعنيرتوجيية صممت حبذر ذلك أل  الرسائل ال
 عالطفل قد  ،الفرد ومنوها اجتاهاتتعد املعايري االجتماعية والثقاعية األكثر أتثريًا يف تكوين  :احملددات الثقاعية

ثقاعة اجملتم  تلعب دورًا هاما يف   ل. االجتاهمباشر ابملوضوعات املتعلقة بذلك  اتراليكو  لجتاهًا معينًا دو  
تكوين اجتاهات الفرد، عارتباط الفرد ببعض اجلماعات املرجعية مثل العائلة واألصدقاء واجلمعيات الثقاعية والدينية 

هي أمر مكتسب حيث ال يولد  هذا ما يؤكد أ  االجتاهات واملهنية وغريها تؤثر على االجتاهات اليت يكوهنا
 .الطفل ابجتاهات حمددة، ولمنا تتكو  االجتاهات وعقا للمعتقدات والقيم والتقاليد اخلاصة ابجملتم  الذي يعيش عيه

 عوامل الشخرية دورًا حساسًا يف تشكيل االجتاه، عهنالك عدد من السمات تلعب ال :عوامل شخرية
اليت تؤثر على النمط االستهالكي للمستهلكني حنو منتج معني، عالشخرية اليت تترف والرفات الشخرية 

جتد أ  األعراد لديهم توجه حنو االعالانت اليت تترف بغزارة  High need cognitionابالدراك العايل 
 نتجات، من انحيةاملعلومات املتعلقة ابملنتجات، عيقوم املستهلك ابلتفكري العميق قبل تكوين اجتاه حنو تلك امل

ل اجتاههم حنو مييلو  عند تشكي Low need congnitionجند أ  األعراد الذين لديهم ادراك منخفض  أخرى
أعراد مشهورو  من عالانت اليت تكو  ذات جاذبية أو يقدمها  ى االستجابة لالمنتج ما، حيث يلجؤو  ل

  .الحقاً  سنتطرق ل ى هذا املفهوم ابلتفريل 62.اجملتم 
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 تغيري االجتاهاتآليات . 1

حياول . تشكل االجتاهات توليفة معقدة حبيث كل مكو  يتوقف يف أغلب احلاالت على مكو  آخر
املستهلك احلفاظ على التجانس يف التوليفة اليت تعكس نظام قيمه وكذلك مقاومة التغريات اليت تفرضها عليه 

 .األدوار املختلفة اليت يؤديها نفس الفرد خمتلف التأثريات اخلارجية وخاصة االجتماعية منها وكذلك

 االجتاهات تغيري حتدد قابلية العوامل اليت. 1.1

 :تتوقف قابلية االجتاهات للتغيري ل ى عدة عوامل أمهها
 :يتحدد ذلك يف اجلوانب التالية :طبيعة االجتاهات وخصائصها .1.1.1

 يسرتشد رجال التسويق بنوعني من املتغريات للحكم على مدى ثبات االجتاهات ومها :درجة ثبات االجتاهات :
 .درجة الثقة ومدى انغمار املستهلك

 ونوعية على كمية  اً ا املستهلك على حكمه الشخري أساستتوقف درجة الثقة اليت يوليه :درجة الثقة
عينة كا  املستهلك غري متأكد من تقييمه لعالمة م  ذاعإاملعلومات اليت تتوعر لديه حول العالمة املتاحة يف السوق، 

 .عيمكن تغيري اجتاهه بسهولة
 عاذا كا  املستهلك  ،ألخري حول شيء معني موض  االجتاهيقرد به مستوى اهتمام هذا ا :مستوى االنغمار

ًا كبريًا يف جتمي  املعلومات عن دوابلتايل سيبذل جه ملنتجذا مستوى انغمار مرتف  عيعين ذلك أنه يهتم كثريًا اب
وابخترار، كلما كانت اجتاهات املستهلك راسخة ومعقدة   .63من العالمات املختلفة يف السوقالبدائل املتاحة 

كلما كا  من الرعب تغيريها، عنجد أ  اجتاهات املستهلك قد تتسم ابلسطحية الستنادها على آراء أو 
وهذه االجتاهات يسهل تغيريها أكثر من تلك االجتاهات اليت تستند ل ى معلومات حرل عليها من أحد املعار  

 .64جتارب شخرية أو خربات عملية هلذا املستهلك
 يعتمد هذا املبدأ على الفكرة السائدة أب  املستهلك يسعى دائمًا ل ى احلفاظ على  :درجة جتانس االجتاهات

ومن أهم  سألة التناغمملتعرض العديد من الباحثني . هجتاجتانس اثبت بني املكوانت االدراكية والعاطفية لال
ويعترب عدم . 0927سنة  Léon Festignerاليت تقدم هبا " نظرية التناعر"النظرايت اليت أعدت يف هذا الردد 

من املعلومات اليت يعتقد أهنا صحيحة ولكن يف الواق   التناغم حالة نفسية حتدث عندما يدرك الفرد أ  عنررين
هي متناقضة م  بعضها البعض، وتؤدي هذه احلالة عند الفرد ل ى خلق نوع من حالة التوتر وحىت األمل مما يدععه 
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 Runyonيقرتح  .ل ى التقليل أو التقليص يف هذه احلالة، مبعىن تغيري املعتقدات ل ى أ  يزول هذا التناقض عليه
 65:عض االسرتاتيجيات اهلامة للتقليل من حدة التناعر الذي حيدث بعد امتام عملية الشراء، وهيب

 .من خالل االعالانت املنتجتقدمي معلومات اضاعية ومقرتحات للحفاظ على  -
 .تقدمي الضماانت لتقليل الشك يف مرحلة ما بعد الشراء -
 .املستهلكنيالتأكيد على اخلدمة اجليدة ومتابعة شكاوي  -
 .ضما  احلرول على الرضا يف مرحلة ما بعد الشراءه لوطريقة آدائ املنتجاالعال  على جودة  -
 .املنتجاملتابعة بعد الشراء ابستخدام االترال املباشر للتأكد من أ  املستهلك يفهم كيفية استعمال  -

نظرية اخلرائص السلوكية أ  وتؤكد . ويرى البعض أ  التناعر األكثر شيوعًا حيدث بعد امتام عملية شراء هام
اليت مت  اتملنتجاملشرتي سو  يبحث دائمًا عن سبب الشراء ويكو  أكثر انتباهًا للرسائل االعالنية املتعلقة اب

 املستهلكوحتاول هذه النظرية أ  تقن  مرممي االعالانت إبمداد . شراؤها ابملقارنة م  الفرد الذي مل يشرتها
تايل التقليل من املخاطر احملتملة للتناعر وذلك بتقبل كل املعلومات االجيابية اخلاصة أبسباب اجيابية للشراء وابل

 .ملنتجاب
م التجانس أيضًا التناسق والتواعق بني االجتاهات املراد تغيريها، وبني قيم الفرد ومعتقداته واجتاهاته و ويضم مفه

عمثاًل لذا كانت اجتاهات . أكثر قابلية للتغيرياألخرى، عكلما كانت اجتاهات املستهلك غري متجانسة كلما كانت 
اجيابية حنو بعض األصنا  وسلبية حنو البعض اآلخر عا  هذه  ؤسساتاملستهلك حنو منتجات لحدى امل

 .66املؤسسةحنو مجي  منتجات  سلبيةاالجتاهات تكو  أكثر قابلية للتغيري عما لو كانت كل االجتاهات 
 حيث يالحظ أ  االجتاهات اليت تستند ل ى قيم دينية يرعب : مدى ارتباط اجتاهات املستهلك ببعض القيم

االجتاهات السلبية للمسلمني حنو حلم اخلنزير أو شرب اخلمر والعكس صحيح يف اجتاهات : مثال ذلك ،تغيريها
 .67غري املسلمني
كبريًا يف حتديد درجة قابلية االجتاهات للتغيري، تلعب شخرية املستهلك دورًا   :شخصية املستهلك .1.1.1

و ستجابة وقابلية لتغيري اجتاهه من املستهلك ذاثر كاملرنة املتكيفة م  اآلخرين يكو  أ عاملستهلك ذو الشخرية
الفرد الذي يكو  أكثر اعتمادًا على اجلماعة يكو  أكثر قابلية من جهة أخرى . الشخرية اجلامدة واالنطوائية

 .اجتاهه لذا ما تغريت اجتاهات اجلماعة اليت ينتمي لليها لتغيري
تتأثر درجة قابلية االجتاهات للتغيري بطبيعة املوقف الذي يتم  :طبيعة املوقف الذي حيد  فيه التغيري .1.1.1

يت حيرل التغيري بعدم التعارض م  قيم الفرد الراسخة، وكذلك مبقدار املعلومات ال ارتبطعيه هذا التغيري خاصة لذا 
 .دراجلديد واملتعلق به االجتاه ومردر هذه املعلومات ودرجة ثقة الفرد يف هذه املرا عليها الفرد عن طبيعة املوقف
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 أسباب تغيري االجتاهات. 1.1

من ا هنلال أتة نوعًا ما يف املدى القرري تتغري اجتاهات املستهلكني ابستمرار حىت ول  كانت اجتاهاهتم اثب
 68:تتغري يف األجل الطويل لسبب من األسباب التاليةأ  املمكن 

 حيمل املستهلكو  العديد من االجتاهات ويالحظ أ  االجتاهات مهما بلغ عددها  :التعارض يف االجتاهات
 دائماً  عاهنا من املستحيل أ  تكو  اثبتة متامًا وعندما تكو  هناك اجتاهات متعارضة لدى املستهلك عانه يسعى

 .للتوعيق بينها
 سريعاً نتيجة هلذه التجربة عندما مير املستهلك بتجربة مؤملة وقاسية عانه يكو  اجتاهاً  :التجربة املؤملة. 
  يكو   املنتجوالتغيري يف . و  تتأثرحتمًا س   اجتاهات املستهلك حنوهإنفسه ع املنتج لذا تغري :املنتجالتغيري يف

 .، وقد يشمل التغيري تغيري اخلدمات املقدمة للمستهلك أو التغيري يف األسعارهأو استخدامات بتغيري مناععه، وظيفته
 .للمستهلكني اً ابلنسبةوالتعديل والتغيري بشكل عام يؤدي ل ى خلق اجتاهات جديدة متام

 عنها حىت لو   ل ى حرول تغيري يف اجتاهاهتم للمنتجيؤدي ادراك املستهلكني ومالحظتهم اجليدة  :تغيري االدراك
عاملعلومات اجلديدة قد تعدل اجتاهات املستهلك ألهنا غريت يف ادراكه عن . كا  املنتج أو املتجر كما مها مل يتغريا

 .تجرأو موق  امل املنتجخرائص 
 ثر قابلية للتغيري من االجتاهات القوية، عاجتاهات املستهلك الضعيفة كاالجتاهات الضعيفة تكو  أ :قوة االجتاه

 .تكو  لما موجبة أو سالبة أما االجتاهات األضعف عهي عبارة عن شعور حمايد
 تلعب املعلومات دوراً هاماً يف تغيري اجتاهات املستهلكني، عالذين لديهم كمية حمدودة  :كمية املعلومات املخزنة

الذين لديهم معلومات  يكونو  أكثر قابلية لتغيري اجتاهاهتم من هؤالء ؤسسةأو عن امل املنتجمن املعلومات عن 
 .عريةو 

 آلية تغيري أبعاد االجتاهات .1.1

حضي موضوع تغيري االجتاهات ابهتمام كبري من طر  علماء النفس ورجال التسويق، وساعدت البحوث اليت 
من  قاموا هبا واليت استندت على العالقة السببية بني االجتاه والسلوك على عهم عملية تعديل االجتاهات واليت تعترب

هل : ومن األسئلة اليت جيب أ  حيددها رجل التسويق هي .عرد ل ى حتقيقهاألااألهدا  األساسية اليت يسعى 
أتثرها ابملنبهات اخلارجية؟ وما هو املكو  الذي يتم تغيريه بسهولة  املكوانت الثالث لالجتاه ستعدل كاملة عند

 لنفس االجتاه؟ اآلخرينتغيريات يف املكونني  إلحداثأكثر من غريه؟ هل أ  تعديل مكو  ما يعترب كاعياً 
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اه يشري ل ى قيمة قوية وجتربة ذات مغزى أو بشكل أعم ل ى االجتتغيري االجتاهات له تكلفة ابلنسبة للفرد، ع
 :ثيلها يف الشكل املوايلميكن مت حتليل ثبات االجتاهات على مستوى مكوانهتا عملية ،انعكاس قوي جتاه العرض

 االجتاهاتأبعاد تغيري آلية  :(11،11) شكل رقم

 

 

 

 

 

                                                               .Jacque Lendrevie et al, op.cit, p 63 :املصدر

أسهل من  ( املرحلة املعرعية)يكو  تغيري املعتقدات ، االجتاهاتأبعاد تغيري آللية  املمثل (14،13)حسب الشكل 
وهنا ميكن  ،(املرحلة السلوكية)، ويكو  تغيري املشاعر أسهل من تغيري السلوكيات (املرحلة العاطفية)تغيري املشاعر 

املرحلة : املعريف والعاطفي، أما يف  املرحلة الثالثة: اعتماد االعالانت اجلذابة يف املرحلتني األوليتني مؤسسةلل
  .69السلوكية يكو  التسويق املباشر أكثر جناعة

: هتاحسب درجة قو  بني نوعني من االجتاهاتميكن التمييز السابقة الذكر  سباب تغيري االجتاهاتابألخذ أب
االجتاهات القوية املتعلقة ابلقيم األساسية للفرد والنوع الثاين من االجتاهات هو االجتاهات الضعيفة، هذه األخرية 

يالحظ أ  األشخاص الذين . ةتكو  عادة أقل استقراراً من األو ى كما أهنا قابلية للتغيري أكثر من االجتاهات القوي
تغيرياً بسيطاً لذا تلقوا معلومات جديدة، أما األشخاص الذين لديهم اجتاهات لديهم اجتاهات قوية تتغري اجتاهاهتم 

ها بل ل  التكرار قد ولكن هذا ال يعين أ  االجتاهات القوية ال ميكن تغيري  ،  اجتاهاهتم تتغري تغريًا كبرياً إضعيفة ع
 .هو لعطاء سبب قوي للتغيريواألهم  يؤثر عليها

تدرج والذي يشري اسرتاتيجية تغيري االجتاهات ترتكز على منوذج التأثري املأ   Dussartمن جهة أخرى يرى 
تغيري يف املعتقدات سو  أي   إالعاطفية والسلوكية، وابلتايل ع مكانية وجود عالقة بني املكوانت املعرعية،لل ى 

                                                             
69 Jacques Lendrevie et al, op cit, p63. 

 املرحلة السلوكية. 1 

املرحلة العاطفية. 1  

املرحلة املعرفية. 1  

+ 

 سهل نسبياً للتغيري ــ

 أكثر عأكثر صعوبة للتغيري

https://numerique.dunod.com/ResultatRecherche/Lendrevie/51871.Auteur
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التسلسل اهلرمي  منوذجل ميث( 12،13)الشكل . 70يؤدي ل ى تغيري يف التقييم مث يف التفضيل وأخريًا يف نية السلوك
 .للمؤثرات استناداً ل ى مكوانت االجتاه

 التسلسل اهلرمي للمؤثرات اسناداً ل ى مكوانت االجتاه :(11،11)شكل رقم 

                                                               .Jacque Lendrevie et al, op.cit, p 61 :املصدر

أ  املستهلك مير خبطوات معرعية،  (12،13) املوضح يف الشكل  "اهلرمي للمؤثراتالتسلسل "يفرتض منوذج 
أو بعبارة أخرى رد ععل املستهلك يتواعق م   يف عملية تكوين اجتاهاته، عاطفية وسلوكية بعد االترال التسويقي

 . تسبق السلوك نفسه بدورها اليتو غالًبا ما تسبق املرحلة املعرعية املرحلة العاطفية  ،بناء املعرعة واملشاعر والسلوكيات
 : 71هم املفاهيم املستعملة يف منوذج التسلسل اهلرمي لآلاثرأل شرح مبسط وعيما يلي

لذا كا  اجلمهور املستهد  غري مدرك للمنتج، عإ  املهمة األو ى للمؤسسة هي بناء شهرة  :جذب االنتباه ♦♦
 .ةمعروع اللعالمة التجارية جلعله

جعل العالمة التجارية معروعة وتذكر اجلمهور املستهد  هلا ليس كاٍ ، املهمة التالية للمؤسسة هي  :املعرعة ♦♦
 .رائص العالمة التجارية أو املنتجتزويد اجلمهور املستهد  ابملعلومات حول خ

ميكن اجلمهور املستهد  أ  يعر  منتًجا ويكو  غري مبال أو حىت معاداًي له، رها  املؤسسة يف  :التقييم ♦♦
هذه املرحلة بناء اجتاهات أكثر لجيابية جتاه العالمة التجارية أو املنتج، هذه اخلطوة وكذلك اخلطوة التالية تتواعق م  

 .زيج االتراالت التسويقية برفة عامة ولعإعال  برفة خاصةلعاطفية ملاالستجابة ا
أ  تركز املؤسسة على  جيبيف هذه املرحلة  ،قد حيب اجلمهور املستهد  املنتج لكنه ال يفضله :التفضيل ♦♦

 .خللق تفضيل املنتج لدى املستهلكني مميزات املنتج ونقاط تفوقه على املناعسني
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71  Philip Kotler  et al, op.cit, p 632 

 االجراءات التسويقية التسلسل اهلرمي للنؤثرات مكوانت االجتاه

 الشراء املرحلة السلوكية .1
 جعل املستهلك يترر  االقناع

 العاطفيةاملرحلة . 1
 التفضيل
 التقييم

 /جعل املستهلك يرغب
 جعل  املستهلك حيب

 املعرعة املرحلة املعرفية .1
 املستهلك يعر  جعل جذب االنتباه

https://www.amazon.fr/Philip-Kotler/e/B0028DGITO/ref=dp_byline_cont_book_1
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ترتجم ل ى نية  لعالمة التجاريةابلتفضيل حبد ذاته غري كاٍ  طاملا مل يراحبه قناعة قوية ال يزال ا :االقناع ♦♦
 .عملية الشراء إبمتاماملرحلة تكرار العملية االترالية إلقناع املستهلك  هذهالشراء، ععلى املؤسسة يف 

 .ذه اخلطوة النهائيةهسريورة املرحلة هو تسهيل  هذهالغرض من االترال التسويقي يف  :عملية الشراء ♦♦
أ  املستهلك يستفسر أواًل عن العروض  (16،13) يشري النموذج التقليدي لالجتاهات املوضح يف الشكل

 ."السلوك الشرائي"ليتكو  لديه شعور يف هناية هذا التقييم، هذا األخري يقوده ل ى ( املرحلة املعرعية)

 : توجد استثناءات يف سلوك املستهلك وتكوين االجتاهات سنوجزها عيما يلي 

  الشراء العقالينعملية  l’achat rationnel  يتم عيه تقليل منط الشراء الذي  (16،13)املمثلة يف الشكل
ل ى أقرى حد، حيث مير املستهلك عرب مرحلة املعرعة أين يلم املستهلك بكل املعلومات  اجلزء العاطفي

 .تكو  بعد عملية الشراءيعاجلزء العاطفي للمستهلك  ية الشراء أمااملتعلقة ابملنتج ومن مث يقوم بعمل
 الشراء العقالين  :(10،11)شكل رقم 
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، (17،13)شكل رقم الوهو ممثل يف  L’achat impulsifز املندفع أو احملفحالة الشراء "يفاالستثناء الثاين يتمثل 
 ،ل ى سلوك شرائي وبعدها قد يبحث املستهلك ل ى ترشيد سلوكه الشرائي وقد ال يبحث" العاطفة"يقود شعور 

لتحريك الشراء مباشرة،  قد ال يكو  املستهلك حباجة ععلية " املتعة"و " الرغبات" تستهد تقنيات الشراء احملفز 
سب أو املنخفض يعطي الكثري من الرغبة لشرائه وجيعل من الرعب للمنتج، لكنه طريقة تقدميه وسعره املنا

 .ممثل يف الشكل املوايلمقاومته، وعليه يكو  

 الشراء املندع   :(10،11)شكل رقم 
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 جعل املستهلك حيب

العاطفي.3 املعريف.0   
 جعل املستهلك يترر 

لسلوكيا.8  

 جعل املستهلك يعر 

الرغبة املستهلك لعطاء  
العاطفي.0 السلوكي. 8   

 جعل املستهلك يشرتي
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  عنلية الشراء غري الضننيةachat non impliquant  سيشرتي  (12،13)املمثلة يف الشكل
دو  طرح الكثري  لغراءاتمعلومات جزئية أو على املستهلك منتًجا واحًدا على حساب اآلخر بناًء 

تسلط بعض تقنيات البي  الضوء على  .حًقا إببداء رأيه خبروص املنتجمن األسئلة، وسيقوم ال
ميكن  ،لخل ...توزي  العينات، األقساط عند الشراء األول: االختبار الفعلي للمنتج إلقناع املستهلك

 .نتجبعد ذلك السعي لتعزيز مشاركة املستهلكني وجعلهم يفضلو  امل مؤسسةلل

 عملية الشراء غري الضمنية  :(10،11)شكل رقم 
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تغيري أبعاد  آلية ابالضاعة ل ى أسباب تغيري االجتاهاتو بعد أ  تعرعنا العوامل اليت حتدد قابلية االجتاهات للتغيري 
 .سرتاتيجيات تغيري االجتاهات املتبعة من طر  املسوقنيسنتطرق يف اللجزء املوايل ال ،االجتاهات

 اسرتاتيجيات تغيري االجتاهات. 1

لفهم أعمق لديناميكية عمليات تغيري االجتاهات لدى املستهلكني احلاليني واملستهدعني نورد عيما يلي 
 :االسرتاتيجيات املتبعة يف هذا اجملال

 االجتاهات ائفتغيري ور .1.1

هو لظهار  ةأو خدم ، منتججتاريةعالمة مؤسسة، من األساليب املستخدمة لتغيري اجتاهات املستهلكني حنو 
باع شالداع  األساسي الكامن وراء اال حاجة جديدة مل تشب  من قبل لدى املستهلكني املستهدعني، ذلك أ  تغيري

ومن مث يف اجتاهات  غيري مواز يف املشاعر واملعتقداتًا ما يؤدي ل ى تعديل أو تبغالاملنشود واملرتبط بعالمة جتارية 
 ىى تغيري دواع  الشراء السائدة لدوحسب هذا األسلوب يعمل رجال التسويق عل. تهدعني حنوهااملستهلكني املس

حسب هذا األسلوب يعمل رجال التسويق على تغيري دواع  الشراء السائدة لدى . املستهلكني املستهدعني حنوها

العاطفي.3 لسلوكيا.8  املعريف.0   

 جعل املستهلك حيب جعل املستهلك يعر  جعل املستهلك جيرب



 

 125 

عالمة اسية اليت تؤديها واخلدمات األسوذلك من خالل تغيري الوظائف  النتجاتاملستهلكني املستهدعني حنو 
 72:ما يليك يف حالة شرائهاجتارية  
معينة من حمددة نسبيًا حنو عالمة جتارية  ، حيمل املستهلكو  اجتاهاتعملياً  :وريفة املنفعةتغيري . 1.1.1
هلم من مناع  أو عوائد، عاذا كانت آراء  عالمات جتاريةوذلك بسبب ما تقدمه تلك ال. أو اخلدمات املنتجات

ات تغيري اجتاهاحدى طرق  .  اجتاهاهتم ستكو  حنوها اجيابيةاجيابية عا دعني حنو عالمة جتاريةاملستهاملستهلكني 
حمددة هو حماولة تروجيها أبهنا تقدم اآل  خدمات ومناع  أخرى مل تكن موجودة عيها املستهلكني حنو عالمة جتارية 

األخرى  تجاريةالعالمات متتاز مبيزة تناعسية غري موجودة يف الية تجار الل ى أ  هذه العالمة  ابإلضاعة من قبل،
 .املناعسة هلا
من الطبيعي أ  يكو  لدى معظم األعراد رغبات قوية الكتساب معار   :تغيري وريفة املعرفة .1.1.1

أو اخلدمات ستؤثر  املنتجات  رغبات األعراد حنو األشياء، أل و كل ما يهمهم يف حياهتمومعلومات جديدة حن
ذات أمهية   -املكو  االدراكي لالجتاه–وتنعكس يف النهاية على أمناطهم السلوكية، ابعتبار أ  احلاجة ل ى املعرعة 

 املطروحة لدى املستهلكني لعالماهتم التجاريةلرجال التسويق الذين يسعو  ل ى اجياد مكانة جيدة  كبرية
 .املستهدعني ابملقارنة م  مثيالهتا املناسبة

يرغب األعراد عادة يف محاية صورهتم الشخرية من خالل حماولتهم  :وريفة الدفاع عن األانتغيري  .1.11.
جيات دعاعية طابعها اختاذ اسرتاتي إبتباعمن مشاعر الشك وعدم القدرة على حتقيق أهدا  معينة  احلثيثة للتخلص

حتقق هلم السالمة واألما  عند املواجهة املتعمدة والعفوية ملنبهات داخلية أو خارجية ال يستطيعو   تاجتاها
 .معظمهاالتكيف م  
من املعرو  متامًا أ  االجتاهات املتخذة من قبل األعراد حنو ما حييط  :نةلتعبري عن القيوريفة اتغيري  .1.1.1

هبم من منبهات ما هي لال تغيريات شكلية وموضوعية تعكس القيمة املادية واملعنوية املوجودة لديهم حنو ما يهمهم 
عالمة حنو  كنيإذا كانت اجتاهات جمموعة من املستهلع .حسب نظامهم االدراكي وأمناطهم احلياتية من أمور

 .جديدة اجيابية، عسيقومو  ابلتعبري عن تلك االجتاهات االجيابية ابلسلوك الفعلي جتارية

 ربط العالمة جتارية  مبجنوعة خاصة أو مناسبة حمددة. 1.1

و أموعة حمددة من املناسبات اخلاصة بربطها مبج تجاريةالعالمات قد يكو  األعراد اجتاهات حنو بعض ال
من تجارية العالمات من املمكن تعديل اجتاهات األعراد حنو ال. ةلشخرية أو االجتماعيحداث االعامة، أو اال

ععلى سبيل املثال، . خالل الربط املباشر أو غري املباشر بني موضوع االجتاه وبعض املناسبات االجتماعية لألعراد
ات االجيابية احملتملة لدى املستهلكني وععالياهتا لتشجي  التغري  نشطتهاألتقوم املؤسسات التجارية ابلرتويج 
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املستهدعني من خالل املشاركة الفعالة ابملناسبات االجتماعية والوطنية والرايضية أو التطوعية كخلفية مقبولة لرورة 
أو اخلدمة موضوع االهتمام وذلك من أجل تعميق املشاعر االجيابية حنوها لدى املشاهدين أو احلضور أو  املنتج

ابلفوائد اليت تجارية الربط العالمة اول املؤسسات التجارية املعنية كما حت. املشاركني يف تلك املناسباتاملهتمني 
  73.تقدمها أو مبناسبة اجتماعية عزيزة يوليها اجملتم  احمللي اهتماماً خاصاً 

 الربط بني االجتاهات املتعارمة. 11.

ميكن تعميم هذا النوع من االسرتاتيجيات يف تغيري االجتاهات من خالل استخدام التعارض احلاصل أو احملتمل 
 استخدامها يف احلال وبني اجتاهات سابقة سلبية حنوها من مثحدوثه بني اجتاهات املستهلكني حنو عالمة جتارية 

جتاهات املستهلكني حنو عالمة جتارية يف تعارض م  ععلى سبيل املثال، ميكن جعل ا .قبل املستهلكني املستهدعني
أخرى بتغيري اجتاهاهتم  اتراليةاجتاهات سابقة هلم حنوها من خالل اقناعهم ابلبي  الشخري أو بواسطة أدوات 

  74.حماولة جتريبهاو حنوها 
حنوه و نفس الشيء الذي يبين االجتاه يضا  ل ى ذلك أنه يوجد أحيااًن تعارض بني معتقدات شخص ما حن

 بنيالفجوة  هلكني ألي شيء يعانو  اآل وما جتدر االشارة لليه هنا أ  أغلبية األعراد املست. ويبني تررعه الفعلي
 .اجتاهاهتم حنو األشياء اليت هتمهم وبني أمناطهم السلوكية السلبية حنوها

 (ذج فشباينمنو )تعديل مكوانت الننوذج متعدد اخلصائص . 1.1

 :ميكننا اعتبار االسرتاتيجيات التالية هبد  السري يف برانمج تغيري االجتاه

يتم تقييم السمة أو السمات للعالمة التجارية أو املنتج من خالل اعطاء  :تغيري تقييم السنات. 1.1.1
ا حول السمات اليت أدركهعادة تقييم السمة أو مر الذي يدع  املستهلك املستهد  إلمعلومات جديدة عنها األ

قبل املستهلك من جهة وابلتايل معتقداته  منعادة النظر ابملدركات احلسية األمر الذي يؤدي ل ى لالعالمة جتارية 
اليت من شأهنا بية للسمات والتقييمات املختلفة من خالل تغيري األمهية النسيكو  ذلك . حوهلا من جهة أخرى

أو اضاعية تعديل أو تغيري التقييم الذي حيمله تيجية التأكيد على مسة خمتلفة تغيري االجتاهات، عيمكن إلسرتا
يف حالة جناح رجال التسويق يف لحداث تغيري معقول يف التقييم النسيب يف لحدى اخلواص . املستهلك حول املنتج

جيابية لأو احداث نية  تسويقه، عندئذ يكو  من املمكن تغيري اجتاههم حنوه ابلشراء و حياول ذياهلامة للمنتج ال
 75.حوله
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ترتكز هذه االسرتاتيجية على تغيري املعتقدات واملدركات  :ج أو اخلدمةتتغيري املعتقدات حول املن .1.1.1
كثر شيوعًا يف الوسائل االعالنية الرتوجيية، وجتدر االشارة هنا ل ى أ  ذاهتا ويعترب هذا األسلوب األ ملنتجاملتعلقة اب

ال يؤدي ل ى اهلد  املرجو لال لذا حرل تغيري ععلي  يف العالمة التجارية من املنتج أو اخلدمة قدتغيري مسة حمددة 
يف السمة مدار البحث يضا  ل ى ذلك ل ى أ  التغيري يف السمة املرتبطة بسلوكه جيب أ  ال يكو  حادًا وكبرياً 

ذ قد ينتج عنها رعض املستهلكني حبيث ال يؤدي ذلك التغيري احلاد واجلذري ل ى عكس اهلد  املنشود، ل
  ،76ية ومواقفهم واجتاهاهتم حنوهااملستهدعني للعالمة التجارية أو املنتج موضوع االهتمام وابلتايل مدركاهتم احلس

على الرغم من أ  املسوقني يستخدمو  هذه اإلسرتاتيجية بشكل شائ  عندما يكو  املستهلكو  أكثر مياًل ل ى 
إ  لحداث هذا التغيري ليس ابألمر السهل عندما يكو  لدى املستهلكني معتقدات سابقة ع ،التفكري يف الرسالة

 77.قوية
هولة لدى املستهلك من خالل اضاعة مسة قدمية لكنها جم ميكن أ  يتحقق هذا :امافة مسة جديدة .1.1.1

د على اضاعة مسة  اليت تعتمالطريقة األو ى ل   .املنتجاملستهد  أو اضاعة مسة انجتة عن حتسني تقين أو عين يف 
التحقيق أل  مسات املدركات من عئة املنتج قد تكو  موجودة ويتم مالحظتها  ةكو  صعبكانت جمهولة قد ت

عترب أعضل من حيث التحقيق والنتائج ة على اضاعة مسات جديدة تالقائم ةالثاني ةبشكل أو آبخر، بينما الطريق
الرتوجيية املناسبة للمنتج أو اخلدمة موضوع  احلمالتاملستهدعني بواسطة أسهل من انحية تعريف املستهلكني  األهن

أو  ة تعترب أقل جودةحالي مساتهذه اإلسرتاتيجية ععالة بشكل خاص عندما يكو  للعالمة التجارية  . 78االهتمام
وهذا  ،(سابًقاأو مل يتم استخدامها )قد توجد عرص لتقدمي مسة خمتلفة جذراًي  79.أعلى من سعر مناعسيهاسعرها 

أبهنا تقدم اآل  خدمات  االتراليةالرتكيز يف سياساهتا  ؤسسةيوعر وسيلة للتميز على املناعسني، وهنا على امل
 80.ومناع  أخرى مل تكن تقدمها من قبل

تقوم هذه االسرتاتيجية على تقدمي رسائل تروجيية  :تغيري التصنيف الكلي للننتج أو العالمة التجارية .1.1.1
ويف األسواق ج أو العالمة التجارية عامليًا اعالنية خمططة عن املنتج أو اخلدمة ترتكز مثاًل على مسة انتشار املنت

 .خرى جديدةا يف األسواق احلالية أو أسواق أاجلديدة ابملقارنة م  العالمات التجارية املناعسة هل
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 .031مرج  سابق، ص  دمحم ابراهيم عبيدات، واثق حممود شاكر،  
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املقار ، لكن ما جتدر  من خالل االعال  ويتم ذلك :املنافسني منتجاتتغيري املعتقدات حول  .1.1.1
االشارة لليه هنا هو ضرورة احلذر الشديد من قبل املسوقني عند استخدام هذه السياسة حىت ال يؤدي ذلك ل ى 

ضوع االهتمام، وعالج هذا األمر هو توجه اجيايب حنو العالمات التجارية املناعسة وسليب حنو العالمة التجارية مو 
التأكد من وجود مستهلكني على درجة عالية من الوعي واالنتماء حنو ما متثله العالمة التجارية موضوع 

 81.االهتمام

، ابلنظر ؤسسةملستهلكني ليس ابألمر اهلني على املاجتاهات يف هناية هذا املبحث ميكن القول أن إدارة ا
عنلية تكوين االجتاهات تتأثر مبجنوعة . رد إىل آخر فهي ليست بعلوم دقيقةمتباينة من فإىل أن االجتاهات 

من العوامل، كنا أن عنلية تغريها هي األخرى من األمور الصعبة على املؤسسة حىت أنه يف بعض األحيان 
ن العوامل قابلية حتدد جمنوعة م. يكون تغيري املنتج يف حد ذاته أسهل ابلنسبة للنؤسسة من تغيري االجتاه

االجتاهات للتغيري، وتتبع يف ذلك املؤسسة جمنوعة من االسرتاتيجيات يف سبيل تعزيز االجتاهات االجيابية 
لعل أهم العوامل اليت تؤثر على تكوين وتغيري  . وتغيري االجتاهات السلبية حنو منتج، خدمة أو مؤسسة
من أجل هذا خصصنا . ت التسويقية بشكل خا االجتاهات هي اجلهود التسويقية بشكل عام واالتصاال
 .االتصاالت التسويقية واجتاهات املستهلكنياملبحث األخري من هذا الفصل حملاولة فهم العالقة بني 
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 جتاهات املستهلكنيعالقة االتصاالت التسويقية اب: املبحث الثالث

قد تكو  االجتاهات حنو العالمة التجارية سطحية وتفتقر ل ى قناعة كاعية لتحفيز السلوك، ميكن ترحيح ذلك 
يف بعض احلاالت، قد يسيء الناس عهم الفوائد . رداقيةاملهتد  ل ى بناء  اتراليةمن خالل استخدام اسرتاتيجية 

قية لترحيح املعتقدات املوجودة، ميكن حتقيق ذلك اجلوهرية للمنتج أو اخلدمة، هنا أييت دور االتراالت التسوي
االجتاهات هي ليست  وأ  ذكران، ما سبقك .الرسالة االترالية نفسهاالتراالت التسويقية على ا تركيز من خالل

 اخلرائص الفردية واملوقفية تتفاعل م  ميزات االترالع ،جوانب سلوك املستهلك أغلبكما هو احلال م    عطرية
اليت ميكن  االتراالت التسويقيةتقنيات سنتطرق ل ى خمتلف  اجلزءيف هذا  .ععالية هذا األخريلتحديد  التسويقي

  .االجتاهاتللتأثري على استخدامها 

 جتاهات املستهلكنيتصاالت التسويقية املؤثرة على ااال مصدرخصائص .1

قد . الرسالة االترالية إبرساليقوم الذي من أي  " ؟من" االجابة على السؤال التسويقي ميثل مردر االترال
  و املستهلكالعالمة التجارية أو حىت   ابسم و املتحدث وأ، املشاهري)أشخاص  ،نفسها ؤسسةيكو  املردر امل

جدًا ابلنسبة للمسوقني واملستهلكني على حد مردر الرسالة مهم  يعترب .خارجية معتمدة اتجه وأ(  و العادي
هلذا خررنا هذا اجلزء  .بشكل خمتلف لنفس الرسالة اليت تقدمها مرادر خمتلفة أل  املستهلكني يستجيبو سواء 

 .للتطرق ملختلف النقاط املتعلقة مبردر الرسائل االترالية اليت من شأهنا التأثري على اجتاهات املستهلكني

 مصداقية املصدر. 1.1

، املردر على اإلقناع يف املواقف املختلفةتؤثر مرداقية و  عاإلقنا  يف ابلثقة واخلربةاملردر مرداقية تتعلق 
على عندما يفتقر املستهلكو  ل ى القدرة أو احلاعز على تكوين أحكام مباشرة  االجتاهاتوثوق يعزز اململردر عا

يعترب املردر الذي ال يوجد لديه داع  خفي  . أ  يعزز معاجلة الرسائل وقبوهلا منتج ما كما ميكن للمردر أيضاً 
ملردر لديه أ  يكو  امطلوب وم  ذلك ، "جدير ابلثقة"ري املعلومات الكاملة والدقيقة لتوعري أي شيء آخر غ

قد يكو  لدى مندويب  ،بداًل من ذلك .صديًقا جديرًا ابلثقة ولكنه يفتقر ل ى اخلربةاملردر قد يكو  . خربة
ميكن أ  يكو  األعراد من . معرعة واعية ولكن ميكن أ  ينظر لليهم بشك من قبل املستهلكني املبيعات واملعلنني

 .مرادر قوية بسبب قدرهتم على تقليل املخاطرو اخلرباء املعروعني والذين ليس لديهم داع  ظاهر 
تطوير وأي  تسويقيةالاالترالية نفسها هي املردر األكثر وضوحا ملعظم الرسائل  ؤسسةل  امل ،حالعلى كل  
  82 .ها على اجلمهور املستهد ثري يعزز بشكل كبري من أت هلا من شأنه أ  مؤسسةلل

                                                             
82 David L. Mothersbaugh, Del I. Hawkins, Consumer Behavior -Building Marketing Strategy-, 13th edition, 
McGraw-Hill Education, New York, usa, 2016, p 398. 
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ميكن هلذا الرابط . املرداقية أقوى لذا مت اعتبار مؤهالت املردر متسقة م  املنتج الذي يتم الرتويج لهتعترب 
ستهلكني ليس امل جملموعة منولكن ما هو موثوق به . االترالجهة القائمة بعملية لل د من االنتقادات املوجهةاحل

 83.أخرى جملموعةابلضرورة موثوق به 
مييل املستهلكو  ل ى تقييم معلومات املنتج بشكل أكثر تفكريًا عندما تكو  مرداقية املردر  ،دراساتوعًقا لل
 ،ستهلكرباء مثل تقارير امليتخذ املستهلكو  قرارات شراء بناًء على توصيات من مرادر خ ، عغالبًا ماةمنخفض

 ؤسساتالعديد من امل ما دع شخص يتمت  مبكانة عالية أو وض  اجتماعي كمرداقية هذا  أ  يكو ميكن أيًضا 
تظهر األحباث أ  املرادر  .مديريها التنفيذيني أو مؤسسيها يف لعالانهتم أو على مواقعهم اإللكرتونية الستخدام

وعندما تنحر  الرسالة  ،املستهلكني السابقة سلبية اجتاهاتاملوثوقة هلا أتثري كبري على قبول الرسالة عندما تكو  
 84.وعندما تكو  الرسالة معقدة أو يرعب عهمها ،بشكل كبري عن معتقداهتم السابقة

 استعنال املشاهري .1.1

أكرب ل ى  للوصول االتراالت التسويقية يفتستخدم على نطاق واس  املتنوعني ثقاعياً مرادر املشاهري ال تزال 
  85:مرادر املشاهري ععالة لعدة أسباب ، وتعتربشرحية مستهدعة

ونوا عضوليني بشأ  املشاهري ل ى أ  يك و مييلاملستهلكو  ع ،ب املشاهري االنتباه ل ى اإلعال جيذ :نتباهجذب اال• 
 .اإلعالانت اليت يظهرو  عيهاجتذهبم و 

من شأنه  وهذا زايدة نسبة مشاهدة االعالانتملشاهري ل ى ابعجاب اإلجم رت يغالًبا ما  :اإلعال  حنو االجتاه• 
 .العالمات التجاريةاملستهلكني حنو تعزيز اجتاه 

غالًبا ما يطور اال أنه ، الرتويج ملنتج ماعلى الرغم من حروهلم على املال مقابل مواعقتهم  :اجلدارة ابلثقة• 
ل ى يف كثري من األحيا  ذه الثقة ترتجم وه ،وذات مرداقية يثق هبا املستهلكو املشاهري شخريات عامة قوية 

 . مشرتايت
لالستفادة من  والرايضة التجميليف جماالت مثل  هبميستعني املسوقو   ،بعض املشاهري هم أيضا خرباء :اخلربة• 

 .العالمة التجارية أو املنتج لدى اجلمهور الواس  خربهتم يف تكوين اجتاهات اجيابية عن
يسعى املسوقو  من خالل مردر املشاهري التأثري على عئة املستهلكني الذين يرغبو  يف  :اجلوانب الطموحة• 

وأساليب  عالمات جتاريةقد يقلدو  سلوك وأسلوب املشاهري من خالل شراء  ،نتيجة لذلك. املشاهري حماكاة
 . اثلةمم

                                                             
83 Michael-R Solomon et al, Comportement du consommateur, 6e Édition, Pearson, paris, 2005, p 236. 
84 Wayne D. Hoyer and al, op.cit, p 136. 
85 David L. Mothersbaugh, Del I. Hawkins, op.cit, pp 398-411. 

https://www.amazon.fr/Michael-R-Solomon/e/B004N2US26/ref=dp_byline_cont_book_1
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أو  ميكن للمستهلكني ربط اخلرائص املعروعة للشخرية بسمات املنتج اليت تتواعق م  احتياجاهتم :نقل معىن• 
شخرية املنتج  ميكن بشكل عام حتسني ععالية مؤيد املشاهري من خالل مطابقة صورة املشاهري م . رغباهتم

أحد املشاهري العديد من املنتجات عقد أما يف حالة تزكية  .تهد واملفهوم الذايت الفعلي أو املطلوب للسوق املس
يشارك حلد من عدد املنتجات اليت اباملسوقو  هلذا السبب غالباً ما يقوم  ،ردود ععل املستهلكني أقل لجيابيةتربح 
 من املشاهري املعتمدينسلوك السليب صدور أي ، أ  ومن املخاطر اإلضاعية. يف محالهتا االترالية ريهممشاه

، تقوم لتفادي هذا اإلشكال .ؤسسةأضرارًا برورة امل حقميكن أ  يلبدوره الرسالة االترالية و سيؤثر على مرداقية 
ميكن أ  يكو  املتحدثو  الرمسيو   .بداًل من استخدام املشاهري نشاء متحدثني رمسينيإب ؤسساتالعديد من امل

صورة الكامل يف  ؤسسةحتكم املمن امليزات الرئيسية للمتحدثني . أو أشياء أخرىمتحركة أو أشخاًصا  حيواانت
  .نحها هوية ال ميكن تكرارها بسهولةمتهذه الشخريات كرمز للعالمة التجارية و كو  تحيث  العالمة التجارية

 اليت دعم  ؤسساتاملتقدمي هي  الرعايةمردر الرسالة االترالية التسويقية من الرعاية، و ميكن أ  يكو   :الرعاية
ألنه يتم سويق منوا وهي واحدة من أسرع أنشطة الت ،موسيقية حفلةمباراة كرة قدم أو مايل حلدث مثل األوملبياد أو 

 .لزايدة الوعي والفعالية ،والشبكات االجتماعية ،من خالل وسائل اإلعالم غري املترلة ابإلنرتنت هلاالرتويج 

  ؤسسةمسعة امل .1.1

عندما ال تتضمن االتراالت التسويقية شخًرا حقيقًيا، حيكم املستهلكو  على املرداقية من خالل مسعة 
يغريو   وأ يبنو  املستهلكو واألرجح أ  . االترالية اليت تقدم الرسالة Company Reputation ؤسسةامل

أ  تكو  و  السمعة الطيبة يف لنتاج منتجات عالية اجلودة والتعامل ل ى حد ما م  املستهلكنيبناًء على  اجتاهاهتم
أ  تعزز مسعتها وتولد ردود ععل لجيابية من خالل رعاية احملتوى على  مؤسسةميكن لل ،عرب اإلنرتنت. جديرة ابلثقة

اإلجيابية جتاه  االجتاهاتاملواق  ذات الرلة؛ ميكن إلعالانت البانر املستهدعة بشدة جلمهور املوق  أ  تثري 
 86 .ؤسسةامل

 جتاهات املستهلكني املؤثرة على ا الرسالة االتصاليةخصائص . 1

متاًما كما يقيم املستهلكو  ما لذا كا  املردر موثوًقا أم ال، عإهنم يقيمو  أيًضا ما لذا كانت الرسالة موثوقة أم 
 .خرائص هيكل الرسالة وتكرار الرسالة ،قدمةامل احلجججودة : تؤثر ثالثة عوامل على مرداقية الرسالة. ال

                                                             
86 Wayne D. Hoyer and al, op.cit, p 137. 
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  احلجججودة  .1.1

تقدم احلجج القوية . قوية ابستخدامها حلججتتعلق مرداقية الرسالة أحد العوامل األكثر أمهية اليت تؤثر على 
يكو  للحجج أتثري أكرب على النوااي السلوكية و  ،ما بطريقة مقنعة ملنتج أو خدمةأعضل امليزات أو املزااي املركزية 

خاصة ابلنسبة للمنتجات ذات  ،بداًل من نتائج استخدامهعندما يركز املستهلكو  على عملية استخدام املنتج 
أكثر  اجتاهاتاجلم  بني حجة قوية م  استنتاج ضمين يف رسالة لعالنية يولد . املشاركة املنخفضة ل ى املتوسطة

رسالة حتتوي على حجة يتم لقناع املستهلكني ب ،عالوة على ذلك. ارتفاع نية الشراءم   مالءمة للعالمة التجارية
حتول بعض  ،يف السنوات األخرية. تكو  الرسائل االترالية غنية ابملعلومات أو تقدم معلومات كاعيةقوية عندما 

لبي  املنتجات اليت تتطلب عرًضا أو شرًحا  -غالًبا ما تستغرق دقيقتني عقط-سوقني ل ى لعالانت جتارية أقرر امل
 87.اثنية 61أو  31يف لعال  تلفزيوين مدته  حررهأكثر مما ميكن 
 .النفعية لعالم املستهلك بفائدة أو أكثر من املزااي الوظيفية املهمة للسوق املستهد  الرسائل االتراليةتتضمن 

أ  النداءات التعبريية القيمة كما أ  الية ابلنسبة للمنتجات الوظيفية  النفعية هي األكثر عع الرسائل االتراليةتعترب 
تشري  .للمنتجات املرممة لتعزيز الرورة الذاتية أو تقدمي عوائد غري ملموسة أخرىهي األكثر ععالية ابلنسبة 

ابلنسبة . املنتجات نوعاألحباث أيًضا ل ى أ  لعالانت الشعارات على مواق  الويب جيب أ  ختتلف ابختال  
واق  تعمل لعالانت الشعارات يف املقام األول على نقل املستهلكني ل ى اإلعالانت أو امل ،للمنتجات النفعية

جيب أ  تؤثر لعالانت الشعارات على  ،ابلنسبة للمنتجات ذات القيمة املعربة ، أمااملستهدعة األكثر تفريالً 
ل  الطريقة   88.املستهد وليس عند النقر عوق اإلعال   ،على أساس التعرض إلعال  البانر نفسه االجتاهات

 دة املشاركةغالًبا ما يكو  من اجليد ربط املنتج هبوية الشخص لزايو  ،بنفس أمهية ما نقولههي اليت نقدم هبا احلجة 
 .و لنشاء صورة ملستخدم املنتج للمؤسسةبناء شخرية لاملعربة عن القيمة 

 خصائص هيكل الرسالة .1.1

هيكل الرسالة مهم جدًا للتأثري على اجتاهات املستهلكني، ميكن معاجلة هذه النقطة من خالل  صخرائ
  89:النقاط الفرعية التالية

  من خالل اللعب على املشاعر جعل الناس يشعرو  ابملسؤولية  تشري األحباث احلديثة ل ى أ  :نداءات اخلو
اخلو  ل ى أ  تكو   رسائلمتيل  لذلك لسلوكيات املرغوبةللحث على ا سبياًل ععاالً ابلذنب أو األسف قد يكو  

تعظيم  يسعى املسوقو  من خالل استخدامهم لرسائل اخلو  ل ى. مستوايت أعلى من اخلو  هتااثر إلأكثر ععالية 
هذه . م  عدم تقدمي هتديد شديد لدرجة جتعل املستهلك يشوه الرسالة أو يرعضها أو يتجنبها مستوى اخلو 

                                                             
87 Idem, p 138. 
88 David L. Mothersbaugh, Del I. Hawkins, op.cit, pp 405-406. 
89 Idem, pp 403-406. 
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نفسه قد ال " املهدد"عإ  اإلعال   وابلتايل،. يستجيبو  بشكل خمتلف للتهديدات املستهلكنياملهمة صعبة أل  
 .اعة أخرىيثري أي خو  لدى عرد أو جمموعة ومستوى عاٍل من اخلو  يف مج

 خاصًة ابلنسبة لألعراد الذين  ابإلعال زيد من االهتمام الفكاهة ت علىاملبنية  االعالانت :ةالنداءات الفكاهي
تزداد الفعالية اإلمجالية للفكاهة عموًما عندما تتعلق الدعابة ابملنتج أو العالمة التجارية بطريقة . الفكاهة حيبذو 

وقد تنتقل االستجابة  ،جتذب الفكاهة االنتباه .لجمهور املستهد ل جمدية ويتم عرضها على النحو املناسب
ما ع ،خاطرةنوع من املعلى اإلعالانت تنطوي هذه  لكن من جهة أخرى العالمة التجاريةالعاطفية اإلجيابية ل ى 

غري مناسبة لفئات معينة  ظر لليها على أهناالفكاهة ين .جتاهاتف بني األعراد والثقاعات واالي عترب مضحكا خيتل
  .ؤسسةامل مبيعاترورة و املخاطرة ب ؤسسةكلف امليأ  وهذا ما ميكن 

 توجيه رسائل تروجيية يتم من خالهلا توضيح أب  هذا املنتج تعمل االعالانت املقارنة على  :اإلعالانت املقارنة
، 90وميتاز مبيزة تناعسية غري موجودة يف منتجات املناعسني هو األعضل ألنه حيقق املنفعة املتوقعة منه بدرجة كبرية

غالًبا ما تكو  اإلعالانت املقارنة أكثر عاعلية من . أكثر مزااي عالمتني جتاريتني أومباشرة بني وتتم عملية املقارنة 
مما يلعب دور  اإلعالانت غري املقارنة يف جذب االنتباه والوعي ابلعالمة التجارية ومعاجلة الرسائل بشكل أكرب 

 91.السلوكياتحتفيز نوااي الشراء و املواتية وزايدة  كبري يف بناء االجتاهات
  اجلانب ثنائيةالرسائل أحادية اجلانب مقابل الرسائل Sided Messages-Sided versus Two-One :

يقدم املسوقو  عموًما عوائد منتجهم عقط دو  اإلشارة ل ى أي خرائص سلبية  ،يف اإلعالانت وعروض املبيعات
هذه هي رسائل من جانب واحد ألنه يتم التعبري عن وجهة نظر  ،املناعسو أي مزااي قد يتمت  هبا قد ميتلكها أ

تعترب . 92ملنتج أو خدمة معينة النقاط اجليدة والسيئة ميتقدتكمن يف عكرة الرسالة ذات الوجهني . عقطواحدة 
ثر ععالية تكو  بشكل عام أكثنائية اجلانب عإ  الرسائل  ،وم  ذلك. املسوقني معظم لدىهذه الطريقة غري حمببة 

الرسائل أحادية اجلانب هي األكثر ععالية يف  أما ياً بة نسالثابت االجتاهاتمن الرسائل من جانب واحد يف تغيري 
 93.ليةاحلا االجتاهات احملاعظة على

 رمم اإلعالانت العاطفية بشكل أساسي للحرول على استجابة عاطفية لجيابية بداًل ت :االستئناعات العاطفية
تثري ردود ععل و اإلعالانت العاطفية مثل تلك اليت تثري مشاعر الد ء حجج كثرية، عمن توعري معلومات أو 

لرئيسية اجلوانب ا اإلعالانت العاطفية تعمل على أمهية العاطفة يف تقييم. تعزز اإلقناعأ  من شأهنا ولوجية عسي
 العريقةبشكل أعضل من اإلعالانت املنطقية أو املعلوماتية ملستخدمي العالمات التجارية  تعملأهنا  للمنتج

اليت تقدم املتعة احلسية ( اجلديدة)هذا النهج مالئًما بشكل خاص للمنتجات يعترب  .94يف السوقواألكثر ثبااًت 

                                                             
90

 Chris Fill, op.cit, p151. 
91

 David L. Mothersbaugh, Del I. Hawkins, op.cit, p 404. 
92 Wayne D. Hoyer and al, op.cit, p 138. 
93 David L. Mothersbaugh, Del I. Hawkins, op.cit, p 406. 
94 Idem, p 404.  
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ساطة دو  وجود أي و  اجتاهاً أظهرت الدراسات أنه ميكن للمرء أ  يشكل  ، حيثوائد النفعيةبداًل من الف
 95.معرعية

  للفظيةاملكوانت غري ا Nonverbal Components:  الرور واملوسيقى والسرايلية وغريها من اإلشارات
أو حرري غالًبا ما تعتمد اإلعالانت العاطفية بشكل أساسي . االجتاهاتغري اللفظية هي أيضا ععالة يف تغيري 

ميكن أ  يؤثر حمتوى اإلعال  غري اللفظي أيًضا على اإلدراك . على احملتوى غري اللفظي إلاثرة استجابة عاطفية
 ،يوعر اإلعال  الذي يعرض شخًرا يشرب مشرواًب جديًدا بعد التمرين ،على سبيل املثال. حول منتج ما

ميكن للمكوانت  ،وهكذا". تخدام بعد التمرينجيد االس"معلومات حول حاالت االستخدام املناسبة دو  ذكر 
 96 .من خالل التأثري أو اإلدراك أو كليهما االجتاهاتغري اللفظية التأثري على 

 تكرار الرسالة. 1.1 

يف عئات  خاصةآاثرًا لجيابية يولد أ   للتكرار يمكنع تكرار سيف ذو حدين للمسوقنيميكن أ  يكو  ال 
من  .على الرغم من أ  املسوق ال يقول شيًئا جديًدا املستهلكني ابلعالمة التجاريةي وعبتعزيز  املنتجات الناضجة

. بسبب التعب أو امللل يهتم ابلتحفيزال املستهلك يربح يث حب ،، عإ  الكثري من التكرار خيلق التعودجهة أخرى
 .بعد رؤيته أكثر من الالزم ل ى ردود ععل سلبية على اإلعال  لعإعالانت ميكن أ  يؤدي التعرض املفرطكما 

الفاصل بني اخلط   Two-factor theory of message repetition لتكرار الرسالة تشرح نظرية العاملني
تشغيل عمليتني نفسيتني منفرلتني عندما نعرض لعالاًن على أحد املشاهدين بشكل تقرتح النظرية و  .األلفة وامللل

 . يرور هذا النمط( 19،13)رقم الشكل  .97متكرر

  نظرية العاملني لتكرار الرسالة :(13،11)شكل رقم 

 
 .Michael R. Solomon, op.cit, p113                                                               :املردر

                                                             
95 Alain d' Astous et al, op.cit, p 176. 
96 David L. Mothersbaugh, Del I. Hawkins, op.cit, p 407.  
97 Michael R. Solomon, op.cit,pp 312-313.  

https://www.amazon.fr/Alain-d-Astous/e/B004ML1BQ0/ref=dp_byline_cont_book_1
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اجلانب السليب هو . اجلانب اإلجيايب للتكرار أنه يزيد من األلفة وابلتايل يقلل من عدم اليقني بشأ  املنتجل  
. يف مرحلة ما يتجاوز مقدار امللل مقدار عدم اليقني الذي تقلله الرسالة. أنه مبرور الوقت يزيد امللل م  كل تعرض

شري ت .(اثنية 31مثل لعال  مدته )عرض ملدة طويلة ل ى حد ما اله واضًحا بشكل خاص عندما يكو  يكو  أتثري 
لكل ل ى أنه ميكن للمعلنني التغلب على هذه املشكلة لذا حدوا من مقدار التعرض نظرية العاملني لتكرار الرسالة 

 ميكن(. ويلةعالانت التجارية الطاثنية بداًل من اإل 02ملدة  لفواصل االعالنيةاستخدام ا ،على سبيل املثال)تكرار 
ميتص  وهكذا لياًل مبرور الوقتامللل لذا غريوا حمتوى اإلعالانت ق ختفيفو أيًضا احلفاظ على األلفة  للمسوقني
لعالانت متنوعة حول املنتج مزيًدا من املعلومات حول مسات املنتج وخيتربو  أعكاًرا  يشاهدو الذين  املستقبلو 

تسمح هذه  كما    نفس املعلومات مرارًا وتكرارًاأكثر لجيابية حول العالمة التجارية مقارنًة أبولئك الذين يرو 
م مضاد من جانب عالمة جتارية يف مواجهة هجو  اجتاههاملعلومات اإلضاعية أيًضا للشخص مبقاومة حماوالت تغيري 

 .مناعسة

 أتثري االتصاالت التسويقية على أبعاد االجتاهات .1

 كما سبق وأ  تطرقنا   .تغيريها، احملاعظة عليها أو االجتاهاتتكوين  هلا دور حموري يفالتراالت التسويقية ا
هي جزء من انعكاس  ؤسسةاملعلى اجتاهات اجلمهور املستهد  حول منتجات وخدمات  اخلارجيةالتأثريات 

من    ى خربهتم املباشرة يف استخدامهالطريقة اليت يفسرو  هبا االتراالت التسويقية احمليطة هبم، ويرج  ذلك لا
. من جهة أخرى املعلومات غريها من مرادركنتيجة للرسائل غري الرمسية اليت تلقوها من العائلة واألصدقاء و و جهة 

لطريقة اليت تتموق  هبا املنتجات واخلدمات يف أذها  اجلمهور املستهد  مقارنة كل هذه األمور تساهم يف او 
بناًء على التحليل النظري السابق ميكن اسقاط استخدام االتراالت التسويقية على كل بعد  .ابملنتجات املناعسة

سنتطرق لليها عيما يلي لكن قبل ذلك سنتطرق ل ى من أبعاد االجتاهات ابستخدام سياسات تسويقية متنوعة 
والذي يعطينا  The Elaboration  Likelihood  Modelتفريل األرجحية / لمكانية التوضيحمنوذج 

 .ترور عن طريقة أتثري االتراالت التسويقية على اجتاهات املستهلكني

 تفصيل األرجحية / إمكانية التوميحمنوذج . 1.1

ل ى أنه من املهم اختيار مردر أو متحدث رمسي مناسب،  االجتاهاتتشري النظرايت الكاملة لعإقناع أو تغيري 
عوامل املردر، . واستخدام نوع مناسب من الرسالة، وترميم الرسالة لتالئم اجلمهور املستهد  أو شرحية السوق

 98.يقول ملنو ماذا و تعلق بدراسة من يقول عوامل الرسالة، وعوامل املتلقي كلها مهمة، ودراسة اإلقناع ت

                                                             
98 Frank R. Kardes  and al, op.cit, pp 97-98. 
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العنرر الذي يقن  هو ما لكن . املردر والرسالة: لقد انقشنا عنررين رئيسيني يف منوذج االتراالت
ذلك ومن  و قوليه أو كيف نقوليأكثر بشأ  ما يويل املسوقني أمهية ؟ هل جيب أ  اجتاهاهتماملستهلكني بتغيري 

 الذي يقوله؟
حيدد  كما  ليت سيتم تنشيطها عند تلقي رسالةالعمليات اإلدراكية اهو الذي حيدد ملستهلكني مستوى مشاركة ا 

يفرتض منوذج  .اليت ستق  على آذا  صماء االتراالت التسويقية الفعالة وتلكاالجتاه الذي يتخذونه جوانب 
أننا يف ظل  The Elaboration  Likelihood  Model (ELM)تفريل األرجحية / لمكانية التوضيح

هامشياً عإننا أنخذ طريًقا  يف ظل ظرو  اخنفاض املشاركةو  ،عإقناعلالية، أنخذ الطريق املركزي ظرو  املشاركة الع
 .يوضح هذا النموذج (01،13)رقم الشكل . طرعًيا بداًل من ذلكأو 

 تفريل األرجحية/ منوذج لمكانية التوضيح :(11،11)شكل رقم 

 .Michael R. Solomon, op.cit, p 323                                                                        :املصدر

 99 :سنشرح عيما يلي كال املسارين

على احلجج اليت املتلقو  للرسائل االترالية ركز وعقاً للمسار الرئيسي لالقناع ي :املسار الرئيسي لالقناع. 1.1.1
لذا  وما جتدر االشارة لليه هنا، . ردوًدا لدراكيةو  يف رسائلهم االترالية وبناًء على حمتواها ينشؤو  املسوقيقدمها 
ئل االترالية لرساتلقى اعمن غري املرجح أ   ما يولدو  نظرايت مضادة استجابًة لرسالة املستهلكو كا  

هنالك احتمال كبري أ  تلقى الرسائل االترالية ع، يف حني لذا كانوا يولدو  املزيد من احلجج الداعمة استجابة
انقشناه سابًقا يف هذا  الذي "التسلسل اهلرمي القياسي لآلاثر"يتضمن املسار الرئيسي لعإقناع . آذا  صاغية

                                                             
99 Michael R. Solomon, op.cit, pp 323-324. 
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اليت و  مما يدععهم بتشكيل االجتاهات لديهمقييم املعتقدات بعناية املستهلكني يقومو  بتأ  والذي  يفرتض  الفرل
تؤدي  كما  االجتاهاتتغيري تلعب دور كبري يف  يعين ذلك أ  عوامل الرسالة. ياهتمتوجه سلوكل ى رها تؤدي بدو 

 .املعرعة السابقة حول موضوع ما ل ى مزيد من األعكار حول الرسالة وتزيد أيًضا من عدد احلجج املضادة
 اهلامشي أو الطريفاملسار  اختاذ ل  على النقيض من ذلك، :إىل اإلقناع اهلامشي أو الطريف املسار .1.1.1

 يستخدم املسوقو بداًل من ذلك، من احملتمل أ  . لالقناع يعين عدم حتمس املستهلكني ملعرعة حجج املسوقني
تتضمن هذه اإلشارات حزمة املنتج أو جاذبية املردر أو السياق . لشارات أخرى لتحديد كيفية الرد على الرسالة

النرية الطرعية ألهنا حتيط  ئللرساوامرادر املعلومات اخلارجية  على يركز املسوقو  حيث. الذي تظهر عيه الرسالة
د أمهية تزداو عندما ال هنتم كثريًا ابملنتج : لعإقناع مفارقة املشاركة املنخفضة الطريفيربز املسار . ابلرسالة الفعلية

عمن املمكن  (أو الرور املرئية املراحبة هلامن املشاهري على سبيل املثال، من يؤيدها )هبا  الطريقة اليت يتم تقدميه
منتجات املستهلكني قد يشرتو   ل  املعىن الضمين هنا هو أ . أ  تتأثر اجتاهات املستهلكني وابلتايل سلوكياهتم

ئة أو خيتار متحداًث رمسًيا مشهورًا أو خيلق بي" مثرية"منخفضة املشاركة بشكل رئيسي أل  املسّوق يرمم حزمة 
 . تسوق حمّفزة

 ”steak“" شرحية حلم"أ  املستهلكني املشاركني بشكل كبري يبحثو  عن  هذا النموذج ل  الفكرة األساسية يف 
على سبيل ) ”sizzle“" األزيز" يتبعو األشخاص األقل مشاركة  أما (على سبيل املثال، حجج قوية وعقالنية)

أ  نفس متغري  ال تغفلوم  ذلك، من املهم أ  (. األشخاص املشهورين تزكيةاملثال، األلوا  والرور يف التعبئة أو 
قد تكو  اجلاذبية املادية  ابجتاه الشيء،االتراالت ميكن أ  يكو  لشارة رئيسية وطرعية، اعتماًدا على عالقتها 

يف لعال  جتاري للسيارات، ولكن مجاهلا قد يكو  مبثابة لشارة رئيسية ملنتج مثل  هامشيةلنموذج ما مبثابة لشارة 
 . الشامبو حيث تتمثل لحدى املزااي الرئيسية للمنتج يف تعزيز اجلاذبية

، طريق اإلقناع الذي يتبعونهأنواًعا خمتلفة من املعلومات بناًء على يستخدمو    و املستهلكع من جهة أخرى
قوية ميكن الوصول لليها من الذاكرة، ومستمرة،  اجتاهاتلعإقناع يقود املستهلكني ل ى تشكيل الطريق املركزي 
وعلى العكس من ذلك، عإ  . هلا أتثري قوي على األحكام والسلوكيات األخرى وغالبًا ما يكو ومقاومة للتغيري، 

 تالوصول لليها من الذاكرة، وليسعإقناع يقود املستهلكني ل ى تشكيل مواقف ضعيفة ال ميكن ل اهلامشيالطريق 
 .100هلا أتثري ضعيف على األحكام والسلوكيات األخرىو  طويلة األمد، وال تقاوم التغيري،

 

                                                             
100 Frank R. Kardes  and al, op.cit,p 94. 
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 التأثري على البعد املعريف. 11.

 املعريفاملكو  –احلاجة ل ى املعرعة تعمل االتراالت التسويقية دور املغذي للجانب املعريف من االجتاهات، ع
املطروحة لدى  متوق  جيد لعالمتهم التجاريةجياد لذات أمهية كبرية لرجال التسويق الذين يسعو  ل ى  -لالجتاه

عندما يفتقر مجهور ما ل ى املعلومات أو يسيء عهم مسات العالمة املناعسني، املستهلكني املستهدعني ابملقارنة م  
هي تزويد  التسويقية ل  املهمة األساسية لالتراالت .مناسبلعالمة التجارية غري ل هالتجارية أو يكو  ترور 

هذا ل   .قائمة على حقائق واضحة اجتاهاتاجلمهور املستهد  ابملعلومات الرحيحة واحملدثة مما يسمح ببناء 
لذلك من  ،عقالين لعالمي يستجيب لقدرة الشخص على ترشيد ومعاجلة املعلومات بطريقة منطقية يعترب نهجال

 101.قدرات الفكرية للجمهور املستهد   يكو  مستوى وجودة املعلومات املقدمة مالئمني للاملهم أ
يف هذه املرحلة تعترب كل عناصر املزيج االترايل التسويقي ععالة يف التأثري على تكوين املكو  املعريف لالجتاهات 

توجيه انتباه واالنرتنت وتعترب اسرتاتيجية  ،العالقات العامةاملطبوعة واملقدمة عرب التلفزيو ، اإلعالانت خاصة 
أكثر  رياغة معتقداته حول العالمة التجارية بطرق خمتلفة عن املناعسنيلاجلمهور ل ى جوانب خمتلفة من املنتج 

 .املنتجمن جوانب حمدد أو جانب ة معينة تقدمي معلومات حول مسجناعة من 
هذا يعين . عتمد على اإلدراك ابملعلومات اليت ميكن ترديقهات اجتاهاتمن املرجح أ  يتأثر أولئك الذين لديهم 

 كما ميكن أ  تلعب الرسائل االترالية ،جيب أ  تكو  ذات مرداقية لتوليد حجج الدعم االتراليةرسائل الأ  
 102.زايدة قوة االعتقادذات اجتاهني دوراً كبرياً يف 

 ، حيدد كل منوذجالتراالتمناذج عدديدة لتطرقنا يف الفرل األول من هذا البحث، توجد سبق وأ  كما 
نفس الشيء عمردر وهيكل لقول طرق توجد عدة ، من جهة أخرى الرئيسة لسريورة عملية االترالالعناصر 

لكن م  التطورات التكنولوجية وديناميكية احمليط   . للرسائل االتراليةأتثري كبري على كيفية لدراكنا الرسالة هلما 
والذي تزامن م  ظهوره نوع جديد من املواق  التفاعلية  Web 2.0خاصة م  ظهور اجليل الثاين من األنرتنت 

، "االتراالت التفاعلية"تبين منوذج االتراالت التفاعلي  ؤسساتكا  لزامًا على امل  "مواق  التواصل االجتماعي"
خاصة يف ليس ملمًا بكل اجلوانب لكنه أيًضا  منوذج االترال التقليدي ليس خاطًئا متاًما،شارة لال أ  وجتدر اال

سيطرة على الرسائل للعامل التفاعل احليوي احلايل، حيث يتوعر للمستهلكني العديد من اخليارات املتاحة هلم 
 ابالذ تسويق ال: الترالية الواردة وهذا ما دع  ابملسوقني لتبين شكل جديد من أشكال التسويق مسي بـ ا
"permission marketing acknowledges"  أوmarketing de permission حيث يفرتض هذا ،

ن واعقوا ابلفعل سيكو  أكثر جناًحا عندما يتواصل م  املستهلكني الذياملسوق  الشكل اجلديد من التسويق أ 
يف الوقت الذي و  متابعتها خيتارو حتديد الرسائل اليت املستهلكو  اليوم لديهم القدرة على . على االستماع لليه

                                                             
101

 Chris Fill, op.cit, p152. 
102 Wayne D. Hoyer and al, op.cit, p 136. 
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قابلة  ائل االتراليةالرس ابإلذ تسويق المن جهة أخرى يعترب  .103أكثرعاخليار أكثر يريدو  وهم ميارسو  هذا 
وهذا من  الرسالة عندما حتل حملها محلة جديدة" ختتفي"للتلف حيث يكرر املسوق الرسالة نفسها جلمهور كبري مث 
يعمل هذا النموذج جيدًا خاصة يف حالة االتراالت و  شأنه عدم ادخال املستهلكني يف دوامة امللل والتعود

بدقة لتناسب  الرسائلتضييق البث أو ضبط  وقنيللمس حيث ميكن التسويقية عرب مواق  التواصل االجتماعي
يلعبو   ، أل  املستهلكنيالنظر يف صورة املستهلكني السلبينياعادة م  من اجلماهري املستهدعة جمموعات صغرية 

تساعد و االتراالت  ، حيث أصبحوا شركاء يف عمليةاالتراالت مناذجبشكل متزايد أدوارًا أكثر عاعلية يف 
تربح آراؤهم واجتاهاهتم مردر حملتوى الرسائل االترالية  كما ،مؤسسةلل االترالية ل الرسائليف تشكي ممدخالهت

  .104ؤسسةاليت تنشؤها امل
أصبحت مواق  التواصل االجتماعي حتتل جزء كبري يف حياتنا، وأصبحت حمببة لدى كل الفئات على اختال  

سفراء  و املدونو : الرأي اجلددوجد قادة املستهلكني يوضمن مجهور ، ...أعمارهم، دخلهم، مستواهم التعليمي 
لفت انتباه يالفوضى و  هذه خرتقيل اأكثر لبداعً  حمتوى يف ظل  هذه الفوضى وجب اجياد .العالمة التجارية

 105.املشتت بني كم كبري من مرادر املعلوماتاملستهلك 
ابستخدام النروص، الرور، جمموعة من الطرق اجلديدة لنقل املعلومات مواق  التواصل االجتماعي توعر 

يو  إلعال  التقليدي على التلفز لالتراالت التسويقية بدل المسوقني بدائل مثرية ل مما يتيح، لخل...الفيديوهات 
ول واللوحات الكمبيوتر احملماهلواتف احملمولة وأجهزة  حيث تكو  ،وما ل ى ذلك واللوحات اإلعالنية واجملالت

 ."امكانية الوصول"يسهل  داعمة للتسويق عرب مواق  التواصل االجتماعي مماالرقمية وغريها من وسائل االترال 
وهذا بدوره يعزز ، مشاركة املعلوماتأي  "املشاركة"التواصل االجتماعي أيًضا على ثقاعة  مواق تعتمد  

 وأصحاب)وصانعي الرأي  املستهلكنيتسمح بيئة األعمال اجلديدة هذه للمسوقني ابالستماع ل ى  حيث العالقات
جديدة، وحىت اختبار املفاهيم اجلديدة واألمساء أعكار منتجات ل ى  مقرتاحاهتاو تعليقاهتم  وترمجة (املرلحة اآلخرين

رعاية سفراء العالمة و  املستهلكنيمن والء طوال الوقت، وتطوير مستوايت أعلى  املستهلكنيالتجارية، م  لشراك 
االستفادة من خاصية من  ؤسساتملاكن مت منرة تشاركية مواق  التواصل االجتماعي ما هي لالع التجارية

اليوم هو كيفية انشاء حمتوى  ؤسساتأ  ترععه امل التحدي الذي جيب .تحقق نتائج جيدةل" شاركة والتفاعلامل"
للوصول  .عزز مشاركتهم م  العالمة التجاريةيو  مستهلكنيوعر عوائد حقيقية للجيد وجذاب والذي من شأنه أ  ي

عقط عن اليوم ال يبحثو  املسوقو  ع أ  تكو  جزء من مواق  التواصل االجتماعي ؤسسةل ى هذا اهلد  على امل
ببعضهم  املستهلكني، ولكن أيًضا ابلبحث عن طرق لتوصيل هؤالء ملستهلكنيابطرق لتوصيل العالمات التجارية 

                                                             
103 Michael-R Solomon et al, op.cit, pp 231-232. 
104 Idem, pp 304-305. 
105 PR Smith & Ze Zook, op.cit, p 9. 
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يعمق من شأنه أ  هذا  ؤسسةاخلدمة يف امل/ على أ  يكونوا جزًءا من نظام ترميم املنتج  همتشجيعو  البعض
  .لعالمة التجاريةلوالء ال

لذا كا   ستهلكجذب انتباه املقنوات اترال أقل بكثري، وابلتايل كا  من األسهل قبل وقت قريب، كانت 
على " كما نشاهد يف التلفزيو "كثريًا ما أعلنت العالمات التجارية ذات امليزانية الكبرية ع ،لدى املسوقني امليزانية

أعطى التواجد على التلفزيو  العالمة التجارية مستوى من . عبواهتا، ويف نقاط البي  ويف لعالانهتا الرحفية
كبرية   مؤسسةكانت   ؤسسةاعرتضوا أ  الوعي على شاشات التلفزيو  يعين أ  امل املستهلكني  املرداقية، رمبا أل

يف وقتنا احلايل اختلفت قواعد اللعبة حيث تعددت قنوات االترال  .106لكربى جديرة ابلثقةا ؤسساتوأ  امل
 .وأصبح ليس من السهل ادارهتا خاصة مواق  التواصل االجتماعي

 البعد العاطفيالتأثري على . 11.

ًدا، من املهم أ  يطور اجلمهور اجتاهات لجيابية حنو العالمة التجارية بناًء يبعد لثبات أ  املنتج قد يكو  مف
ليت ت ستخدم االتراالت التسويقية لنقل جمموعة من القيم العاطفية ا، على ارتباط عاطفي أو جمموعة من القيم

العالمة التجارية أو عئة املنتج حمايدة  حنواملستهلكني اجتاهات كانت   عفي حالة ما لذا ،جتذب اجلمهور املستهد 
 قائمة على املعلوماتالاملقاربة العاطفية أكثر من املقاربة العقالنية  مأ  تستخد مؤسسةاألعضل للأو سلبية، عمن 

  .للتأثري على اجتاهات املستهلكني
مواتية ودائمة  اجتاهاتبغض النظر عن اهليكل املعريف مبثابة وسيلة قوية إلجياد  ،قد تكو  التفاعالت العاطفية

 هذه األخريةمن املرجح أ  تؤثر عر املستهلك كمردر للمعلومات، و تعمل مشا ،يف هذه احلالة. ومقاومة للتغيري
ل ى اإلعجاب مييلو  املستهلكو  ، عاخلدماتأو  املنتجاتعرض عندما تتناسب م   االجتاهاتعلى تغيري 

االستعداد ملستوى معنّي من )ابلعالمة التجارية أو املنتج عندما يكو  هناك تطابق وثيق بني تقّبلهم العاطفي 
ميكن للمستهلكني الذين يتعرضو  . والشدة العاطفية املعرب عنها يف اإلعال  أو بواسطة مندوب مبيعات( املشاعر

من الناحية . املعرعية اجتاهاهتمتعرقل من تطوير قد ة عاطفية سابقة لضغوط زمنية شديدة أ  يتذكروا ببساطة جترب
على سبيل  .ميكن لبعض العوامل تفعيل جتارب أو حلقات من الذاكرة اليت قد ترتبط ببعض املشاعر ،يةالتسويق
تشري  .مؤخراً ها قد تواجه مشاعر لجيابية مثل الفرح واإلاثرة لذا رأيت عجأة لعالاًن عن السيارة اليت اشرتيت ،املثال

يعتمد على التواعق بني هد  املستهلك واالسرتاتيجيات املتاحة  اتاملنتج حنواملستهلك  اجتاهالبحوث ل ى أ  
 .لتحقيق هذا اهلد 

 جتاهاتاتكو  االستجاابت العاطفية أكثر أتثريًا بشكل عام من االستجاابت املعرعية يف تشكيل  ،يف الواق  
 ،"جتربة عاطفية"تعد االستجاابت الفعالة ذات أمهية خاصة عندما يبىن اإلعال  حنو و  املستهلكني جتاه جتربة منتج

                                                             
106 Idem, pp 9-10. 
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تتناسب م  شدة العاطفية املستهلكني  ت استجابة، خاصة لذا كاناجتاهاهتمستؤثر هذه املشاعر عندئذ على 
مسؤولياهتم والتزاماهتم مييلو  ل ى االعتماد أكثر على ، يف حني أ  املستهلكني الذين يركزو  على العاطفياإلعال  

 107.حمتوى الرسالة
النداءات  العاطفي والتأثري عليه على وجه اخلروصميكن للمسوقني استخدام خرائص الرسالة لفهم التأثري  

 اجتاهاتحياول املسوقو  أحيااًن التأثري على . العاطفية ونداءات اخلو  مها من خرائص الرسالة املهمة
اليت تثري املشاعر مثل احلب أو الرغبة أو الفرح أو األمل أو  الرسائل االتراليةاملستهلكني من خالل استخدام 

ميكن أ  يكو  االمشئزاز عاطفة قوية، حىت عندما يتم . اإلاثرة أو اجلرأة أو اخلو  أو الغضب أو اخلزي أو الرعض
 وتولدسلبية  اجتاهاتميكن أ  تولد  كما  جانب آخر من الرسالةفكاهة أو أي حتفيزها عن غري قرد من خالل ال

 اجتاهاتل ى ( مثل السعادة واحلز )ميك أ  تؤدي النداءات العاطفية القائمة على املشاعر املتضاربة . سلبيةنوااي 
ية ل ى بشكل عام، هتد  العواطف اإلجيابو . أقل تفضياًل بني املستهلكني الذين ال يقبلو  مثل هذه التناقضات

، بينما هتد  السلبيات ل ى لاثرة القلق بشأ  ما قد حيدث لذا مل العالمة التجارية أو املنتججذب املستهلكني ل ى 
جلذب يف األسلوب واللو  والنغمة مبتكرة  استخدام رسائل ل  .العالمة التجارية أو املنتجيستخدم املستهلكو  
أو  يف االرتباط هبذا املنتج أو العالمة التجارية ةرغبخلق  هبا من شأنه تغيري الطريقة اليت يشعراجلمهور املستهد  و 

ونربة الروت كلها أمور تساعد وحىت واأللوا  والرور  املوسيقى املناسبةو استخدام الرور املرئية كما أ    املؤسسة
تهد  على اهلد  الذي تسعى لليه االتراالت التسويقية هو مساعدة اجلمهور املس. يعلى خلق ميل عاطف

يف وقت قريب، كا  ؛ ل ى( أنتمي)، أان (أان أطمح ل ى( )أرغب)، أان (أحب)أان " هبلورة اجلانب العاطفي لدي
من األدوات واسعة ولكن اليوم ميكن استخدام جمموعة  اإلعال جيابية هو لاجتاهات  لتكوينخيار املؤسسة األقرب 

لظهار كيف تتناسب العالمة التجارية م  جمموعة و يو املوسيقية وض  املنتج داخل األعالم ومقاط  الفيدكوالوسائط  
 . من القيم وأساليب احلياة املرغوبة

أ  يرر  يمكن ملردر جذاب مردر الرسالة هو كذلك من شأنه التأثري على اجلانب العاطفي لالجتاهات، ع
منوذج املشاهري ونص قليل أو بدو  نص استخدام خالل ميكن حتقيق ذلك من   108.ةالرسال حمتوىاملستهلك عن 

عاستخدام بعض جنوم الرايضة  ،بناًء على الترر  العاطفيلق ارتباط بني اجلمهور املستهد  والعالمة التجارية خل
يف عرض االعال  التلفزيوين عقط ساهم ال ييف االعالانت الرايضية عن سلعة رايضية أو أي شخرية ابرزة ومهمة 

 .أ  يكو  له أتثري واضح على البعد العاطفي لالجتاهأيضاً ميكن بل حف واجملالت، أو االذاعي عرب الر
  مواقعنجاح اء ما يدع  الناس للمشاركة، سر ور على املؤسسات معرعة ال ،امل مواق  التواصل االجتماعييف ع

تضمني النمط  املهمها لذلك من حمتوا ؤسسةامل مد على وجود الناس الذين يشاركو عتيالتواصل االجتماعي 
كما مييلو  ملشاركة   يف شكل أنيقة و هرهم يف صورة جيدالناس حيبو  مشاركة األشياء اليت تظ، عتوىالرحيح يف احمل

                                                             
107 Wayne D. Hoyer and al, op.cit, p 142. 
108 Idem, p 143. 
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، (أي جعل األشياء أشبه ابللعبة)ابستخدام املالعبة هد  املشاركة  ؤسسةحتقق املقد ، األخبار واملعلومات املفيدة
مشاركة أشرطة عيديو أو صور هلا عالقة أو من خالل  عيديو أو اجابة سؤال أو أ  يكونوا األوائل يف رؤية شريط

 109.للجمهور املستهد  العاطفياجلانب  ، عاملشاركة يف حقيقة األمر تثريابملاضي

 التأثري على البعد السلوكي. 11.

ألهنم مراتحو  لعالمة التجارية أو يرتددو   "خاملو "ستهلكو  على أهنم يف بعض عئات املنتجات، يوصف امل
سلوك "يف سياستها االترالية التسويقية على  ؤسسةيف هذه احلالة، جيب أ  تعتمد امل. يف تغيري عالمتهم التجارية

تشجي  بالويب  لتغيري االجتاه، وذلك ابالعتماد على تقنيات التسويق املباشر واالتراالت القائمة على "االستفزاز
بداًل من القيام بتغيري سليب يف ما على ععل شيء  وحثهماجلمهور املستهد  على جتربة العالمة التجارية 

حيفز املنهج السلوكي األعراد على جتربة عالمة  ،لذلك .استجابة سلوكيةالذي ال يؤدي ابلضرورة ل ى االجتاهات و 
ترويج املبيعات . وعادًة ما تكو  جمانية ودو  التزام ،(صالة عرض أو موق  ويب)جتارية أو اختبارها أو زايرهتا 

على سبيل املثال، ع. والبي  الشخري والتسويق املباشر هي األدوات الرئيسية املستخدمة لدع  التغيري السلوكي
هتد  عروض املبيعات ل ى توجيه السلوك من خالل حث الناس على جتربة عالمة جتارية، ويسعى التسويق املباشر 

يف حني حياول مندوبو املبيعات ممارسة الضغط التسويقي على ، جابة ومن مث االخنراط يف التفاعلتشجي  االست ل ى
استخدام اإلعالانت لرع  مستوى الوعي  مؤسسةاجلمهور املستهد  إلمتام عملية البي ، ابملوازاة م  ذلك ميكن لل

من أجن  التسويق التجرييب  قد يكو ابإلضاعة ل ى هذه األساليب، . وتوجيه األعراد ل ى املتجر أو موق  الويب
اخلربة املباشرة يف اللمس أو اإلحساس أو استخدام  الطرق لتكوين اجتاهات لجيابية عن املنتجات على اعتبار أ 

 .لذلك لنشاء قيم لجيابية وتطوير االلتزام منتج ما تساعد على

سلوك  متغريات أغل كنا هو احلال مع   يف هناية هذا املبحث ميكن أتكيد أن االجتاهات ليست فطرية
ن إ. فعالية هذا األخرياالتصال لتحديد  مصادراخلصائص الفردية واملوقفية تتفاعل مع فاملستهلك، 
من شأنه التأثري على اجلنهور املستهد   لرسالة لتالئمجيد ل، وتصنيم املصدرنوع مناس  من استخدام 

الرهان الذي حتنله االتصاالت التسويقية  .تكوين، أتكيد أو تغيري املكوانت الثالثة الجتاهات املستهلكني
وسيلة ميكن من خالهلا  رت توفالسناف ؛عامل مشرتك بني السنات واالجتاهات والتنوقعاليوم هو إجياد 

تستخدم االتصاالت التسويقية لنقل املعلومات حول و  مات التجارية ومنتجات املنافسنيبني العالالتنييز 
يشكل األشخا  اجتاهات نتيجة لتفسريهم للتواصل التسويقي، ومن مث  بناء  على ذلك هذه السنات

  .يتشكل متوقع العالمات التجارية يف أذهان اجلنهور املستهد 
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 :خالصة

تترف . داخلية تعرب عن مشاعر األعراد وتعكس ميوهلم االجيابية والسلبية حنو شيء معنياالجتاهات هي أمور 
تنقسم االجتاهات . االجتاهات مبجموعة من اخلرائص أمهها أهنا مكتسبة، مستقرة نسبيًا كما أ  هلا مسار وقوة

ل ى مجاعية وعردية، ابلنسبة موضوعها ل ى عامة وخاصة، ابلنسبة لألعراد : استنادًا ل ى مخسة أنواع أساسيةل ى 
ميكن التمييز  .لوضوحها ل ى عالنية وسرية، ابلنسبة لقوهتا ل ى قوية وضعيفة وابلنسبة ل ى هدعها ل ى موجبة وسالبة

ظيفة الدعاع عن و و  ظيفة التعبري عن القيمةو  ،ظيفة املنفعةو ، املعرعة وظيفة: أساسية لالجتاهات وظائفبني أرب   
عالمة لالوعي أو املعرعة ابميثل املعريف املكو   :مكوانترأي أغلب الباحثني االجتاه مكو  من ثالث  حسب. األان
أو املنتج، أما البعد  الشعور اإلجيايب أو السليب املرتبط ابلعالمة التجارية ميثلالعاطفي  املكو  أو املنتج، تجاريةال

كل منوذج من مناذج   انيزوديف شكل مناذج بنائية  صيغت هذه املكوانت .نية الشراء عهو ممثل يف السلوكي
النموذج : بني ثالث مناذج  أساسيةميكن التمييز  .االجتاهات برؤية خمتلفة هبد  عهم العالقة بني االجتاه والسلوك

 من األمور الرعبة االجتاهات قياس تعد عملية .مناذج املكوانت املتعددة لالجتاهاتو  النموذج األحاديالثالثي، 
طرق ي، اقرتح الباحثو  العديد من عمل بشكل أو مباشر بشكل للدراسة االجتاهات لخضاع لرعوبة وذلك
الطرق ، الطرق املعتمدة على مالحظة السلوك :ل ى ثالث طرق رئيسية وميكن تقسيم الطرق املستخدمة يف ،القياس

 .شرة املعتمدة على قوائم االستقراءالطرق املباو  (البحوث النوعية)غري املباشرة املعتمدة على االختبارات 
. يف بعض األحيا  دو  خربة مباشرة، وكثريا ما يتم شراء املنتجات دو  أي موقف مسبق االجتاهاتتتشكل 

من جهة  .نتيجة لكلمة شفهية أو لعال  جذاب االجتاهوم  ذلك، يف احلالة األخرية، من احملتمل أ  يتشكل 
 .  االسرتاتيجية العديد من اخلياراتابستخدام  األمر يتطلب بعض الوقت، لكن اتاالجتاهميكن تغيري  أخرى

يساعد حتديد مستوايت كل  ،ميكن استخدام االتراالت التسويقية للتأثري على اجتاهات اجلمهور املستهد 
عالمة االسرتاتيجية اإلبداعية لزايدة الوعي ابلاالترالية بدقة أكرب، عهدا  األيف حتديد  االجتاهاتعنرر من 

(. أو تغيري موض  العالمة التجارية)التجارية خمتلفة عن االسرتاتيجية املطلوبة لتغيري مشاعر السوق املستهدعة 
ستكو  هناك حاجة ل ى اسرتاتيجية اتراالت خمتلفة لذا كا  اهلد  هو حتويل الوعي العايل واملشاعر اإلجيابية ل ى 

جيب ليالء االعتبار لالجتاهات احلالية واملطلوبة للجمهور  تراليةعند تطوير احلمالت االع عمليات شراء جتريبية
، أو بناء ميل (تعلم)املستهد ، ميكن أ  يكو  تركيز احلملة على ما لذا كا  اجلمهور حيتاج ل ى معلومات 

 .(السلوك)أو ما لذا كا  اجلمهور حباجة ل ى تشجي  على الترر  بطريقة معينة ( شعور)عاطفي 
أمناط التواصل  عرصة لتغيريعلى حد سواء وللمؤسسات ملستخدميها  منحمواق  التواصل االجتماعي ظهور ل  

، األمر الذي شد الباحثني هلذا املوضوع ملعرعة طبيعة وكذا التأثري على السلوك واالجتاهات على كل املستوايت
يف دراسة تطبيقية ا سيكو  حمور حبثنا هذا م عالقة التأثري بني مواق  التواصل االجتماعي واجتاهات املستهلكني

  .على مدار الفرلني املتبقيني من هذا العملعلى قطاع اهلاتف النقال 
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 دـــــــــمتهي

اليت تناولت  السابقة الدراسات على اإلطالع بعدو  الدراسة، هلذه اجلوهري السؤال على اإلجابةيف اطار 
هذا الفصل للتطرق إىل جمتمع ومنهجية الدراسة امليدانية من خالل  خصصسن موضوع الدراسة من خمتلف جوانبه

 .ثالث مباحث

ابلتطرق إىل خمتلف االحصائيات وذلك واقع مواقع التواصل االجتماعي يف اجلزائر  املبحث األول يف سنتناول 
يف هذا زائر، مما سنتناول اليت ختص مواقع التواصل االجتماعي يف اجلزائر مروراً ابألرقام اليت ختص األنرتنت يف اجل

اهلاتف النقال ومواقع التواصل االجتماعي وذلك  الناشطة يف قطاع ؤسساتاملاملبحث يف جزئه الثاين موضوع 
اهلاتف النقال يف  مؤسساتبتعريف قطاع اهلاتف النقال ابجلزائر ومذا حماولة إلقاء نظرة عامة عن مدى اندماج 

 .جتماعياجلزائر يف عامل مواقع التواصل اال

من خالل تبيان  لتصميم املنهجي للدراسة امليدانيةابلتعريف يف له سنخصصمن هذا الفصل  املبحث الثاين
 .للدراسة امليدانية العملي االطار العام للدراسة ومن مث التصميم النظري للدراسة، لنختتم املبحث بعرض التصميم

 جودة من لتأمدله مناألول  اجلزءخصص سن ،جزأينقسمناه إىل سناألخري من هذا الفصل و  الثالثاملبحث 
 أيًضا ختتصو  مرونباخ، ألفا الثبات معامل ابستخدام ابلثبات ختتص املعايري من جمموعة بتحليل املستخدم املقياس
الستعراض  هخصصفسنالثاين فقد  اجلزءأما  البناء،و  احملتوى صدقو  الظاهري، الصدق على املشتمل ابلصدق
 التعرف أجل من وشامال دقيقا وصفا الدراسة لعينة العامة اخلصائص توصيف خالل من الوصفي التحليل نتائج
اجلنس، الفئة العمرية، املستوى التعليمي والدخل، املهنة  يف املتمثلة الشخصية املتغريات وفق خصائصها أهم على

للمؤسسات الناشطة يف قطاع اهلاتف النقال للرسائل االتصالية  أفراد عينة الدراسةاضافة إىل مقدار تكرار تعرض 
االجتماعي اليت يستعملها أفراد عينة الدراسة ملتابعة املؤسسات  ومواقع التواصلمواقع التواصل االجتماعي عرب 

 .الناشطة يف قطاع اهلاتف النقال
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ومواقع التواصل  اهلاتف النقال يف اجلزائرالناشطة يف قطاع  سؤساا امل: األولاملبحث 
 االجتماعي

واقع  تعرف علىخصصنا املبحث األول من هذا الفصل لل اخلوض يف التصميم املنهجي للدراسة امليدانية قبل
  .اجلزائر يف مواقع التواصل االجتماعياألنرتنت و استخدام 

 واقع مواقع التواصل االجتماعي يف اجلزائر. 1

 التطور يف استخدام االنرتنت واشرتامات اهلاتف النقال من أهم األسبا  يري املباشرة اليت ساتمت يف ربيعت
تطور استخدام مواقع التواصل االجتماعي، من أجل هذا ارأتينا التطرق أواًل لالحصائيات املتعلقة ابستخدام 

ع التواصل االحصائيات املتعلقة مبواق عرضمث  بشكل خمتصراجلزائر يف اشرتامات اهلاتف النقال األنرتنت و 
 .االجتماعي يف اجلزائر

 احصائيا  األنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي يف اجلزائر. 1.1

أن عدد  Hootsuiteو  We Are Social: جمموعة التقارير الرقمية العاملية اجلديدة لكل من تمشف
 %82ة اخرتاق تقدر بـ سببن مليون مستخدم 94.42بلغ يف اجلزائر  9102 جانفيمستخدمي اإلنرتنت يف 

  1.مليون مستخدم 3 بـزايدة  ما ميثل 9102عن جانفي  %01 قدرها بزايدةو 

هي األخرى الفتة لالنتباه، حيث يف اجلزائر  شرتامات اهلاتف النقالاالرقام اخلاصة ابمن جهة أخرى تعترب 
عن جانفي  %4من امجايل السكان بزايدة  %001 اشرتاك أي ما ميثل نسبةمليون  42.83 بلغت هذه األخرية 

يف  ةنقالمن أجهزة مستخدمي اإلنرتنت إلمجايل الكبري لالعدد وهو ما يفسر  مليون اشرتاك 9ما يعادل  9102
 2.من إمجايل عدد السكان %83ما ميثل  مستخدم مليون 99.32والذي قدر بـ   9102مطلع سنة 

حتتل مواقع التواصل االجتماعي حيز اهتمام  ، 9102لعام  اجلزائرفيما خيص تصنيف املواقع األمثر زايرة يف 
ذا ما أمده تقرير وه  Youtubeو  Facebook خاصة موقعمتصفحي األنرتنت يف اجلزائر طرف  مبري من
 ALEXA’Sاملتصفحة الصفحات  عددد الزوار و حسب عدأفضل مواقع الويب لتصنيف   Alexaموقع 

Top Websites ranking of Websites by the number of visitors and total page views 
  :مما هو ممثل يف اجلدول املوايل 9102لعام  اجلزائراملواقع األمثر زايرة يف  تصنيفب

                                                             
1
 Wearesocial in partnership with Hootsuite, Digital annual report of Algeria 2019 -INTERNET, SOCIAL 

MEDIA, MOBILE, AND E-COMMERCE BEHAVIOURS-, JAN 2019, available on : https://wearesocial.com, 
p 17. 
2 Idem, p 25. 

https://wearesocial.com,/
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يف اجلزائر املتصفحة الصفحات  عددد الزوار و حسب عدأفضل مواقع الويب تصنيف  :(11،41)م رق جدول
 9102جانفي 

   p 22. op.cit,, of Algeria 2019 in partnership with Hootsuite, Digital annual reportWearesocial:املصدر
TOTAPOPULATION 

أن مواقع التواصل االجتماعي حاضرة بقوة يف تصنيف ( 14،10) املبني يف اجلدول املالحظ يف التصنيف
التصنيف ف، يف اجلزائر تعترب الوجهة األوىل أليلب مستخدمي االنرتنت، فهي  اجلزائراملواقع األمثر زايرة يف 

 عمالق حمرك البحث، يليه يف اجلزائر 9102يف صدارة املواقع األمثر زايرة لعام  Youtubeموقع يضع السابق 
Google  يف املرتبة الثانية، بينما حيتل موقعFacebook  الرابعةاملرتبة . 

عدد املستخدمني النشطني ملواقع التواصل االجتماعي بلغ  نفس اجلهة،تقرير من جهة أخرى، وحسب 
Active Social Media Users  84 اخرتاقبنسبة  مليون مستخدم 93: 9102 جانفييف يف اجلزائر %

مليون من املستخدمني  90 ،مما أنمليون مستخدم 9 يعادلما وهذا  9102عن جانفي % 2.8بزايدة قدرها و 
مواقع التواصل االجتماعي يف اجلزائر يستخدمون أجهزة حممولة يف عملية اتصاهلم مبواقع التواصل النشطني عرب 
 9102.3عن جانفي % 00بزايدة % 81تصل إىل  نسبة تغلغلمما ميثل  االجتماعي

بعد أن ألقينا نظرة على االحصائيات اخلاصة مبستخدمي األنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي يف اجلزائر بصفة 
 .عامة، سنتطرق يف النقطة املوالية إىل أهم وجهات مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي يف اجلزائر

 
                                                             

3 Wearesocial in partnership with Hootsuite, Digital annual report of Algeria 2019, op.cit, p 22. 
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 أشهر مواقع التواصل يف اجلزائر. 1.1

ومن طرف مل الفئات العمرية دون اسثناء، فقليالً  اجلزائرعرفت مواقع التواصل االجتماعي رواجًا مبريًا يف 
، Youtubeأو Facebook،  Instagram،  Twitterال ميلك حسا  على  ما جند يف أايمنا هذه شخص
ليست حكرًا على فئة دون اعي ، حيث أصبحت مواقع التواصل االجتمLinkedinأو ال ميلك سرية ذاتية على 

مل شخص يستخدم ما يناسبه من مواقع التواصل االجتماعي، والبعض اآلخر و ص بل متاحة للعام واخلا أخرى
 .موقع يتيحها مليستخدم أمثر من موقع للتواصل االجتماعي لالستفادة أبمرب قدر من املزااي اليت 

يف  ة من املستخدمنيعي اليت تستقطب أمرب شرحيمواقع التواصل االجتمااجلدول املوايل ميثل احصائيات 
، مما ميثل نفس "اجلمهور االعالين على مواقع التواصل االجتماعي"مبصطلح  والذي ميكن االشارة إليهاجلزائر 
اعالانت مواقع  الذين ميكن الوصول إليهم ابستخدام سنة 03د أعمارهم عن الذين تزي نسبة األشخاص اجلدول

 .بني اجلنسنياملستخدمني التواصل االجتماعي اضافة إىل تقسيم 

 9102جانفي  يف اجلزائر مواقع التواصل االجتماعيمستخدمي  (:02،04)جدول 

التغري الفصلي يف  
 احلضور اإلعالين الكلي

نابة 
 االانث

نابة 
 الذكور

الذين  ونابة األشخاص
عاًما 11تزيد أعمارهم عن   

املاتخدمنيعدد   
موقع التواصل 
 االجتماعي 

 Facebook مليون 99 10%   % 29    32% 1
 Instagram مليون 4.41 04% 82% 40%  1.3+
 Twitter ألف 429 0.8%  12% 90% 9.1+
 Snapchat مليون 9.38 1.8% 32% 82% 2.3+
 Linkedin مليون 0.21 2.4% 11% 31% 8.2+

ابالشرتاك مع ومالة  Wearesocialلومالة  9102التقرير السنوي الرقمي للجزائر  من اعداد الباحثة ابالعتماد على :املصدر
Hootsuite (of Algeria 2019 Digital annual report التقرير متاح على املوقع https://wearesocial.com )،               

 . 33-92ص ص 

ملواقع التواصل االجتماعي يف اجلزائر بني خمتلف مواقع  مليون مستخدم 93يتوزع  (02،04) ولحسب اجلد
مواقع التواصل االجتماعي يف  على رأس القائمة، حيث يرتبع على عرش Facebook، وأييت التواصل االجتماعي

  :التواصل األخرى مما سيتم شرحه فيما يليتليه مواقع  اجلزائر ابألخذ مبعيار عدد املستخدمني
 
 

https://wearesocial.com/
https://wearesocial.com/
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  موقعFacebook: بلغ عدد مستخدميFacebook  جانفييف  مليون مستخدم  99ئر يف اجلزا 
نسبة البالغني الذين تزيد أعمارهم متثل   .%29من الرجال  Facebookمستخدمي  معظم ، 9102
نسبة  .Facebook  10% على  ADVERTS والذين ميكن الوصول إليهم ابستخدام عاًما 03عن 

ل اجتماعي إىل آخر، خيتلف من موقع تواصيف جمال اإلعالن اجلماهريي احلضور التغري الفصلي يف  
نسب الفئات فيما خيص . 9102يف جانفي % 1أي زايدة يف النمو فيسبوك وقع حيث مل يشهد م

 :هي ممثلة يف الشكل املوايل Facebookالعمرية ملستخدمي موقع 

 (Facebook)الفايسبوك الفئات العمرية ملستخدمي موقع  نسب (:11،14) رقم  شكل

 
 : https://napoleoncat.com/stats/messenger-users-in-algeria/2019/01 $v, page consulté le :املصدر

29/09/2019. 

 02من وفئة  سنة 34و  98الذين ترتاوح أعمارهم بني املستخدمني فئة  ، متثل(10،14)انطالقًا من الشكل 
يتقدم و على التوايل % 33.0و % 31.8بنسبة يف اجلزائر  Facebook مستخدمي من فئتنيأمرب سنة  94إىل 

سنة  34إىل  98لفئة من % 94.3مقابل % 03.9) النساء بشكل ملحوظ ملتا الفئتني علىيف  الرجال 
 .رى ممثلة بنسب قليلةتبقى الفئات األخ ، فيما(سنة  94إىل  02لفئة من  %08مقابل % 02.0و

  موقعInstagram:  ريم سيطرة موقعFacebook  على مواقع التواصل االجتماعي يف اجلزائر إال أن
استطاع أن حيصد قاعدة مجاهريية ال أبس هبا يف أوساط مستعملي مواقع التواصل  Instagramموقع 

مقسمة  مستخدم مليون Instagram  4.40 موقع االجتماعي يف اجلزائر، حيث بلغ عدد مستخدمي 
الذين و  سنة  03الذين تزيد أعمارهم عن سبة البالغني متثل ن% 04،  للذمور% 82لالانث و % 40 بني



 

 150 

زايدة معتربة يف  Instagramشهد موقع  . ADST ADMERTS ميكن الوصول إليهم ابستخدام
نسب فيما خيص  .%1.3 + قدرت بــ اإلعالنيف جمال اجلماهريي احلضور التغري الفصلي يف نسبة 

 :هي ممثلة يف الشكل املوايل Instagramالفئات العمرية ملستخدمي موقع 

 (Instagram)أنستغرام الفئات العمرية ملستخدمي موقع  نسب (:11،14)شكل رقم 

 
 https://napoleoncat.com/stats/messenger-users-in-algeria/2019/01 $v, op.cit, page :املصدر

consulté le : 29/09/2019. 

هم أمرب جمموعة سنة  94و  02األشخاص الذين ترتاوح أعمارهم بني  أنمن الشكل السابق، يتضح 
من جهة أخرى  ،%33سنة بنسبة  34إىل  94تليها فئة من % 43بنسبة  Instagramملوقع  مستخدمني

فيما ، ة على التوايلسن 01-03فئة و سنة  44-38لفئة % 2.2و % 2.0تتفاوت نسب الفئات األخرى بني 
حيدث أمرب فرق بني الرجال والنساء بني من جهة أخرى . تبقى نسب الفئات األخرى ممثلة بنسب قليلة

 .الرجال بتفوقسنة  34و  98األشخاص الذين ترتاوح أعمارهم بني 

  موقعTwitter:  ريم تراجع القاعدة اجلماهريية ملوقعTwitter  على املستوى العاملي مما سبق وأن
ذمران يف الفصل الثاين من هذه األطروحة، إال أنه ال يزال يصارع من أجل البقاء ضمن أمثر مواقع 

، 9102يف جانفي  مستخدم ألف 429.1إذ بلغ عدد مستخدميه  ،التواصل االجتماعي شهرة يف اجلزائر
والذين  سنة 03نسبة البالغني الذين تزيد أعمارهم عن مما بلغت  .ذمور% 12و  إانثمنهم % 90

التغري الفصلي يف عرفت نسبة . Twitter 0.8%على  ADVERTS ميكن الوصول إليهم ابستخدام
 .%9.1 قدرت بــ زايدة Twitterملوقع  يف جمال اإلعالناجلماهريي احلضور 
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  موقعSnapchat : عدد مستخدمي موقع  قدر Snapchat مليون مستخدم أيلبهم من  9.38 بـ
سنة  03نسبة البالغني الذين تزيد أعمارهم عن  بلغت. (للذمور% 32لالانث مقابل % 82)االانث 

عرف موقع . %1.8بـ   Snapchatعلى  ADAP ADVERTS وميكن الوصول إليهم ابستخدام
Snapchat  بنسبة قدرت بـ  يف جمال اإلعالناجلماهريي لحضور لالفصلي يف التغري  زايدرة معتربة

2.3%. 
  موقعLinkedin: لومالة  9102التقرير السنوي الرقمي للجزائر  أفادتWearesocial  ابالشرتاك

يف االحصائيات املتعلقة مبواقع التواصل االجتماعي يف اجلزائر  الذي اعتمدان عليه Hootsuiteمع ومالة 
يالبيتهم من  9102مستخدم يف جانفي  ألف 0.21بلغ يف اجلزائر  Linkedinأن عدد مستخدمي 

 وميكن الوصول إليهم ابستخدام سنة 03نسبة البالغني الذين تزيد أعمارهم عن . %11الذمور 
ADVERTS على Linkedin  من جهة أخرى عرف التغري الفصلي للحضور %2.4بلغت ،

 .%8.2اجلماهريي يف جمال االعالن زايدة بنسبة 

يف اجلزائر على يرار   سريعني وانتشاراً  عرفت منواً  االجتماعي التواصل ميكن القول أن مواقع على ما سبق، بناءً 
 الىت ،يف اجلزائر الرحبية ويري الرحبية املؤسسات من قبل العديد من ضرورة توظيفها إىل أدى األمر الذي ،العامل
اجلزائرية اليت استعملت التسويق عرب  ؤسسات، ولعل أوىل املعمالئها مع للتواصل والتفاعل واعداً  سبيال ارأتهتا

الناشطة يف قطاع  ؤسساتاملبشكل خاص هي بشكل عام واالتصاالت التسويقية  مواقع التواصل االجتماعية
 .سنتطرق إليه فيما يلي ماهذا اهلاتف اهلاتف النقال 
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 االجتماعي  واقع التواصلملاهلاتف النقال  الناشطة يف قطاع سؤساا املاستخدام . 1

يعرب  ؤسساتاملمن طرف ا جتاهل هل أيفأصبح  ،مل األعمالاع يف ت مواقع  التواصل االجتماعي نفسهافرض
 اجلزائر ليست مبنأى عن هذه التغريات اليت يشهدها العامل اليوم، .هلا ية الضائعة ابلنسبةعن ماليني الفرص التسويق

فريم التدفق احملدود لالنرتنت يف اجلزائر مقارنة ابلدول الكربى، إال أن اجلزائريني يقبلون بشكل متزايد على مواقع 
وهذا ما تؤمده االرقام املتعلقة مبواقع التواصل االجتماعي يف اجلزائر واليت سبق وأن تطرقنا  التواصل االجتماعي

عرب مواقع التواصل االجتماعي من جهة واملزااي العديدة هلذه املواقع من التسويقية الفرص وجود العديد من  .إليها
الناشطة يف قطاع  ؤسساتاجلزائرية إىل التوجه إىل مواقع التواصل االجتماعي ولعل امل ؤسساتجهة أخرى دفع امل

ن قطاع اهلاتف اهلاتف  النقال يف اجلزائر مانت السباقة يف ذلك، من أجل هذا خصصنا هذا اجلزء اللقاء نظرة ع
 .مواقع التواصل االجتماعيعامل  ه يففي ومعرفة مدى اندماج املؤسسات الناشطةالنقال ابجلزائر 

 الناشطة يف قطاع اهلاتف النقال يف اجلزائر سؤساا تعريف ابمل. 1.1

، Mobilis مؤسسةوطنية ممثلة يف  مؤسسة، مؤسساتثالث زائر قطاع اهلاتف النقال ابجلينشط يف 
 .Ooredooو  Djezzy خاصتني ممثلتني يف شرميت مؤسستنيو 

أول متعامل للهاتف النقال و فرع من جممع إتصاالت اجلزائر  هي :Mobilis موبيليس مسؤساة .1.1.1
إىل حتديد  منذ نشأهتا  Mobilisتسعى  .9113ت استقالليتها ممتعامل منذ أو    Mobilis ابجلزائر، أقرت

تقدمي اجلديد و اإلبداع،  ؛التكفل اجليد ابملشرتمني لضمان وفائهم ؛تقدمي أحسن اخلدمات :أهداف أساسية منها
 91إىل  ت قصرييف وق توصلهاو حتقيق أرقام أعمال مهمة  من مكنها ا ماذهو التطورات التكنولوجية و مبا يتماشى 
 .مليون مشرتك

سليم أساسه و يف حميط جد تنافسي  شفافةو وفية  ،، مبدعةحيوية مؤسسةنفسها م Mobilisتفرض اليوم 
السباقة يف   Mobilisمانت ، حيث  4املباشر االتصالاملصداقية ابإلضافة إىل و مفتاح جناحه يكمن يف اجلدية و 

، لكن النشاط الفعلى للمتعامل 9112يف ديسمرب  Facebookإنشاء صفحة على موقع التواصل االجتماعي 
يف املوقع قبل هذه الفرتة مان جملرد التواجد فقط،   Mobilisفتواجد  ،9101آوت  8: عرب هذا املوقع مان يف

 Mobilis، بعدها قامت Facebook الفايسبوك حيث مل يالحظ أي نشاط للمتعامل عرب الصفحة الرمسية يف
 اليت جتذ  أمرب عدد من املشرتمني يف اجلزائراألخرى مواقع التواصل االجتماعي صفحات رمسية على  نشاءإب

 .Linkedinلنكد ان و  Twitterتويرت ، Instagramانستغرام ، Youtubeيوتو   على يرار
 

                                                             
4 http://www.mobilis.dz/apropos.php, page consulté le : 08/10/2019. 

http://www.mobilis.dz/apropos.php
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 31على رخصة استغالل خدمات اهلاتف النقال يف  Djezzy لتحتص :Djezzy جيزي  مسؤساة .1.1.1
النقالة  االتصاالترائدة يف جمال   Djezzy مؤسسةتعترب . 9119فيفري  08أطلقت شبكتها يف و  9110جويلية 

اخلدمات مثل الدفع و تشكيلة واسعة من العروض  ؤسسة، متنح امل9108مليون مشرتك مع هناية  01أبمثر من 
ل الصندوق الوطين لإلستثمار على حتص 9108يف جانفي  .اخلدمات ذات القيمة املضافةو املسبق، األنرتنت 

تبعا و . سنوات من النشاط اجلد حمدود 4أمثر من و سنوات من املفاوضات  3بعد  ؤسسةمن رأمسال امل% 80
  .ؤسسةمبسؤولية تسيري امل( سابقاً  Vimpelcom) VEON، حتتفظ جمموعةاالتفاقيةلشروط 
والية  42من السكان على مامل الرتا  الوطين، مما تتوفر خدماهتا للجيل الثالث يف  Djezzy 28%تغطي 
هي تتابع توسعها يف الوالايت تبعا و  9102أمتوبر  0إطالق خدمات اجليل الرابع بنجاح يف  مت. 9102منذ هناية 

ة اخلدمة العاملي Djezzyمما نشرت . االستغاللللربانمج املنصوص عليه يف دفرت الشروط اخلاص برخصة 
برانجما  Djezzyأطلقت من جهة أخرى  على اجليل الثاين من أجل فك العزلة عن املناطق النائية لالتصاالت

 االستفادةمتّكن هكذا زابئنها من و لتصبح املتعامل الرقمي املرجعي يف اجلزائر  9108للتحّول على املدى الكبري 
 5.من مل اإلمكانيات اليت مينحها العامل الرقمي

من خالل انشائها صفحات رمسية على  9101عامل مواقع التواصل االجتماعي يف ديسمرب   Djezzyدخلت 
 Djezzyاستهدفت العديد من مواقع التواصل االجتماعي اليت جتذ  أمرب عدد من املشرتمني يف اجلزائر، حيث 

لنكد ان و Twitterتويرت ، Instagramانستغرام ، Youtubeيوتو  ، Facebookفايسبوك مل من موقع 
Linkedin. 

 مشغل للهاتف احملمول يف اجلزائر وهو جنمة، الذي أصبح أول :Ooredoo أوريدو مسؤساة. 1.1.1
Ooredoo  جملموعة الفرع اجلزائريميثل هو ف 9103نوفمرب  90يف  Ooredoo  93يف اجلزائر منذ ومتواجد 
مت إطالق عالمة جنمة  .دمات اهلاتف احملمول يف اجلزائراتريخ احلصول على ترخيص تقدمي خ 9113ديسمرب 
سواء األفراد أو رجال األعمال جمموعة من العروض ، حيث قدمت للجزائريني 9114 أوت 94جتاراًي يف 

 .واخلدمات املبتكرة متشيا مع املعايري الدولية
العريض وخدمات املؤسسات  النطاقعلى اهلاتف احملمول خدمات اإلنرتنت عرب   Ooredooمؤسسة تقدم 

جنو  شرق و ومشال إفريقيا  يف منطقة الشرق األوسط ؤسساتوامل املصممة خصيًصا لتلبية احتياجات األفراد
إثراء حياة السكان وإمياهنا  برؤيتها املتمثلة يف Ooredoo تسرتشد .لكل الفئاتموجهة  مؤسسةموهنا . آسيا

  Ooredoo تتواجد. الناس على حتقيق أهدافهمابلقدرة على حتفيز التنمية البشرية من خالل التواصل ملساعدة 
يف عام . يف أسواق مثل قطر والكويت وسلطنة ُعمان واجلزائر وتونس والعراق وفلسطني وجزر املالديف وإندونيسيا

مليون  29.2مليار دوالر مع قاعدة عمالء عاملية تتجاوز  2.3عائدات بلغت حوايل  ؤسسة، حققت امل9109
                                                             

5 http://www.djezzy.dz/djezzy/nous-connaitre/a-propos-de-djezzy/ , page consulté le : 08/10/2019. 

http://www.djezzy.dz/djezzy/nous-connaitre/a-propos-de-djezzy/
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املعروفة سابقًا ابسم  .Ooredoo Q.S.C هي Ooredoo األم لـ ؤسسةامل. 9109ديسمرب  30عميل حىت 
وبورصة أبوظيب " بورصة قطر"، واليت يتم إدراج أسهمها يف سوق قطر لألوراق املالية ( ميوتل)قطر لالتصاالت 
 6".سوق أبوظيب لألوراق املالية"لألوراق املالية 
من خالل انشائها صفحات رمسية على  9101 أوتعامل مواقع التواصل االجتماعي يف   Ooredooدخلت 

استهدفت العديد من مواقع التواصل االجتماعي اليت جتذ  أمرب عدد من املشرتمني يف اجلزائر، حيث 
Ooredoo   فايسبوك مل من موقعFacebook ،  يوتوYoutube ، انستغرامInstagram تويرت و

Twitter. 

 التواصل االجتماعي مواقععامل اهلاتف النقال يف  مسؤساا اندماج . 1.1

وفيما  ،تعترب صفحات متعاملي اهلاتف النقال يف اجلزائر الصفحات األمثر احتواًء على أمرب عدد من املعجبني
لكل من موقع  يف اجلزائر -عدد من املعجبنيمن انحية –مؤسساتللاألوىل الرمسية صفحات  الستيلي ترتيب 

Facebook، Youtube   و Twitter( مت اعتماد احصائيات على مل من موقعFacebook، Youtube 
 .(فقط لعدم متكننا من احلصول على احصائيات رمسية ملواقع التواصل االجتماعي األخرى Twitter و

يف اجلزائر  مؤسساتللاألوىل ة ياجلدول املوايل ميثل ترتيب الست صفحات الرمس : Facebookموقع  .1.1.1
 :Facebookابألخذ مبعيار عدد املعجبني على موقع 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 www.ooredoo.dz/Ooredoo/Algerie/tout-sur-ooredoo, page consulté le : 08/10/2019.  

http://www.ooredoo.dz/Ooredoo/Algerie/tout-sur-ooredoo
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يف اجلزائر ابألخذ مبعيار عدد املعجبني  مؤسساتترتيب الست صفحات الرمسية لل :(11،14)جدول رقم 
 Facebookعلى موقع 

 
 https://www.socialbakers.com/statistics/facebook/pages/total/algeria/brands, page consulté: املصدر

le : 07/01/2020. 

  Djezzy  ،Ooredooلنقال يف اجلزائر اهلاتف ا ؤسساتوفقًا للجدول أعاله يتبني أن الصفحات الرمسية مل
ابألخذ مبعيار عدد املعجبني يف اجلزائر  مؤسساتحتتل صدارة ترتيب الست صفحات الرمسية لل   Mobilisو 

متفوقني بذلك على   Ooredooو   Djezzyعدد املعجبني بني يف تقار  مع  Facebookعلى موقع 
Mobilis    2020اعجا  يف مطلع سنة  9141202واليت مل حتصد سوى. 

يف اجلزائر  مؤسساتللاألوىل ة ياجلدول املوايل ميثل ترتيب الست صفحات الرمس :Twitterموقع  .1.1.1
 :Twitterابألخذ مبعيار عدد املعجبني على موقع 

 

 

 

 

https://www.socialbakers.com/statistics/facebook/pages/total/algeria/brands
https://www.socialbakers.com/statistics/facebook/pages/total/algeria/brands
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ابألخذ مبعيار عدد املعجبني يف اجلزائر  مؤسساتللاألوىل ة يترتيب الست صفحات الرمس :(41،14)رقم جدول 
  Twitterعلى موقع 

 : https://www.socialbakers.com/statistics/twitter/profiles/algeria/brands, page consulté le: املصدر
07/01/2020. 

  Djezzy  ،Ooredooاهلاتف النقال يف اجلزائر  ؤسساتأعاله يتبني أن الصفحات الرمسية مل وفقًا للجدول
، حيث Twitterهي األخرى تشغل الثالث مراتب األوىل ابألخذ مبعيار عدد املتابعني على موقع   Mobilisو 

 .فيما يتقار  عدد املتابعني بني هاتني األخريتني ،Djezzyو   Mobilisمل من    على Ooredooتتفوق 

ابألخذ مبعيار عدد  يف اجلزائر األوىل قنواتاملوايل ميثل ترتيب الست اجلدول  :Youtubeموقع  .1.1.1
 :Youtubeعلى موقع  املتابعني

 

 

 

 

 

https://www.socialbakers.com/statistics/twitter/profiles/algeria/brands
https://www.socialbakers.com/statistics/twitter/profiles/algeria/brands


 

 157 

على موقع  املتابعنيابألخذ مبعيار عدد يف اجلزائر  مؤسساتالرمسية لل قنواتترتيب الست  :(10،14)رقم جدول 
Youtube  

 https://www.socialbakers.com/statistics/youtube/channels/algeria/brands, page consulté :املصدر
le : 07/01/2020.  

يف ترتيب  Djezzyو  Ooredoo ،Mobilisاهلاتف النقال الثالثة  مؤسساتاجلدول السابق يوضح تواجد 
، مان التفوق يف املتابعنيالرمسية الست مراتب األوىل ابألخذ مبعيار عدد  قنواهتااليت حتتل  ؤسساتامل

يف املرتبة   Mobilis مؤسسةبتصدرها قائمة الرتتيب، تليها   Ooredooؤسسةمله املرة هذ  Youtubeموقع
 .يف املرتبة السادسة  Djezzy مؤسسةالثالثة يف حني جاءت 

تبنيًا للمفاهيم اجلديدة املتعلقة  سؤساا اهلاتف النقال يف اجلزائر من أكثر امل مسؤساا تعترب 
بتكنولوجيا  اإلعالم واالتصال وما يصاحبه من تقنيا  جديدة، ومنها مواقع التواصل االجتماعي خاصة 

Facebook   ملا يوفره من فضاءا  متنوعة إبمكان املسؤساا  استغالهلا،  حيث سعت كل من
Djezzy ،Ooredoo  وMobilis مواقع التواصل االجتماعي اليت ا  رمسية هلا على إلنشاء صفح

. على شبكة األنرتنت على املوقع الرمسي ا  الرمسيةووضع رابط مرشد للصفحتلقى أكرب تفاعل يف اجلزائر 
وتطبيق دراستنا على ماتهلكي خدما  اهلاتف قطاع اهلاتف النقال على ما سبق وقع اختياران على  بناءً 

التصميم املنهجي للدراسة  سنتطرق يف املبحث املوايل لعرض .النقال من زائري مواقع التواصل االجتماعي
 .امليدانية

 

https://www.socialbakers.com/statistics/youtube/channels/algeria/brands
https://www.socialbakers.com/statistics/youtube/channels/algeria/brands
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 التصميم املنهجي للدراسة امليدانية: املبحث الثاين

وذلك بطرح االطار العام للدراسة ابالضافة إىل  التصميم املنهجي للدراسة امليدانيةإىل  املبحث هذا سنتطرق يف
 .امليدانية للدراسة العملي التصميملتصميم النظري للدراسة، لنختتم هذا املبحث بعرض ا

 للدراسة املقرتح العام اإلطار. 1
 املوضوع على أدبيات بناًءا تطويره مت الذيو ترمجة للعالقة بني متغريات الدراسة املقرتح للدراسة  النموذجميثل 

 .ةالسابقات الدراسو 

 الدراسة منوذج. 1.1

 أساس على الدراسة هذه تقوم ،اوأهدافه الدراسة شكلةمب فيما يتعلقمقدمة هذا العمل  يف توضيحه مت ملا وفًقا
    ى اجتاهات املستهلكني علوأتثريه  دراسة دمج مواقع التواصل االجتماعي يف االسرتاتيجية االتصالية التسويقية

مت  األدبيات التسويقية والدراسات السابقةبناًء على  .-دراسة حالة قطاع خدمة اهلاتف النقال بوالية سطيف-
 :وهو ممثل يف الشكل املوايل -اختبارهالذي حنن بصدد -لدراسة النموذج املقرتح ل صياية

 منوذج الدراسة :(11،14)رقم  شكل

 

 

 

 

 

 
 

 
ــــ       الفروق --- ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  التأثري   ــ

 .من اعداد الباحثة :املصدر

حنو خدما   اجتاها  املاتهلكني
والية سطيفاهلاتف النقال ب  

 

 املتغريات الشخصية

 املكون املعريف

 املكون السلومي

 املكون العاطفي

حمتوى االسرتاتيجية االتصالية التاويقية عرب 
التواصل االجتماعي للمسؤساا   مواقع

 الناشطة يف قطاع اهلاتف النقال

املصدر خصائص  

الرسالة مصداقية  

 الرتفيه
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 :رئيسية للدراسة تتمثل يفد ثالث متغريات ج، تو (13،14) املبني يف الشكل رقمللدراسة و وفقاً لنموذج املقرتح 
جمموعة من املتغريات من املتغريات السابقة يتضمن متغري  مما أن مل،املتغري التابع واملتغري الوسيطاملتغري املستقل، 

 النموذج على وجود عالقة مباشرة بني املتغري املستقل ومتغرياته الفرعية، واملتغري الوسيطوتقوم فلسفة . الفرعية
 . هذه العالقة يف املتغري التابعومتغرياته الفرعية، وابلنتيجة أتثري

 الدراسة متغريا . 1.1

 العالقاتهذه صياية مث ات الرئيسية وحتديد العالقة بينها بتحديد املتغري  العملعند إعداد خطة  الباحثةقامت 
 :وميكن حصر متغريات البحث فيما يلي .البحث يف شكل فروض

اليت يؤدي التغيري يف املتغري  يقصد ابملتغري املستقل :Independent Variableاملتغري املاتقل  .1.1.1
االسرتاتيجية االتصالية حمتوى "ممثل يف املتغري املستقل يف هذه الدراسة  .حداث تغري يف قيم متغري آخراقيمته إىل 
اعتماد لقد مت  ."االجتماعي التواصل مواقععرب  للمؤسسات الناشطة يف قطاع خدمة اهلاتف النقالالتسويقية 

التأصيل النظري الذي سبق وتطرقنا إليه يف الفصل السابق ابالضافة إىل نتائج ستنادًا إىل املستقل اتقسم املتغري 
عرب  اإلعالانتإىل أن  (Camilla Bond and al, 2010)توصلت دراسة  ، حيثبعض الدراسات السابقة
لتفاعلية ويري املتطفلة اليت تتميز ابو ( من انحية الرتفيه، الصدق واملعلومات)ذات القيمة  مواقع التواصل االجتماعي

من جهة  ، 7 املستهلكني والتأثري عليهم مفعالة يف جذ  اهتمامقبولة و  ميكن أن تكون( ناملستندة إىل اإلذ)
احملتوى من  بعدأن إىل   İrem ErenErdoğmuş & (Mesut Çiçek  ( 2012 ,دراسةخلصت أخرى 

جتماعي من ميزات اليت بجب أن تتحقق يف التسويق عرب مواقع التواصل االيعترب من أهم امل انحية الصدق والتنوع
 Ayat Mazin Almahmoud)   (2019 ,دراسة أما .8ومن مث على والئه املستهلك أجل التأثري على سلوك

 التواصل مواقعخصائص التسويق عرب تعترب أهم  التفاعل واملعلوماتية والرتفيه  :خصائص فقد توصلت إىل أن
( 9109صاحل وآخرون،  حممود احلميد عبد حممود)يف حني اعتمدت دراسة  .9 للتأثري على اجتاهات املستهلكني

                                                             
7
 Camilla Bond and al, Social Media Advertising: An Investigation of Consumer Perceptions, Attitudes, and 

Preferences for Engagement, ANZMAC, 2010, Available online at : 
https://research.monash.edu/en/publications/social-media-advertising-an-investigation-of-consumer-perceptions. 
8 İrem ErenErdoğmuş, Mesut Çiçek, The Impact of  Social Media Marketing on Brand Loyalty, Procedia - Social 
and Behavioral Sciences, Vol 58,  2012, pp 1353 – 1360 Available online at : www.sciencedirect.com 
9 Ayat Mazin Almahmoud, The Impact of Social Media Characteristics and Customer Attitude on EWOM: An 
Empirical Study in Jordanian Banking Sector , Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), Vol 8, No.2, pp:169-
188. Available online at : https://doi.org/10.25255/jss.2019.8.2.169.188. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812045818#!
https://research.monash.edu/en/publications/social-media-advertising-an-investigation-of-consumer-perceptions
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812045818#!
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 املصداقية، املعلومات: ثالث أبعاد على تقسيم متغري احملتوى االعالين عرب مواقع التواصل االجتماعي إىل
 .10واالمتاع

 التواصل عرب مواقعللمؤسسات االسرتاتيجية االتصالية التسويقية حمتوى  " بناًء عليه مت اعتماد تقسيم متغري 
 : إىل ثالث أبعاد أساسية" االجتماعي

 يقوم ابرسال الذي أي  " ؟من" التسويقي االجابة على السؤال ميثل مصدر االتصال  :املصدر خصائص
ومسعة  استعمال املشاهري، املصدرمصداقية : على خصائص املصدرعنصر مل يشت. الرسائل االتصالية

 .املؤسسة القائمة بعملية االتصال التسويقي
  صائص هيكل الرسالةخ، قدمةامل احلجججودة  :علىيشمل بعد مصداقية الرسالة  :الرسالةمصداقية. 
 مستقبل الرسالة وتسليةترفيه يقصد به قدرة الرسالة االتصالية على  :الرتفيه. 

ذي يطرأ على قيم هو املتغري الذي يؤثر فيه التغري ال :Dependent Variableالتابع   املتغري. 0.9.9
اجتاهات مستهلكي خدمات "بع يف هذه الدراسة هو املتغري التا". النتيجة" ميثلاملتغري التابع أي أن  املتغري املستقل

من هذا  الثالثسابقًا يف الفصل  تطرقنامما  ."والية سطيفب اهلاتف النقال من زائري مواقع التواصل االجتماعي
املكون املكون املعريف، ) نياملستهلك اتخلصت إىل وجود ثالث مكوانت الجتاهأن عدد من الدراسات  العمل

الدراسة  أما .االجتاهات لقياس فقط العاطفي على املكون آخرون ابحثون اقتصر وقد( العاطفي واملكون السلومي
يف قياس االجتاهات حنو حمتوى االسرتاتيجية االتصالية التسويقية للمؤسسات الناشطة يف قطاع فتعتمد احلالية 

 .اتلالجتاه ةاهلاتف النقال على املكوانت الثالث
تسعى الدراسة احلالية إىل حتليل  مما سبق وأن أشران يف مقدمة هذا العمل، :املتغريا  الضابطة .1.1.1

عنصرين ودراسة عالقة التأثري والتأثر فيما بينهما واملتمثالن يف االسرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب مواقع التواصل 
املستوى اجلنس، السن،  )إىل دراسة أتثري العوامل الشخصية  االجتماعي واجتاهات املستهلكني ابالضافة

على هاذين املتغريين، حيث أن يالبية الدراسات  (، تكرار التعرض للرسائل االتصالية، الدخلاملهنة، التعليمي
 ر منهابعض الدراسات نذم السابقة مل تدرس أتثري العوامل الشخصية على املتغري املستقل واملتغري التابع ابستثناء

واليت درست أتثري االعالن عرب مواقع التواصل ( 9109صاحل وآخرون،  حممود احلميد عبد حممود)دراسة 
اجلنس، : االجتماعي على اجتاهات املستهلكني استناداً إىل املتغريات الدميغرافية واليت حصرها الباحثون يف متغريات

                                                             
 حالة- التجارية العالمة حنو املستهلكني اجتاهات على االجتماعية الشبكات مواقع يف صاحل وآخرون، أثر احملتوى اإلعالين حممود احلميد عبد حممود  10
 .981-993 ص ، ص9103، الرايض، 9اإلدارية  العلوم ، 98جملد  سعود، امللك جامعة ، جملة-السعودية االتصاالت شرمة
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اجلنس، ) الشخصية بشكل أوسع ممثلة يفاعتمدت الدراسة احلالية على املتغريات  .11السن، التعليم واجلنسية
واليت من شأهنا  (تكرار التعرض للرسائل االتصالية و  الدخل ،املهنية-االجتماعية الفئة، املستوى التعليميالسن، 

 .احداث فروق يف العالقة

 للدراسة النظري التصميم. 1

 .النظري للدراسة بطرح فرضيات الدراسة ومنهجية الدراسة املتبعة سنتناول يف هذا اجلزء التصميم

 الدراسة فرضيا . 1.1

ترتجم  اليتو  تفرضياأربع  اشتقاق ميكن خالله من توضيحها مت اليت عالقاتالو  للدراسة املقرتح للنموذج اً تبع
 :العالقات بني متغريات الدراسة

 سطيف والية بني املستهلك يف تقييمات إحصائية داللة ذات فروق توجد :األوىل الرئياية الفرضية
 للمؤسسات الناشطة يف قطاع االجتماعي التواصل حملتوى االسرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب مواقع

تكرار  ،ل، الدخاملهنة، املستوى التعليمياجلنس، السن،  )تبعاً للمتغريات الشخصية  خدمة اهلاتف النقال
 .(االتصاليةالتعرض للرسائل 

 كي خدمات اهلاتف مستهل يف اجتاهات إحصائية داللة ذات فروق توجد :الفرضية الرئياة الثانية
اجلنس، السن،  )الشخصية  متغرياهتتبعًا ملسطيف والية ب االجتماعي التواصلزائري مواقع  من النقال

 .(، تكرار التعرض للرسائل االتصالية، الدخلاملهنة، املستوى التعليمي
  بوالية ي خدمات اهلاتف النقال مستهلك تقييمل إحصائية داللة ذو أثر يوجد :الثالثةالرئياة الفرضية

للمؤسسات الناشطة يف السرتاتيجية االتصالية التسويقية لمن زائري مواقع التواصل االجتماعي سطيف 
 .اجتاهاهتمتكوين على االجتماعي  التواصل عرب مواقع قطاع خدمة اهلاتف النقال

جتدر االشارة إىل أن الفرضيات الرئيسية السابقة هي بدورها تفكك إىل فرضيات فرعية سيتم تفصيلها يف 
 .الفصل املوايل الذي سنتطرق فيه إىل حتليل النتائج واختبار الفرضيات

 

 

 
                                                             

11
 .981-993 ص ، صنفس املرجع  
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 الدراسةوحدود  منهجية. 1.1

الطريق أو األسلو  الذي  أبنهنهج البحث العلمي من الناحية االصطالحية يعرف امل :منهجية الدراسة .1.1.1
دين العلوم يف أي ميدان من مياو  علمية يف أي فرع من فروع املعرفةيسلكه الباحثة العلمي يف تقصيه للحقائق ال

 12.العلميتتبع يف اعداد البحث عرف أيضاً على أنه الطريقة أو القاعدة اليت النظرية والعلمية، مما 
دمج مواقع التواصل االجتماعي يف االسرتاتيجية االتصالية التاويقية للمسؤساة " :عدراسة موضو من أجل 

مت  ،" -دراسة حالة قطاع خدمة اهلاتف النقال بوالية سطيف–وأتثريه على تكوين اجتاها  املاتهلكني 
املنهج الوصفي يهتم بوصف ظاهرة أو على اعتبار أن  املعلوماتو االعتماد على املنهج الوصفي جلمع البياانت 

تمدت الباحثة اضافة إىل عامما   ؛13بياانت عنه ملعرفة العوامل املؤثرة فيهالموضوع اجتماعي معني وجتميع وحتليل 
إعطاء التفسريات الضرورية حتليل العالقة بني املتغريات و التفسري لغرض املنهج الوصفي على منهجي التحليل و 

 .البياانت احملصلةو للمعطيات 
 .تشمل احلدود املكانية والزمانية :حدود الدراسة. 1.1.1

 طبقت الدراسة امليدانية على عينة من األفراد املقيمني  ،بناء على مشكلة الدراسة وأهدافها  :احلدود املكانية
تصالية عرب مواقع التواصل االجتماعي تعرضوا لرسائل اقد سبق هلم وأن  الذينو  -اجلزائر–والية سطيف ب
نقاط بيع خدمات اهلاتف النقال  الباحثةاستهدفت . خدمات اهلاتف النقالالناشطة يف قطاع  لمؤسساتل
(Djezzy  ،Ooredoo  وMobilis)يتواجد  اليت الوالية يف الرئيسية املناطق وبعضملرامز التجارية، اجلامعة ، ا
 . خدمات اهلاتف النقال مستهلكو هبا
 من الفرتة  ، وقد امتدتالدراسـة عينةهي الفرتة اليت مت فيها توزيع االستبيان على  :احلدود الزمنية
 . 12/09/9102 إىل 08/18/9102
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .02-01ص ص  ،9112يازي عناية، منهجية اعداد البحث العلمي، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن،   12
13

 .12نفس املرجع، ص   
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  للدراسة العملي التصميم. 1

هذا اجلزء لعرض التصميم العملي للدراسة وذلك ابلتطرق إىل جمتمع وعينة الدراسة ومل ما يتعلق  ناصصخ
 .عداد وبناء أدوات البحثإب

 الدراسة عينةو  جمتمع. 1.1

عينة الدراسة من حيث التعريف بالتعريف مبجتمع الدراسة ابإلضافة إىل يشمل عنصر جمتمع وعينة الدراسة 
 .النوع واحلجم
ع الدراسة الذي سنأخذ أن نتبىن مسحاً ابلعينات يتوجب علينا أن حندد بدقة جمتم قبل :الدراسة جمتمع .1.1.1

وعندما نتحدث عن  .14املشارمني يف تنفيذ املسح لذاك بجب تعريفه بوضوح واالتفاق عليه من قبلمنه العينة، 
 Targetويطلق على أحدها مصطلح اجملتمع املستهدف  اجملتمع نتحدث عن عدة أمناط من اجملتمعات،

Population وهو يشري إىل اجملموعات الكلية من األفراد أو الظواهر أو األشياء اليت أنمل أن نعمم نتائج ،
بجب أواًل أن نبدأ بتحديد جمتمع الدراسة بكل دقة وهو اجملتمع الذي سنأخذ منه العينة حيث  ،15البحث عليها
ع على موضو  بناء، وعليه 16اختيار اجملتمع أو اختيار العينة سوف يؤدي إىل سلسلة من األخطاء أن اخلطأ يف

الذين  فقد حتدد جمتمع الدراسة جبميع األفراد القاطنني بوالية سطيف البحث ومشكلة الدراسة وأهدافها
 مؤسساتصالية تسويقية للعرضوا لرسائل اتسبق هلم أن تمع التأميد على أهنم  يستخدمون خدمات اهلاتف النقال

 .خدمة اهلاتف النقال عرب مواقع التواصل االجتماعيالناشطة يف قطاع 
 (Mobilisو Ooredoo ، Djezzy) ابجلزائر النقال اهلاتف قطاعالناشطة يف  ؤسساتامل اختيار مت

التسويقية عرب مواقع التواصل االجتماعي على اجتاهات  االسرتاتيجية االتصالية أتثري معرفة أجل من ابلتحديد
اهلاتف النقال يف اجلزائر مانت سباقة يف تبين هذا النوع من التسويق بصفة  مؤسساتمن اب  أن  ستهلكنيامل

الت التسويقية عرب مواقع التواصل االتصاطبيقًا ملفهوم مثر تاألو ( التسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي)عامة 
 مما  صفحاهتا الرمسية على خمتلف مواقع التواصل االجتماعيمنشوراهتا على وهذا ما نلمسه من خالل  جتماعياال

 .سبق وأن تطرقنا يف املبحث األول من هذا الفصل تضم أمرب عدد من املشرتمني مما أن صفحاهتا

                                                             
تقنيات املعاينة االحصائية يف الدراسات السوقية والتسويقية، الطبعة األوىل، دار االعصار العلمي للنشر والتوزيع، عمان،  عدانن عباس محيدان،  14

 .924، ص 9108األردن، 
 ،لنشر والتوزيعدار امليسرة ل، الطبعة األوىل، -تصميم البحث والتحليل االحصائي–العلمي  دمحم وليد البطش، فريد مامل أبو زينة، مناهج البحث  15

 .21ص  ،9111 عمان، األردن،
 ،9101علي فالح الزعيب، مناهج وأساليب البحث العلمي يف ميدان التسويق، الطبعة األوىل، دار امليسرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،   16
 .024ص
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الدراسة، فهي مميزة من حيث أن العينة إىل جمموعة جزئية مميزة ومنتقاة من جمتمع  تشري :الدراسة عينة .1.1.1
هلا نفس خصائص اجملتمع، ومنتقاة من حيث انه يتم انتقاؤها من جمتمع الدراسة وفق اجراءات وأساليب 

، ومن منظور تسويقي عرفت العينة على أهنا اجلزء املأخوذ من جمتمع البحث احملدد أليراض البحث 17حمددة
 18.متثياًل متكاماًل ودقيقاً التسويقي وهذا اجلزء بجب أن ميثل اجملتمع 

تعترب عملية اختيار العينة عملية حامسة وأساسية يف البحث العلمي؛ فهي حتدد وتؤثر على مجيع خطوات 
البحث، فاذا مانت النتائج اليت يتم التوصل إليها ال ميكن أن تعمم، ولو بدرجة بسيطة خارج نطاق العينة 

فان هذا البحث ال يضيف إىل املعرفة أي شيء جديد، وال يسهم يف تقدم  املستخدمة يف البحث أو الدراسة،
الوقت الذي وضع فيه قد ذهب املمارسات العملية يف جمال التخصص الذي تقع به املشكلة، ويكون اجلهد و 

 .19هباءً 
الدراسة مت اختيار عينة من جمتمع بناًء على ماسبق وأن ذمران ونظرًا ألهداف البحث ومتطلبات الدراسة، 

، وحىت تكون عينة البحث ممثلة للمجتمع األصلي للدراسة، وتكون النتائج قابلة للتعميم والذي سبق وأن حددانه
 على احلصول من الباحث ميكِّن البحث جملتمع إطار يوجد أنه الو  ، خاصة، وأبعلى درجة ثقةأأبقل نسبة خط

"  ميسرة عينة"وهي   Convenience Sample  احتمالية يري عينة على االعتماد مت فقد احتمالية، عينة
 .منها البياانت جتميع الباحث على يسهل اليت البحث جمتمع من املتاحة املفردات تشمل

إذ من املعروف أن العينة مبرية احلجم ميكن ميفية اختيار العينة هو أمر مهم لكن دون ايفال حجم العينة، 
يف أحيان الكثري من التكلفة وضياع الوقت، و لصغرية ولكن يف نفس الوقت تسبب االعتماد عليها أمثر من العينة ا

شخص مان  811بشيء من الدقة أحسن من عينة مكونة من  اختريتشخص  18مكونة من  أخرى تكون عينة
جملتمعها متثياًل  Representativeويقضي املنطق االحصائي أن تكون هذه العينة ممثلة . دقيقاختيارها يري 

 .20صادقاً مبعىن أن تنعكس خصائص ذلك اجملتمع ومساته املميزة يف العينة
مما أنه ميكننا من االعتماد على عينة    الباحثة االستبيان االلكرتوين ملا يوفره من جهد ووقت استعملتمبدئيًا 
إىل أننا الحظنا عدم التحصل على استجاابت مثرية ريم مشارمة االستبيان يف خمتلف املنتدايت  ،مبرية احلجم
مما أن االجاابت احملصل عليها مانت اخلاصة بوالية سطيف عرب خمتلف مواقع التواصل االجتماعي  واجملموعات 

مواقع التواصل  بياانت االلكرتونية عرباالستهذا ما ميكن ارجاعه إىل مثرة و  عشوائية ال تتميز أبدىن درجات الثبات،
شكل فوضى يف ذهن املتلقى وهذا ما  إىل االستبيان االلكرتوين مما يحتول الكثري من الباحثنيجراء  االجتماعي

على  لإلجابةمما ميكن ارجاعه إىل عدم تفرغ املتلقي يؤدي يف يالب األحيان إىل عدم تسجيل استجاابت مافية،  
                                                             

 .21ص  مرجع سابق،فريد مامل أبو زينة، دمحم وليد البطش،   17
18

 .82، ص 9112، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، االردن، -حبوث التسويق مدخل نظري وتطبيقي محيد الطائي،  
 .28، ص فريد مامل أبو زينة، مرجع سابق دمحم وليد البطش،  19
 .028-024ص ص  مرجع سابق،، ، مناهج وأساليب البحث العلمي يف ميدان التسويقعلي فالح الزعيب،   20
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عدم هذا ما دفع الباحثة إىل دفته ملنشور االستبيان االلكرتوين مما يشكل مفردة ضائعة، االستبيان حلظة مصا
 حيث يعد الطريقة الورقية يف توزيع االستبيان الستبيان االلكرتوين والتوجه إىلاعتماد االستجاابت احملصلة من ا

وحدات من ارض خصبة للتعامل مع  هوسيلة فعالة يف احلصول على استجاابت األفراد مبا يوفر  االستبيان الورقي
 .بكل موضوعية تعبئتها ضمانو مبزيد من املرونة واحلصول على البياانت بسرعة  املعاينة

 ،األفراد الذين تتوافر فيهم خصائص عينة الدراسةمن على عدد  ورقي استبيان 1111بتوزيع الباحثة قامت 
للبياانت  مستويفيري استبيان  40أمثر من  استبعدتستبياانت اليت مت مجعها يدواي لال الباحثةبعد مراجعة لكن 

يشكلون عينة الدراسة  ورقياسـتبيان  1101وعليه مان عدد االستبياانت الصاحلة للمعاجلة االحصائية ، الضرورية
 .األساسـية

 إعداد وبناء أدوا  البحث. 1.1

جلمـع املعلومـات والبيانـات حـول موضوع البحث واليت حتقق أهدافه حبث حماور  ثالثاالستبيان على حيتوي 
 .تمبجموعة من التوصيات واملقرتحافروضه للخروج جتيب على و 

  البياان  مجع أساليب .1.1.1
  أدبيات به جاءت ما على االطالعابلنسبة للبياانت الثانوية اعتمدت الباحثة فيها على  :الثانويةالبياانت 

 واألجنبية العربية املصادرو  املراجع تناولته ما على لوقوفلوااللكرتوين  كتيبامل سحامل ابستخدام املوضوع
مما مكن الباحثة من  (إخل...ه، تقارير سنويةدمتورا رسائل ،مقاالتمتب، ) الدراسة موضوع خبصوص

إىل حصر الدراسات السابقة اليت عاجلت  الفهم اجليد للمفاهيم املتعلقة مبتغريات الدراسة، ابالضافة
 .تطوير منوذج للدراسة وصياية الفرضيات املناسبةمتغريات الدراسة وهذا ما ممكننا من خمتلف 

 االستبيان،  أبسلو  عن البياانت األولية إعداد وبناء أداة البحثمما سبق وذمران، مت  :البياانت األولية
. معظم الدراسات التسويقية تستخدم نوعًا من االستبيان سواء مان ابلربيد أو املقابالت الشخصية
والنمط األمثر استخدامًا هو املقابالت الشخصية حيث يتم مجع البياانت األولية بشكل مباشر من 

حصيل من املالحظة إن ممية املعلومات القابلة للت .سواق االستهالمية أو االستثماريةاملستجيبني يف األ
والتجريب حمدودة بينما جند املقابالت مرنة وقادرة على مجع مدى واسع من البياانت اجلديدة واهلامة 

 . 21حيث تعترب االستبياانت هي العمود الفقري أليلب الدراسات وتتطلب ختطيط وتنفيذ دقيقني

                                                             
ي للنشر والتوزيع، عمان، دار االعصار العلم، عدانن عباس محيدان، تقنيات املعاينة االحصائية يف الدراسات السوقية والتسويقية، الطبعة األوىل  21

 .021، ص 9108، األردن
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أداة جلمع البياانت املتعلقة "على أنه  ابلرجوع إىل أبسط تعريف لالستبيان :وصف حمتواي  االستبيان .1.1.1
الدراسة االجابة  مبوضوع حبث حمدد وعادة ما تكون عبارة عن منوذج حيتوي عددًا من األسئلة يطلب من عينة

يتضح أن االستبيان حيتوي عددًا من األسئلة يتم صيايتها مبا يتوافق مع الفرضيات من التعريف ، 22"هاعلي
 .موعة من احملاورتكون موزعة على جم املطروحة

 حتتمل اليتو  املغلقة األسئلة من ملها  مانت االً سؤ  32 الذي ضممت استيفاء البياانت البحثية عن طريق استبيان  
 السهولة لضمان االستبيان وتصميم إعداد يف األسئلة من النوع على عتمادا ومت ، ولقدأمثر أو واحدة إجابة
 على املستجوبني لكل ابلنسبة اإلجابةعلى  تساعد وحمددة بسيطة األسئلة مانت حيث اإلجابةيف  الدقةو 

 :مما يلي  حماور ثالثاً متضمناملستعمل يف الدراسة احلالية  االستبيان جاء .م التعليميةهت مستواي اختالف

 واليت تسـاعد فـي إعطـاء عينة الدراسة  ألفراد الشخصيةاستمارة البياانت مشل احملور األول   :األول احملور
  :، تتضمن األسئلة معلومات حولوصف دقيق للحالة االجتماعية واالقتصادية والثقافية ألفراد عينة الدراسة

 أنثى وأذمر فيما إذا مان املستجو  مت تقسم اجلنس  :اجلنس. 
 فئات مالتايل 4مت تقسيم العمر إىل  :الفئة العمرية : 
 .سنة 98إىل سنة  02من : الفئة األوىل -
 .سنة 38إىل سنة  92من : الفئة الثانية -
 .سنة 48إىل سنة  32من : الفئة الثالثة -
 .سنة فأمثر 42من : الفئة الرابعة -
 جامعي –اثنوي -ثانويدون ال :مستوايت أساسية 4مت تقسيم املستوى التعليمي إىل  :املستوى التعليمي - 

  . دراسات عليا
 أعمال  -موظف ابلقطاع اخلاص  -موظف ابلقطاع العام  -بدون عمل  -طالب : قسمت املهنة إىل :املهنة
 .حرة
 مما يليفئات   4مت تقسيم مستوايت الدخل إىل   :الدخل الشهري: 
 دج 02111أقل من  :الفئة األوىل -
       دج    35000إىل  02111من : الفئة الثانية -
   دج 81111إىل  32111من : الفئة الثانية -
 . دج 81111أمثر من : الفئة الثانية  -
 عرب مواقع  للمؤسسات الناشطة يف قطاع خدمة اهلاتف النقالتعرض أفراد العينة للرسائل االتصالية  تكرار

 .اندراً  –شهرايً  –أسبوعياً  –يومياً  :التواصل االجتماعي
                                                             

22
 .902علي فالح الزعيب، مناهج وأساليب البحث العلمي يف حبوث التسويق، مرجع سابق، ص   
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 املؤسسات الناشطة يف قطاع اهلاتف النقال ملتابعة أفراد العينة ستعملها اليت ياالجتماعي  مواقع التواصل
مواقع التواصل االجتماعي اليت متلك فيها املؤسسات الناشطة يف قطاع  متثلت االختيارات يف :دوريبشكل 

 فايسبوك: -مع امكانية اختيار أمثر من اختيار - يليمما اهلاتف النقال حساابت رمسية، مانت اخليارات  
Facebook -  يوتو Youtube - تويرت Twitter - لينكد إن linkedin - انستغرام Instagram.  

 عرب مواقع السرتاتيجية االتصالية التسويقية توى اتقييمية حمل  أسئلة يضم احملور الثاين من االستبيان :الثاين احملور
هذا احملور على جمموعة من  حيتوي .للمؤسسات الناشطة يف قطاع خدمة اهلاتف النقال التواصل االجتماعي
 : مما يليثالث أبعاد  صنفت حتت اليت بدورها و  01العبارات بلغ عددها 

  عبارات 1لوحده على  البعداشتمل هذا ": خصائص املصدر"األول  البعد. 
  عبارات 2على  البعداشتمل هذا  ": الرسالة مصداقية" الثاين البعد. 
  عبارات 3اشتمل هو اآلخر على  ":الرتفيه" البعد الثالث. 
 
 االسرتاتيجية  اجتاهيف والية سطيف اجتاهات املستهلكني  ملعرفة ترمي عباراتيشمل هذا احملور  :الثالث احملور

تقسيم  مت .عرب مواقع التواصل االجتماعي للمؤسسات الناشطة يف قطاع خدمة اهلاتف النقالاالتصالية التسويقية 
عبارة موزعة ابلتساوي بني  90هذا احملور ضم  .االجتاهات مكوانت متثل أساسيةهذا احملور إىل ثالث أبعاد 
 :األبعاد الثالث مما يلي

  94رقم إىل  02رقم هذا البعد العبارات من اشتمل  ":املعريف املكون"البعد األول. 
  إىل العبارة  98عبارات من رقم الاشتمل هذا البعد هو اآلخر  ":املكون العاطفي أو الوجداين" البعد الثاين

 .30رقم 
  32إىل  39 منعبارات اشتمل هذا البعد ال ":املكون السلومي" البعد الثالث. 

على جمموعة من احملكمني  مت عرض االستبيان ،أداة البحث فـي صـورهتا األولية االنتهاء من بناء وتصميمبعد 
من خطوة أساسية اليت تعترب  لدراسة االستطالعيةابللتأمد من صدقه الظاهري مما سنرى الحقًا لنقوم بعدها 

هي تساهم يف امتشاف األفكار اجلديدة اليت ف اة البحثبني جمموعة من اخلطوات األخرى يف إعداد وبنـاء أد
على عينة مسحوبة من اجملتمع األصلي للدراسة  االستبيان حثة بتوزيعقامت البا. تساعد علـى فهم مشكلة البحث

 وذلك للتعرف على استجاابت األفراد لعبـارات االستبيان ة الورقيةابلطريق االستبيان وزعمفردة،  31بلـغ عـددها 
على  الجابةأي يموض ومشامل حتول دون إمتام ا والتأمد من مدى فهم ووضوح األسئلة للمستجوبني لتفادي

وإعادة صياية بعـض  االستبيانتعديل من الدراسة االستطالعية مت الواردة بناًء على املالحظات . االستبيان
يف صيغته النهائية  ستخدام ملمات سهلة وبسيطة لطرحهابوتبسيط البعض اآلخر من الناحية اللغوية  العبـارات

 .ابلشكل املطلو  على العينة املختارةومن مث توزيعه 
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 املاتعملة اإلحصائي التحليل أساليبو  املاتخدم املقياس. 1.1

إىل نوعية البياانت املراد احلصول  يعة البحث وجمال تطبيقه واستناداً إىل طب ابلنظر :املاتخدم املقياس .1.1.1
تـم تصـميم أداة القيـاس املناسبة هلذا  ،الدراسة وحتقيق أهداف الدراسة امليدانيةومن أجل اختبار فرضيات عليهـا 
 يف شيوًعا األمثر املقياس  Likert Scale ليكرت مقياس يعتربو وفق تدرج ليكرت،  ممثلة يف االستبيان الغرض
 املراد املوضوع عنعبارات  خالل من هلا قياسه ببساطة لتميزه نظرًا واالجتماعية، النفسية االجتاهات قياس ميدان
 عن الفرد يعربل أين قبو  درجة أدىن إىل قبول درجة أعلى من متدرج سلم منها مل أمام يكونو  حنوه االجتاه قياس
 23:إىل صيايته يف السلم درجات عدد خيتلفو  . عبارة مل على اجتاهه شدة
 موافق؛ يري حيادي، موافق، :الثالثي التدريج 
  اإلطالق؛ على موافق يري موافق، يري موافق، بشدة، موافق :يالرابع التدريج 
 شيوعا األمثر هوو  اإلطالق، على موافق يري موافق، يري حمايد، موافق، بشدة، موافق :اخلماسي التدريج 
 فقرات على اإلجابة عند أمرب راحة للمستجيبني يعطي الذي احلياد عنصر على احتوائهو  لبساطته نظرًا ذلكو 

 االجتاهات؛
 على موافق يري موافق، يري ما، حد إىل موافق يري ما، حد إىل موافق موافق، بشدة، موافق :يالسداس التدريج 

 اإلطالق؛
 يري موافق، يري ما، حد إىل موافق يري حيادي، ما، حد إىل موافق موافق، بشدة، موافق :السباعي التدريج 

 .اإلطالق على موافق
 لإلجابة بدائل مخسة خالل من  Likertعلى التدرج اخلماسي ملقياس يف هذه الدراسة  اعتمدت الباحثة

 :هو موضح يف الشكل التايلمما   حمايد، يري موافق، يري موافق بشدة موافق، بشدة أوافق :وهي

 (Likert)ليكرت سلم  :(41،14)رقم شكل 

 
 

 يري موافق بشدة يري موافق حمايد موافق بشدةموافق 
+(9) +(9) (1) (-0) (-9) 
 .، إذ أهنا تعطي نفس النتائج(0)إىل  (8)ميكن مذلك توزيع األرقام من  :مالجظة

                                                             
23

 دراسة -واألجنبية احمللية للمنتجات اجلزائري املستهلك تقييم على التجارية وعالمته املنتج منشأ بلد حنو االجتاهات أتثري دراسةفاتح جماهدي،   
ملية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية   ،األعمال إدارة فرع التسيري علوم يف يري منشورة دمتوراه أطروحة،  - املشروابت و اإللكرتونية للمنتجات ميدانية

 .009-001، ص ص 9100-9101، 3وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر 

ــاحلي أقصى درجات القبول أقصى درجات الرفض ادـــ  
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خمتلف الطرق اليت تطرقنا واقص والصعوابت الواردة يف من خالل هذا املقياس التغلب على الن Likertحاول 
طريقة متتاز بسهولة االستعمال وارتفاع درجة  Likertيعترب مقياس  .لقياس االجتاهاتإليها يف الفصل السابق 

 .24الثبات والصدق للقياس مع ااتحتها للفرد الفرصة للتعبري عن اجتاهه ابلنسبة لكل عبارة من عبارات املقياس

 الستمارات النهائي التجميع وعقب التحليل عملية تسهيل بغية :اإلحصائي التحليل أساليب. 1.1.1
 للعلوم االجتماعية اإلحصائية حلزمةا برانمج يف وتفريغها احملصلة البياانت بتجميع ت الباحثةقام االستبيان،

 اإلحصائيةب األسالي استخدام مت الدراسة وفرضيات إشكالية مع متاشياً و  ." 22االصدار  (SPSS) برانمج"
 :التالية
 ؛االستبيان لفقرات الداخلي االتساق من لتحقق مرونباخ الفا الثبات اختبار 
  ؛استجاابهتم وحتديد الدراسة عينة خصائص لوصف املئوية النسبو  التكرارات 
 مل على العينة أفراد استجاابت اخنفاض أو ارتفاع مدى ملعرفة املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات 

 وحماور أبعاد مل جتاه العينة أفراد الستجابة النسبية األتمية حتديد وابلتايل ،االستبيان عبارات من عبارة
 ؛االستبيان

  اختبارT  لعينة واحدةOne sample T test ؛لتحليل نتائج حماور االستبيان 
 األحادي التباين حتليل (Anova) تقييم املستهلكني  علىالشخصية  متغرياتلل الفروق مصدر الختبار

على اجتاهات الناشطة يف قطاع اهلاتف النقال و لالسرتاتيجية االتصالية التسويقية للمؤسسات 
 ؛املستهلكني

 اختبار املقارانت البعديةBONFEROONI  ملعرفة مصدر الفروقات يف التحليل؛ 
 املتعدد االحندار معامل (Multiple Regression) على املستقل املتغري أبعاد أتثري الختبار وذلك 

 حدى؛ على مل التابع املتغري أبعاد
 منخفض بشدة، منخفض، متوسط، مقبولة، )درجة االجتاه حددت الباحثة مخس مستوايت هي  لتحديد

 :  بناًء على املعادلة التالية( مقبولة جداً 
 عدد املستوايت(/احلد األدىن البديل –احلد األعلى البديل = )طول الفئة
 1.2= 8(/0-8)= طول الفئة

  :الفئات مما هي ممثلة يف اجلدول املوايل فتصبح للمقياس األدىن للحد 1.2 القيمة تضاف وابلتايل
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 حتديد طول الفئات  (:10،14)رقم  جدول

 درجة التقدير Likertالدرجة يف مقياس  قيم املتوسط احلاايب
 ضعيفة جداً  0 1..1 -1.11
 ضعيفة 9 1.01 -1..1
 متوسطة 3 1.41 – 1.01
 مقبولة 4 4.11 – 1.41
 مقبولة جداً  8 0.11 – 4.11
 .إعداد الباحثةمن  :املصدر

قياس اجتاه املستهلكني جتدر االشارة إىل أن القيم املمثلة يف اجلدول أعاله هي نفسها القيم اليت سنعتمدها يف 
 .حنو موضوع الدراسة

من خالل تبيان االطار  والذي عاجلناه لتصميم املنهجي للدراسة امليدانيةبعد تطرقنا يف هذا املبحث ل
، للدراسة العملي التصميمالعام للدراسة ومن مث التصميم النظري للدراسة، لنختتم هذا املبحث بعرض 

 لعينة الوصفي التحليل نتائجعرض املمثلة يف االستبيان وكذا  تقنني أداة البحثسنخصص املبحث املوايل ل
 .الدراسة
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 الدراسة لعينة الوصفي التحليل نتائجتقنني أداة البحث وعرض : املبحث الثالث

 املستخدم االستبياناملتمثلة يف   القياس ألداة والثبات الصدق درجة تقييم األول جزئهيف  املبحث  هذا يتناول
 لعينة الوصفي التحليل لعرض نتائج اجلزء الثاين فقد خصصأما  الدراسة، عينة من األولية البياانت جتميع يف

 .الدراسة

  االستبيان وثبا حتليل صدق . 1

، النتائج املتعلقة هبذه اختبارات الصـدق والثبـات مـن االختبارات اليت تعطي املصداقية ألدوات البحثتعترب 
 .االختبارات سنعرضها فيما يلي

 حتليل صدق االستبيان. 1.1

فيما يلي حتليل صدق االستبيان من خالل التطرق للصدق الظاهري ومذا عرض نتائج الصدق  سنستعرض
 .البناء

إىل إال أنه يعا  عليه صعوبة التوصل  Likertاملزااي اليت يتميز هبا سلم  ريم :الصدق الظاهري .1.1.1
 أويلاختبار يفضل إجراء ، لذا الفرد حنو الشيء موضوع الدراسة تسمح بقياس اجتاهالتحديد الدقيق للنصوص اليت 

، من أجل هذا قامت الباحثة 25للنصوص على عينة من األشخاص قبل االتفاق هنائيًا على ما سيوضع يف السلم
 .ابختبار الصدق الظاهري لالستبيان

مبعىن أنه عند تفحص االختبار  أن يبدو االختبار ظاهراًي أنه يقيس ما وضع لقياسه، ابلصدق الظاهرييقصد 
والواقع أن الصدق الظاهري يعترب . ظاهراًي فان املرء املتفحص خيرج ابستنتاج أن االختبار يقيس ما وضع لقياسه

 26.حىت يتم تبين االختبار واستخدامهأبسط أشكال صدق احملتوى، وعلى الريم من ذلك فانه يعترب ضرورايً 

األوليـة علـى جمموعة من احملكمني إلبداء  يف صـورته ى االستبيان مت عرضهلظاهري حملتو للتحقق من الصدق ا
هذا وقـد تـم عـرض األداة على عدد من أعضاء هيئة . ألجلـه ارات لقياس مـا وضـعآرائهم يف مدى مالئمة العب

لحق املعلمية يف مت توضيح أمسائهم وختصصاهتم ال .إلثراء البحث واإلحصاء، املنهجية التسويقالتدريس يف ختصص 
 : حول األمور التاليةآرائهم املختلفة ابداء حيث مت  ،912صفحة  (14)رقم 
 حسن الصياية اللغوية؛ -
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 وضوح الفقرات ومشوليتها؛ -
 ؛انتماء الفقرة للمتغري الذي تقيسه -
 ؛ارات لقياس مـا وضـعت ألجلـهمدى مالئمة العب  -
 .مبا يفلت الباحثة عن ادراجه فيما يتعلق مبوضوع الدراسة االستبياناثراء  -

مت تعديل بعض الفقرات وحذف أخرى حىت أصبحت أداة الدراسة  ابألخذ بتوجيهات ومالحظات احملكمني
الشكل النهائي لالستبيان املعتمد يف  ميثل 921صفحة  (18)رقم امللحق فقرة  32يف شكلها النهائي مكونة من 

 .الدراسة
ومع ذلك فان توفر ذلـك ميكـن القـول أن االستبيان متتع بدرجة مناسبة من الصدق الظاهري، على  بناءً 

الصدق الظاهري يشري إىل تقييم . وى لالختباراتشراً معتمداً على صدق احملتالصدق الظاهري ال يعترب مافياً أو مؤ 
ولتدعيم هذه  27.، وإمنا إىل معايري ذاتيةاملتفحص حملتوى االختبار، وهو تقييم ال يستند إىل معايري موضوعية

تطرق إليها يف سن خليبعـض األساليب اإلحصائية للتحقق من صحة االتساق الداالباحثة النتيجـة اسـتخدمت 
 .فيما يلي

مما يقصد به شـمول .قدرة االستبيان على قياس ما وضع لقياسهالبناء صدق لابيقصد  :صدق البناءال .1.1.1
 جهة، ووضـوح فقراهتـا ومفرداهتا من جهةلتحليل اإلحصائي من لعناصر اليت بجب أن تدخل يف االكـل  االستبيان
  .أخرى 
على حماور أداة البناء داة الدراسة أجرت الباحثة اختبـارات الصدق البناء ألصدق الجل التحقيق من أمن 
 :ابلطريقتني التاليتني الصدق البناء تم حسا ي . البحث
  معامالت االرتباط بني درجة مل عبارة من العبـارات املكونـة لكـل حمـور، والدرجة الكلية للمحور  حسا

  .ابالستبيان
 الستبيان والدرجـة الكلية لمل عبارة من العبـارات املكونـة درجة  ت االرتباط بني حسا  معامال

  .لالستبيان
جتدر االشارة إىل أن قيمة معامل االرتباط تعرب عن قوة واجتاه العالقة بني متغريين أو أمثر عن طريق اعطاء قيم 

حيث تشري االشارة املصاحبة ملعامل االرتباط إىل اجتاه العالقة . مرورًا ابلصفر 0-و  0+رقمية ترتاوح بني 
ا يتبعه ية اليت تتمثل يف أن التغري يف أحد املتغريات يف اجتاه ماالرتباطية، فاالشارة املوجبة تشري إىل العالقة الطرد

يف حني تشري االشارة السالبة املرافقة ملعامل االرتباط إىل العالقة العكسية اليت . بنفس االجتاهتغري يف املتغري الثاين 
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أما قيمة معامل . يف االجتاه املعامستعرب على أن التغري يف أحد املتغريات يف اجتاه ما يتبعه التغري يف املتغري الثاين 
 28.االرتباط فتعرب عن قوة االرتباط، فكلما ابتعدت القيمة عن الصفر زادت قوة العالقة االرتباطية

معامالت االرتباط بني درجة مل عبارة من العبـارات املكونـة لكـل حمـور، والدرجة اجلدول املوايل ميثل نتائج 
 :الكلية للمحور ابالستبيان

 متغري لكل الكلية الدرجةو  الدراسة متغريات فقرات بني العالقة :(10،14)جدول رقم 

  .SPSSخمرجات ابالعتماد على  إعداد الباحثةمن  :املصدر

 فقرات مجيع بني إحصائية داللة ذاتو  قوية ارتباط عالقة هنالك أبن يالحظ( 11،14)اجلدول من خالل 
 ذاالبناء هل صدقال على يدل مما ،(0.01) معنوية مستوى عند املتغريات هلذه الكلية الدرجةو  املقاسة املتغريات
  . املقياس

 بعضها مع جمتمعة للمتغريات الكلية الدرجة استخدام مع لكن العالقات نفس حسا  مت من جهة أخرى
 : (12،14)احملصل عليها مت ادراجها يف اجلدول  النتائج البعض،
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معامل  العبارة
 االرتباط

ماتوى 
معامل  العبارة املعنوية

 االرتباط
ماتوى 
معامل  العبارة املعنوية

 االرتباط
ماتوى 
 املعنوية

11 ,384**1 ,0001 14 ,504**1 ,0001 10 ,560**1 ,0001 
11 ,407**1 ,0001 10 ,575**1 ,0001 1. ,634**1 ,0001 
11 ,544**1 ,0001 10 ,543**1 ,0001 12 ,606**1 ,0001 
14 ,546**1 ,0001 10 ,517**1 ,0001 11 ,640**1 ,0001 
10 ,519**1 ,0001 1. ,487**1 ,0001 11 ,613**1 ,0001 
10 ,463**1 ,0001 12 ,544**1 ,0001 11 ,516**1 ,0001 
10 ,459**1 ,0001 11 ,585**1 ,0001 11 ,633**1 ,0001 
1. ,435**1 ,0001 11 ,599**1 ,0001 14 ,626**1 ,0001 
12 ,564**1 ,0001 11 ,543**1 ,0001 10 ,617**1 ,0001 
11 ,536**1 ,0001 11 ,515**1 ,0001 10 ,563**1 ,0001 
11 ,541**1 ,0001 14 ,557**1 ,0001 10 ,589**1 ,0001 
11 ,551**1 ,0001 10 ,500**1 ,0001 1. ,539**1 ,0001 
 1.11 املعنوية ماتوى إىل تشري=  ** 0001, 1**579, 10 0001, 1**592, 11
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 جمتمعة للمتغريات الكلية الدرجةو  الدراسة متغريات فقرات بني العالقة :(14،.1)جدول رقم 

معامل  العبارة
 االرتباط

ماتوى 
معامل  العبارة املعنوية

 االرتباط
ماتوى 
معامل  العبارة املعنوية

 االرتباط
ماتوى 
 املعنوية

11 ,395**1 ,0001 14 ,395**1 ,0001 10 ,522**1 ,0001 
11 ,364**1 ,0001 10 ,496**1 ,0001 1. ,598**1 ,0001 
11 ,543**1 ,0001 10 ,461**1 ,0001 12 1,542** ,0001 
14 ,525**1 ,0001 10 ,444**1 ,0001 11 ,586**1 ,0001 
10 ,475**1 ,0001 1. ,481**1 ,0001 11 ,563**1 ,0001 
10 ,430**1 ,0001 12 ,525**1 ,0001 11 ,459**1 ,0001 
10 ,458**1 ,0001 11 ,558**1 ,0001 11 ,590**1 ,0001 
1. ,420**1 ,0001 11 ,555**1 ,0001 14 ,572**1 ,0001 
12 ,525**1 ,0001 11 ,484**1 ,0001 10 ,567**1 ,0001 
11 ,441**1 ,0001 11 ,468**1 ,0001 10 ,517**1 ,0001 
11 ,505**1 ,0001 14 ,510**1 ,0001 10 ,540**1 ,0001 
11 ,528**1 ,0001 10 ,471**1 ,0001 1. 1,509** ,0001 
 1.11 املعنوية ماتوى إىل تشري=  ** 0001, 1**539, 10 0001, 1**580, 11
  .SPSSخمرجات ابالعتماد على  إعداد الباحثةمن  :املصدر

 داللة وذ األخري ا هلذ الكلية الدرجةو ستبيان اال فقرات مل بني رتباطايتأمد أنه يوجد  (12،14)من اجلدول 
 .املتغريات هذه لفقرات البناء صدق عن يعرب ما هوو  ،(0.01)  معنوية مستوى عند إحصائية

والدرجة الكلية  ن العبـارات املكونـة لكـل حمـورمعامالت االرتباط بني درجة مل عبارة منتائج  على بناًءا
الستبيان لمعامالت االرتباط بني درجة مل عبارة من العبـارات املكونـة من جهة ونتائج  الستبيانلللمحور 

 احلصول للباحث تتيح جبودة يتميز املستخدم املقياس أبن القول ميكنمن جهة أخرى  والدرجـة الكلية لالستبيان
 .مصداقية ذا  نتائج على
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 االستبيان حتليل ثبا . 1.1

أمثر من مرة يف ظروف مماثلة،  وافق واالتساق يف نتائج االستبيان اذا ما طبقمدى الت االستبيان يقصد بثبات
ني متقاربتني، وقياس أو إىل نفس اجملموعة يف فرتتني زمنيت متكافئتنيإىل جمموعتني  االستبيانويتم ذلك مثاًل ابعطاء 

 29.أو االتساق بني النتائج يف أول واثين مرة مدى التقار 
التوصل ملؤشرات عن أو املقياس تعترب أسهل بكثري من حماولة  االستبيانعملية التوصل ملؤشرات عن ثبات إن 

يعرب عنها يف الغالب على شكل معامالت ارتباط ترتاوح بني صفر وواحد صحيح، حيث يشري صدق املقياس، اذ 
مون االختبار ) تتغري مع الزمن إطالقًا إىل ثبات اتم، مبعىن أن الدرجات على أداة القياس ال 0معامل الثبات 

لما  مما أنه م. القياسأداة يشري إىل انعدام ثبات ( صفر)الثبات  معامل أما، (يقيس قدرة حقيقية دون وجود خطأ
إذا مانت اثبتاً، أما  املقياسلبعد أو القدرة املقاسة مان مانت الدرجات متثل القدرة احلقيقية على السمة أو ا

املقياس، ظروف املفحوص يوم تطبيق االستبيان أو ثر بعوامل مثل احلظ، والصياية اللغوية لالختبار، و الدرجات تتأ
ملما اقرت  معامل جتدر االشارة إىل أنه  . يري اثبت املقياسأن ا يقال عندهالفقرات أو احملتوى املستخدم  وترتيب

هي اختالفات حقيقية  املقياسوعلى أن االختالفات اليت يقيسها  ذلك على زوال تباين اخلطأ دل (0)الثبات من 
 30.يقيسها االستبيانمتثل السمة أو القدرة اليت يفرتض أن 

ار ثبات أداة مجع البياانت ل الشروع يف التحليل االحصائي للدراسة، قامت الباحثة ابلتأمد من اختبقب
النتائج . Alpha de Cronbachالستخراج ثبات االتساق الداخلي أللفا مرونباخ  SPSSبرانمج ابستخدام 

 :احملصل عليها مبينة يف اجلدول املوايل
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 "ألفا مرونباخ"قيمة  (:12،14)جدول رقم 

 احملور العبارا  ألفا كرونباخقيمة 
االسرتاتيجية  املصدر خصائص 6541,

االتصالية عرب 
مواقع التواصل 
 االجتماعي

 الرسالة مصداقية 6591,
 الرتفيه 5651,
 احملور األولجمموع  8251,
 املعريفالبعد  7451,

اجتاها  
 املاتهلكني

 العاطفيالبعد  7981,
 السلوميالبعد  7761,
 احملور الثاينجمموع  8971,
 العام 9211,

  .SPSSخمرجات إعداد الباحثة ابالعتماد على من  :املصدر

والذي يعترب مافياً ( 1.2)االستبيان فاق  يور حمل الثبات معامل أن نالحظ (12،14) اجلدول خالل من
 جيد ثبات معامل هوو  1.290غ بل البياانت عمج ألداة الكلي أليراض الدراسة والتحليل، مما أن معامل الثبات

 امليداين التطبيق يف عليها االعتماد ميكنو  الثبات من عالية بدرجة تتمتع االستبيان أن على يدل هذا ما ،جداً 
 .للدراسة

املقبول  االستبيان، وابلتايل االستبيانولكنه ليس كافيًا للحكم على صدق  الثبا  شرط ضروريإن 
بنًا على حتليل كل من صدق وثبا  االستبيان  .31تام ابلثبا  والصدق يف الوقت نفاهعلميًا هو الذي ي

وهذا ما يسؤكد صالحيتها  ،معاً  صدقالو  ثبا من الاالستبيان تتمتع بدرجة  ثلة يفاملتمتبني أن أداة البحث 
 .ليهاع املتعارف واإلحصائية العلمية للمعايري وفقا التطبيقية الدراسة هذه يفلالستعمال 

 نتائجبعد التأكد من صالحية االستبيان لالستعمال سنتطرق يف اجلزء األخري من هذا الفصل إىل عرض 
 .الدراسة لعينة الوصفي التحليل

 

 

                                                             
 .902، ص يازي عناية، مرجع سابق  31
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 الدراسة لعينة الوصفي التحليل نتائج. 1

يعترب التحليل الوصفي لعينة الدراسة من أهم املراحل الواجب القيام هبا من أجل التعرف على خصائص عينة 
 .للدراسة النهائية للعينة الدقيق لتوصيفل سنتطرق يلي فيما و .الدراسة وجمتمع الدراسة

 لعينة الدراسة الشخصية للمتغريا التحليل الوصفي نتائج . 1.1

اجلنس، : ممثلة يف الشخصيةالنتائج املتعلقة ابلتحليل الوصفي للخصائص سنتطرق يف هذا اجلزء إىل عرض 
 .خل، املهنة وتكرار التعرض للرسائل االتصاليةاملستوى التعليمي، الدالفئة العمرية، 

 :مفردات عينة الدراسة وفق عامل اجلنس توزيع املوايل اجلدول يوضح :اجلنس .1.1.1

 مفردات عينة الدراسة وفق اجلنس توزيع (:11،14)جدول رقم 
 اجلنس ا التكرار  %النابة املسؤوية
 ذكر 538 46,7
 أنثى 615 53,3

  .SPSSخمرجات ابالعتماد على  الباحثةإعداد من  :املصدر

 ما أي مفردة 538 يساوي فيها الذمور عدد أن إىل املدروسة العينة ملفردات الوصفي اإلحصائي التحليل يشري
عدد  أن يعين ما هوو ،%53,3 يعادل مبا مفردة615  يساوي فيها اإلانث عدد مان حني يف ،% 46,7يعادل

 .الذمور واإلانث يف عينة الدراسة متقار 

 :الفئة العمريةمفردات عينة الدراسة وفق  توزيع ميثل املوايل اجلدول :الفئة العمرية .1.1.1

 توزيع مفردات عينة الدراسة وفق الفئة العمرية (:11،14)جدول رقم 
 الفئة العمرية التكرار % النابة املسؤوية
57,9 668 [1.-10] 
30,2 348 [10-10] 
9,9 114 [10-40] 
2,0 23 [40- ]++ 

  .SPSSخمرجات ابالعتماد على  الباحثةإعداد من  :املصدر
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 حاضرة فئة أمرب أبن يالحظو  عمرية مما ذمران سابقاً، فئات أربع إىل العينة ملفردات العمرية الفئات تقسيم مت
 38و سنة 92 بني فئة تليها، % 57,9بنسبةو  مفردة 668 بعدد  سنة 98 و سنة02 بني هي فئة الدراسة عينة يف

سنة فقد مانت  48و  32اليت ترتاوح أعمارهم بني  الفئةأما فيما خيص . %30,2  يعادل ما مفردة348 بـ  سنة
 يعادل ما مفردة23 بـ سنة  42 من األمرب الفئة األخري يف أتيتو، % 9,9مفردة أي ما ميثل  114حاضرة بـ 

 . من حجم العينة قيد الدراسة% 2,0

 :العلمياملؤهل مفردات عينة الدراسة وفق  توزيع املوايل اجلدول يوضح :املسؤهل العلمي .1.1.1

 املؤهل العلميتوزيع مفردات عينة الدراسة وفق  :(11،14)جدول رقم 
 املسؤهل العلمي التكرار النابة املسؤوية

 دون الثانوي 21 1,8
 اثنوي 130 11,3
 جامعي 804 69,7
 دراسات عليا 198 17,2

  .SPSSخمرجات ابالعتماد على  الباحثة من إعداد :املصدر

مانت هذه  حيث مستوى جامعي، على حاصلة العينة مفردات يالبية أبن السابق يالحظ  اجلدول خالل من
 مفردة 130الثانوي  املستوى ذات املفردات عدد مان حني يف .%69,7أي ما  نسبته  مفردة804  الفئة ممثلة بـ

 .%1,8بنسبة  مفردة  21فقد مان عدد مفرداها دون الثانوي  املستوى أما فئة  11,3 %.بنسبة

 :مفردات عينة الدراسة وفق املهنة توزيع املوايل اجلدول ميثل :املهنة .4.1.1

 توزيع مفردات عينة الدراسة وفق املهنة :(11،41)جدول رقم 
 املهنة ا التكرار  %النابة املسؤوية
 طالب 364 31,6
 دون عمل 246 21,3
 موظف ابلقطاع العام 278 24,1
 موظف ابلقطاع اخلاص 173 15
 أعمال حرة 92 8

  .SPSSخمرجات ابالعتماد على  الباحثةإعداد من  :املصدر
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يف  ،%31,6مفردة بنسبة  324طلبة ممثلني بـ  العينة مفردات يالبية أبن يالحظ (03،14) اجلدول خالل من
موظف "، حيث مان نصيب فئة "دون عمل "و " موظف ابلقطاع العام"حني تقار  فيه عدد املفردات يف فئيت 

فئة  . %21,3مفردة بنسبة  246فكانت ممثلة بـ  أما فئة دون عمل ،%24,1مفردة بنسبة  278 "ابلقطاع العام
فكان حضورها " أعمال حرة " فئة، أما %15مفردة بنسبة  173بـ قدر عدد مفرداهتا  ابلقطاع اخلاص نيوظفامل

 .من عينة الدراسة% 8مفردة ما ميثل  29 ضعيف يف عينة الدراسة بـ
 :الدخلمفردات عينة الدراسة وفق  توزيع املوايل اجلدول يوضح :الدخل. 0.1.1

 الدخلمفردات عينة الدراسة وفق  توزيع :(14،41)جدول رقم 

 الدخل التكرار النابة املسؤوية
 دج 1.111أقل من  642 55,7
 دج 1.111-35000 224 19,4
 دج 10111-01111 174 15,1
 دج 01111أكثر من  113 9,8

  .SPSSخمرجات ابالعتماد على  الباحثةإعداد من  :املصدر

فئة أقل من خمتلفة إال أن معظمهم من  دخلذوي مستوايت  أفراديبني اجلدول أن  الدراسة تضمنت     
مفردة  994دج بـ  38111دج إىل  02111تليها فئة من ، مث %55,7 بنسبة ذلك و مفردة  249بـ  دج02111
 014دج يف املرتبة الثالثة بـ  81111دج إىل  32111لتأيت بعدها مباشرة يف الرتتيب فئة  ،%19,4 ما يعادل 

فجاءت يف املرتبة األخرية بـ  دج 81111أمثر من أما فيما خيص فئة . من حجم العينة %15,1مفردة ما ميثل 
 .من احلجم االمجايل للعينة قيد الدراسة% 9,8مفردة مما ميثل  003

وتكرار التعرض للرسائل  االكثر استعماال االجتماعي قع التواصلامو توزيع مفردا  عينة الدراسة وفق . 1.1
  االتصالية

مواقع سنتطرق يف العنصر األخري من هذا املبحث ومن هذا الفصل إىل توزيع مفردات عينة الدراسة وفق 
املؤسسات الناشطة يف قطاع اهلاتف النقال بشكل ملتابعة أفراد عينة الدراسة ستعملها اليت ياالجتماعي  التواصل
 .وتكرار التعرض للرسائل االتصالية ملفردات عينة الدراسة ابستعمال مل من التكرارات والنسب املؤوية دوري
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اجلدول املوايل  ميثل :االكثر استعماالً  االجتماعي قع التواصلامو توزيع مفردا  عينة الدراسة وفق  .1.1.1
ملستعملة لإلطالع على مل ما خيص املؤسسات ا االجتماعي قع التواصلامو وفق الدراسة توزيع مفردات عينة 

 :الناشطة يف قطاع اهلاتف النقال

 جدول رقم )14،10(: توزيع مفردات عينة الدراسة مو اقع التواصل االمثر استعماالً 

% النابة (ال)التكرار   (نعم)التكرار    
 Facebook فايابوك 1062 91 84,8

 Youtube يوتوب 526 627 42,0

                                  Twitter تويرت 59 1094 4,7

                             linkedin لينكد إن 45 1108 3,6

   Instagram اناتغرام 415 738 33,1

  .SPSSخمرجات ابالعتماد على  الباحثة من إعداد :املصدر

لإلطالع على مل ما  Facebookلب أفراد العينة يستعملون موقع أي  أن السابق يالحظ  اجلدول خالل من
املؤسسات الناشطة يف قطاع خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر حيث بلغ عدد األفراد الذين يستعملون موقع خيص 

Facebook  1062   النقال يف اجلزائراملؤسسات الناشطة يف قطاع خدمة اهلاتف لإلطالع على مل ما خيص 
يف و ، %42ة بنسب مفردة 892بـ  Youtube، ليأيت يف املرتبة الثانية راد العينةمن أف% 84,8مفردة ما ميثل نسبة 

يف آخر  جاءافقد  linkedinو  Twitter أما موقع، %33,1بنسبة مفردة  408بـ    Instagramاملرتبة الثالثة 
لإلطالع على مل ما خيص   linkedin و  Twitterيستعملون موقع حيث مان عدد األفراد الذين  ،الرتتيب

. السابقة الذمرقليل مقارنة مبواقع التواصل االجتماعي املؤسسات الناشطة يف قطاع خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر 
املؤسسات الناشطة يف قطاع خدمة لإلطالع على مل ما خيص  يستعملون هذين املوقعنياألفراد الذين  بلغ عدد

                    .على التوايل% 3,6و  4,7 مفردة بنسبيت  48و  59 اهلاتف النقال يف اجلزائر

توزيع مفردات عينة املوايل  ميثل اجلدول :توزيع مفردا  عينة الدراسة وفق التعرض للرسائل االتصالية .1.1.1
 :للمؤسسات الناشطة يف قطاع اهلاتف النقال تعرضهم للرسائل االتصالية معدل وفقالدراسة 
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 جدول رقم )14،10(: توزيع مفردات عينة الدراسة وفق معدل التعرض للرسائل االتصالية

 النابة املسؤوية التكرار التعرض للرسائل االتصالية
 29,1 335 يوميا
 21,9 253 أسبوعيا
 11,3 130 شهراي
 37,7 435 اندرا

  .SPSSخمرجات ابالعتماد على  الباحثة من إعداد :املصدر

من أفراد العينة اندرًا ما يتعرضون  435  أن إىل املدروسة العينة ملفردات الوصفي اإلحصائي التحليل يشري
 335، ابملقابل أفرز التحليل على أن %37,7للرسائل االتصالية عرب مواقع التواصل االجتماعي هذا ما ميثل 

االتصالية عرب مواقع  خدمات اهلاتف النقالالناشطة يف قطاع  لمؤسساتلاالتصالية مفردة يتعرضون للرسائل 
من مفردات العينة يتعرضون للرسائل  253، يف حني أن %29,1التواصل االجتماعي يوميًا أي ما نسبته 

يتعرضون للرسائل أهنم مفردة  031 أمدت فيما، %21,9االتصالية عرب مواقع التواصل االجتماعي أسبوعياً بنسبة 
 .%11,3االتصالية عرب مواقع التواصل االجتماعي شهرايً أي ما نسبته 

 أن الدميغرافية خصائصها وفق الدراسة لعينة الوصفي التحليل نتائج من يتضح استعراضه، مت ما على بناًءا
 على املايطرة الغالبية فإن انلا انحية من أما ،%0,02 بنابة جامعية شهادا  ذوي العينة مفردا  معظم
 قدف الدخل ماتوى فيما خيص ،%2,00 بنابةو  سنة 10 و سنة 18 بني أعمارهم ترتاوح املدروسة العينة

كما مييز أفراد العينة أن أكرب نابة  حاضرة  ، %0050دج بنابة 1.111كانت الفئة الغالبة فئة أقل من 
موقع  يفضلونأغلب أفراد العينة يل أن أكد التحلأخرى  جهةمن  .%1150كانت من نصيب الطالب 

Facebook  بنابة لإلطالع على كل ما خيص املسؤساا  الناشطة يف قطاع خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر
من أفراد العينة  %37,7  أن إىل املدروسة العينة ملفردا  الوصفي اإلحصائي التحليل كما أفرز .84,8%

 .للرسائل االتصالية التاويقية عرب مواقع التواصل االجتماعياندراً ما يتعرضون 
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  خالصة

التطرق إىل واقع مواقع التواصل االجتماعي يف اجلزائر واملؤسسات الناشطة يف قطاع  مت الفصل هذا خالل من
ومدى  احصائيات األنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي يف اجلزائرمن خالل عرض  اهلاتف النقال يف اجلزائر

 هذه املواقع عرفتاندماج املؤسسات الناشطة يف قطاع اهلاتف النقال يف عامل مواقع التواصل االجتماعي، حيث 
 من قبل العديد من ضرورة توظيفها إىل أدى األمر الذي ،يف اجلزائر على يرار العامل سريعني وانتشاراً  منواً 

 ؤسساتللتواصل والتفاعل، ولعل أوىل امل واعداً  سبيال ارأتهتا الىت الرحبية يف اجلزائر، ويري الرحبية املؤسسات
بشكل خاص بشكل عام واالتصاالت التسويقية  ويق عرب مواقع التواصل االجتماعياجلزائرية اليت استعملت التس

 Mobilisو  Djezzy ،Ooredooحيث سعت مل من ، اهلاتف النقالالناشطة يف قطاع  ؤسساتاملهي 
إلنشاء صفحات رمسية هلا على مواقع التواصل االجتماعي اليت تلقى أمرب تفاعل يف اجلزائر ووضع رابط مرشد 
للصفحات الرمسية على املوقع الرمسي على شبكة األنرتنت ومانت هذه هي أوىل خطواهتا لولوج عامل مواقع التواصل 

 .مع املستهلكني بشكل فعال ومن مث البدء يف تنويع احملتوى وحماولة التواصل االجتماعي

 والعملي النظري التصميمو  للدراسة املقرتح العام إلطاراتقدمي  عرض التصميم املنهجي للدراسة امليدانيةمشل  
 النموذج يف املتضمنة العالقات جلميع ترمجةالدراسة، هذه األخرية اليت تعترب  فرضياتة ومذا منوذج و للدراس املقرتح
 ليليها ،اهتامفرد اختيار أسلو و  حجمها حتديد إىل التطرق خالل من الدراسة وعينة جمتمع حتديدمما مت . املقرتح
يف  البياانت حتليل يف املستخدمة اإلحصائية األساليبعرض و  البياانت مجعو  املتغريات قياس أساليب توضيح
 .الفرضيات اختبارسبيل 

 نتائجاملمثلة يف االستبيان ومذا عرض  أداة البحثلتقنني  ثالث واألخري من هذا الفصل خصصاملبحث ال
بناًء على حتليل مل من صدق وثبات االستبيان تبني أن أداة البحث ممثلة يف . الدراسة لعينة الوصفي التحليل

 وفقا التطبيقية الدراسة هذه وهذا ما يؤمد صالحيتها لالستعمال يف وصدق، االستبيان تتمتع بدرجة من الثبات
 معظم أن الدراسة لعينة الوصفي التحليل نتائجتبني  من جهة أخرى .ليهاع املتعارف واإلحصائية العلمية للمعايري
 الغالبية فإن سنلا من انحية أما ،%1,22وبنسبة  جامعية شهادات ذوي أي جامعات خربجو العينة مفردات
 مستوى جانب من. %2,81 وبنسبة سنة 98 و سنة 18 بني أعمارهم ترتاوح املدروسة العينة على املسيطرة
ميز أفراد العينة أن أمرب نسبة  حاضرة مما ،  %8851دج بنسبة 02111مانت الفئة الغالبة فئة أقل من  الدخل

من انحية أخرى أمد التحليل الوصفي ألفراد العينة أن أيلب املستجوبني %. 3052مانت من نصيب الطال  
عرب مواقع التواصل  مؤسسات الناشطة يف قطاع خدمة اهلاتف النقالللتعرضوا للرسائل االتصالية التسويقية 
  .Facebookاالجتماعي مان من خالل موقع 
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 متهيــــــد

الستبيان املستخدم ة اجوداضافة إىل حتليل  احلالية للدراسة العملي اجلانب وتنفيذ تصميم عملية استعراض بعد
وكذا عرض نتائج التحليل الوصفي لعينة لالستخدام تها صالحيو  أداة البحث وصدق ثبات من خالل حتليل

اليت  واإلحصائيةسنخصص هذا الفصل لعرض جمموعة أخرى من العمليات التحليلية  ،الدراسة يف الفصل السابق
 .اتفرضي واختبار الدراسة أسئلةيف اطار االجابة على وهذا  خضعت هلا البياانت احملصل عليها

من هذا الفصل بتحليل النتائج، من خالل  املبحث األول يهتمثالث مباحث  هذا الفصل إىل قسمنا
ي وحمور حمور االسرتاتيجة االتصالية التسوقية عرب مواقع التواصل االجتماعكل  حول املبحوثني إجابةاستعراض 
 .االجتاهات

 على ابإلجابة ةللباحث يسمح مبا احلاليةالختبار فرضيات الدراسة خصصناه من هذا الفصل  الثاين املبحث
أجل هذا، قسمنا املبحث الثاين من هذا الفصل من  .ةالرئيسي االشكالية على اإلجابة ابلتايلو  الدراسة هذه أسئلة

 .الختبار فرضية منهإىل ثالث أجزاء رئيسية خصص كل جزء 
 الثاين املبحث يف نتائج من جاء ما مناقشة خالله من سيتم الذي الثالث ابملبحث الفصل هذااختتمنا 

 .لكل نتيجة على حدى علميةت تفسريا إعطاء وحماولة
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 املبحث األول: حتليل نتائج حماور االستبيان
 .حماور االستبيان كل حمور من  سنقوم يف هذا املبحث بتحليل نتائج اجابة أفراد عينة الدراسة حول

 التسوقية عرب مواقع التواصل االجتماعي حمور االسرتاتيجة االتصالية نتائج حتليل .1

لعينة واحدة مع حساب املتوسط احلسايب واالحنراف  Tسيتم حتليل فقرات احملور األول ابستخدام اختبار 
جة االتصالية يحمتوى االسرتات أبعاد من املبحوثني لكل بعد لتقييمات التحقق نسبة املعياري لكل فقرة لتحديد

 ضوء على وذلك األبعاد هذه وترتيب  خدمة اهلاتف النقال عرب مواقع التواصل االجتماعي، سؤسساتة مليالتسويق
لعبارة اذا  ااجيابية أي موافقة أفراد العينة على حمتوى  تكون العباراتجتدر االشارة إىل أن  .الدراسة استبيان نتائج

 .0...و مستوى الداللة أقل من ، أ2.042اجلدولية اليت تساوي  Tاحملسوبة أقل من قيمة   Tكانت قيمة 

 املصدر خصائصبعد حتليل نتائج . 1.1
 احلسايب الوسطو One sample T testلعينة واحدة  Tنتائج اختبار  (0.،0.) رقم اجلدول ميثل

  :املصدر خصائصعلى بعد  عينة الدراسةأفراد  لتقييمات املعياري واالحنراف
 خصائص املصدر لعينة واحدة لُبعد Tواختبار  حنراف معياريواالتوسط حسايب نتائج امل :(11،10) جدول رقم

 الرتتيب
مستوى 
 الداللة

االحنراف  Tقيمة 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

 رقم العبارات

7 .,000 83,482 1,123 2,76 
 مواقع التواصل االجتماعي عرب املسؤسسةت اليت تقدمها االعالان
 صادقة

1 

0 .,000 83,185 1,270 3,11 
التواصل االجتماعي أكثر من  مواقععلى املسؤسسة  تاعالانأاتبع 

 الوسائل التقليدية
2 

0 .,000 95,221 1,210 3,39 
 تهامسعتقوية  يعمل على املشهورة لشخصياتاملسؤسسة لاستخدام 

 جيابيةاإل
3 

3 .,000 95,908 1,138 3,22 
 اصفحاهتعرب  القدرة على التواصل مع اجلمهورتستغل املسؤسسة 

 الرمسية بشكل إجيايب
4 

4 .,000 90,331 1,187 3,16 
أو طلب  االتصالتتيح يل مواقع التواصل االجتماعي إمكانية 

 وقت أييف  استفسار من املسؤسسة
0 

 6 يهتم القائمون على الصفحات الرمسية ابلرد على تعليقات العمالء   2,84 1,196 80,623 000,. 6

2 .,000 95,842 1,146 3,24 
حنو السلبية  اجتاهايت الستفسارايت يقلل جاابت شخصيةإتقدمي 
 املسؤسسة

7 

 الكلي 3,102 67451, 156,166 1,000 
  .SPSS خمرجات برانمج إعداد الباحثة ابالعتماد على من  :املصدر
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أن املتوسط احلسايب جلميع عبارات احملور  عام بشكلاتضح ( 0.،0.)انطالقًا من النتائج املبينة يف اجلدول 
اجلدولية  Tوهي أكرب من قيمة  156,166احملسوبة تساوي  الكلية Tكما أن قيمة ، 3,102هو  جمتمعة األول

 تقييم أنأي  "دال احصائيا" 0...وهو أقل من  .....، كما أن مستوى الداللة يساوي 42..2واليت تساوي 
 .عام بشكل" متوسط" كان" املصدر خصائص" لبعد املدروسة العينة مفردات

 املسؤسسةاستخدام " أن على تنص اليت ةلثالثا الفقرة أن (0.،0.) اجلدولكما بينت النتائج املبينة يف 
عد بُ  فقرات مجيع بني من األوىل املرتبة على حصلت" جيابيةاإل تهامسعتقوية  يعمل على املشهورة لشخصياتل

 أبن يرون املدروسة العينة أفراد أن إىل يشري مما، 1,210واحنراف معياري  3,39 حسايب بوسط املصدر خصائص
خدمة اهلاتف النقال جيذهبم أكثر  سؤسساتاستخدام الشخصيات املشهورة يف االسرتاتيجية االتصالية التسويقية مل

فيما جاءت الفقرة السابعة واليت  .ملتابعة حمتوى االسرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب مواقع التواصل االجتماعي
 بوسطيف املرتبة الثانية " املسؤسسةحنو السلبية  اجتاهايت الستفسارايت يقلل جاابت شخصيةإتقدمي " :على تنص

يولون أمهية كبرية لصفة التفاعلية يف  املدروسة العينة أفراد أن إىل يدل مما، 1,146واحنراف معياري  3,24 حسايب
فيما جاءت  . املسؤسسةيعطيهم انطباع واجتاه اجيايب حنو مما مواقع التواصل االجتماعي وتقدمي اجاابت شخصية هلم 

مواقع التواصل  عرب املسؤسسةت اليت تقدمها االعالان: " واليت تنص على" املصدر خصائص" بعد العبارة األوىل من
، 1,123واحنراف معياري  2,76 حسايب بوسطبني العبارات من يف املرتبة السابعة واألخرية " ةصادق االجتماعي

خدمة اهلاتف  مسؤسساتيشككون يف مصداقية االعالانت اليت تقدمها  املدروسة العينة أفراد أن إىل يشري مما
 الفقرتني بني احنصرت اليت عباراتال ابقي نتائج جاءت النحو نفس وعلى .النقال عرب مواقع التواصل االجتماعي

 .سابقاً  املذكورتني

 الرسالة مصداقيةحتليل نتائج بعد . 2.1

مت حتليل البياانت اخلاصة ببعد " خصائص املصدر"ابستخدام نفس طريقة حتليل البياانت اخلاصة ببعد 
 االحنراف، احلسايب الوسط النتائج املتحصل عليها واليت ختص ميثل( 0.،2.)املوايل  اجلدول". مصداقية الرسالة"

  :"لرسالةا مصداقية"بعد لالدراسة أفراد عينة  لتقييمات لعينة واحدة  Tواختبار  املعياري
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 مصداقية" لعينة واحدة لُبعد Tواختبار  حنراف معياريواالحسايب توسط نتائج امل: (12،10)رقم  جدول
 "لرسالةا

 الرتتيب
مستوى 
 الداللة

 Tقيمة 
االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

 رقم العبارات

0 .,000 90,432 1,110 2,96 
 التواصل االجتماعيمواقع على  عالانت املسؤسسةا

 8 واضحة بشكل كايف

0 .,000 106,225 1,140 3,57 
 مواقع التواصل االجتماعي متنوعة اعالانت املسؤسسة عرب

 9 ....(صور، رموز تعبريية+  وصنص ،فيديو) األشكال

6 .,000 80,273 1,124 2,66 
قرتاحات ورراء مستخدمي مواقع التواصل أتخذ املسؤسسة اب

 11 االجتماعي يف صياغة عروضها الرتوجيية

4 .,000 92,020 1,120 3,03 
صفحاهتا العمالء عرب مع  تعاملاليف ة املسؤسسة ثقاف أملس
 11 الرمسية

3 .,000 92,148 1,184 3,21 
جتاه مسسؤوليتها االجتماعية  املسؤسسة على يف رأيي تشديد

 12 اهتا الرمسية يعزز صورهتا يف نظريصفحعرب  البيئة

2 .,000 102,767 1,137 3,44 
يعزز الرمسية للشركة  اتصفحواملضمون اجليد للتصميم ال

 13 والتفاعل بني األعضاء املشاركة

 الكلي 3,144 69051, 154,643 1,000 
  .SPSS خمرجات برانمج الباحثة ابالعتماد على  من إعداد: املصدر

بشكل عام أن املتوسط احلسايب جلميع عبارات احملور اتضح ( 0.،2.)انطالقًا من النتائج املبينة يف اجلدول 
اجلدولية  Tوهي أكرب من قيمة  154,643احملسوبة تساوي  الكلية Tكما أن قيمة ، 3,144األول جمتمعة هو 

 أن على يدل ما هوو  "دال احصائيا" 0...وهو أقل من  .....داللة يساوي ، مبستوى 42..2واليت تساوي 
 .عام بشكل" متوسط"كان " الرسالة مصداقية"لبعد  املدروسة العينة مفردات تقييم

مواقع التواصل  عرب املسؤسسةاعالانت  " أن على تنص اليت التاسعة الفقرة أن اجلدول نتائج نفس من كما يتبني
 بني من األوىل املرتبة على حصلت" ....(صور، رموز تعبريية+  وصنص ،فيديو) األشكال االجتماعي متنوعة

 العينة أفراد أن إىل يشري مما، 1,140واحنراف معياري  3,57 حسايب بوسط "الرسالة خصائص"بعد  فقرات مجيع
 تالتسويقية والفرص اليت تتيحها مواقع التواصل االجتماعي أثر  التنويع يف أشكال االتصاالت أبن يرون املدروسة

فيما . خدمة اهلاتف النقال سؤسساتاملستهلكني لالسرتاتيجية االتصالية التسويقية مل تتقييما علىبشكل اجيايب 
اعي ابقرتاحات ورراء مستخدمي مواقع التواصل االجتم املسؤسسةأتخذ " : واليت تنص علىالعاشرة جاءت  العبارة 
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واحنراف معياري  2,66 حسايب بوسطبني العبارات من واألخرية  السادسةيف املرتبة  "يف صياغة عروضها الرتوجيية 
األخذ ابقرتاحاهتم وررائهم يف صياغة العروض الرتوجيية  يفون كيشك املدروسة العينة أفراد أن إىل يشري مما، 1,124

 جاء النحو نفس علىو  .خدمة اهلاتف النقال، مما أثر على تقييمهم لبعد خصائص الرسالة بشكل عام سؤسساتمل
 .سابقاً  املذكورتني الفقرتني بني احنصرت اليت عباراتال ابقي نتائج

  "الرتفيه"حتليل نتائج بعد . 3.1

 لعينة واحدة  Tواختبار  املعياري االحنراف، احلسايب لوسطلالنتائج املتحصل عليها  ميثل( 0.،3.) اجلدول
  :"الرتفيه"بعد أفراد عينة الدراسة ل لتقييمات

 "الرتفيه" لعينة واحدة لُبعد Tواختبار  حنراف معياريواالحسايب توسط نتائج امل :(31،10)جدول رقم 

 الرتتيب
مستوى 
 Tقيمة  الداللة

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 رقم العبارات احلسايب

0 .,000 94,728 1,118 3,17 
الجتماعي التواصل امواقع عرب  املسؤسسةعالانت ا

 14 مبتكرة

3 .,000 96,166 1,100 2,73 
عروضها عرب مواقع التواصل يف طرح املسؤسسة ز  مت

 10 واملعلومات الرتفيه بنياالجتماعي 

4 .,000 84,449 1,152 2,59 
املسؤسسة على  هاتنظماأللعاب واملسابقات اليت 

 16 مسليةصفحاهتا الرمسية 

2 .,000 76,232 1,082 3,02 
إىل ت سابقااملعاب و للأل تنظيم املسؤسسة ينيدفع
 17 دوراي الرمسيةا صفحاهتزايرة 

 الكلي 2,875 73321, 133,171 1,000 
  .SPSS خمرجات برانمج إعداد الباحثة ابالعتماد على من : املصدر

بشكل عام أن املتوسط احلسايب جلميع عبارات احملور اتضح ( 0.،3.)انطالقًا من النتائج املبينة يف اجلدول 
اجلدولية  Tوهي أكرب من قيمة  133,171احملسوبة تساوي  الكلية Tكما أن قيمة ، 2,875األول جمتمعة هو 

ما يعين  مستوى الداللة املعمول بهوهو أقل من  .....، كما أن مستوى الداللة يساوي 42..2واليت تساوي 
 بشكل" متوسط"كان " الرتفيه"لبعد  املدروسة العينة مفردات تقييم أن على يدل ما هوو  "احصائيا ةدال" أهنا
  .عام
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عرب  املسؤسسةاعالانت " أن على تنص اليتو  الرابعة عشر الفقرة أن( 0.،3.) رقم اجلدول من يالحظكما 
 حسايب بوسط "الرتفيه"بعد  فقرات مجيع بني من األوىل املرتبة على حصلت" االجتماعي مبتكرةالتواصل مواقع 
حيبون كل ما هو مبتكر خاصة يف جانب  املدروسة العينة أفراد أن إىل يشري مما، 1,118واحنراف معياري  3,17

كل اجيايب يف تقييم أثر بشاالعالن وهذا ما ميكن ربطه أن أغلب أفراد العينة هم من فئة الشباب هذا ما 
األلعاب واملسابقات اليت  ": واليت تنص على (06)السادسة عشر فيما جاءت  العبارة . املستهلكني هلذه العبارة

 2,59 حسايب بوسطبني العبارات من واألخرية  الرابعةيف املرتبة  "مسلية صفحاهتا الرمسية على  املسؤسسة هاتنظم
ال يعتربون األلعاب واملسابقات  املدروسة العينة أفراد أن إىل يشري مما ،"ضعيف"بتقييم  1,152واحنراف معياري 
 الرتفيه، مما أثر على تقييمهم لبعد خصائص وذات مصداقية خدمة اهلاتف النقال مسلية مسؤسساتاليت تنظمها 
 .سابقاً  املذكورتني الفقرتني بني احنصرت اليت عباراتال ابقي نتائج جاء النحو نفس علىو  .بشكل عام

 االسرتاتيجة االتصالية التسوقية عرب مواقع التواصل االجتماعيترتيب أبعاد حمور . 4.1

بعدما تعرفنا على اجاابت أفراد العينة فيما خيص تقييمهم لكل بعد من أبعاد االسرتاتيجية االتصالية التسويقية 
عي، سنستعرض يف اجلدول املوايل ترتيب كل أبعاد خدمة اهلاتف النقال عرب مواقع التواصل االجتما سؤسساتمل

ابألخذ بنتائج  خدمة اهلاتف النقال عرب مواقع التواصل االجتماعي سؤسساتاالسرتاتيجية االتصالية التسويقية مل
 .الوسط احلسايب واالحنرايف املعياري لكل بعد من األبعاد

خدمة اهلاتف النقال عرب مواقع  سؤسساتاالتصالية التسويقية مل أبعاد االسرتاتيجية ترتيب :(14،10)جدول رقم 
 التواصل االجتماعي

 الرتتيب
مستوى 
 الداللة

 Tقيمة 
االحنراف 
 املعياري

 املتوسط
 احلسايب

 أبعاد االسرتاتيجية

 املصدرخصائص  3,1021 .67450, 156,166 000,. 2
 الرسالةمصداقية  3,1448 .69053, 154,643 000,. 0
 الرتفيه 2,8758 .73326, 133,171 000,. 3

 كليال 3,0409 588481, 175,462 1,000 متوسط
  .SPSS خمرجات برانمج إعداد الباحثة ابالعتماد على من  :املصدر

يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب قدره " مصداقية الرسالة"تضع بعد ( 0.،4.)النتائج املدرجة يف اجلدول رقم 
الرسالة  يولون أمهية كبرية ملصداقية املدروسة العينة أفراد أن إىل يشري مما، .69053,واحنراف معياري  3,1448

، ليأيت يف الرتفيهمقارنة مبصدر الرسالة وقدرهتا على ونوعية احلجج املقدمة ومضمون الرسالة االتصالية بشكل عام 
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، ليأيت يف رخر .69053,واحنراف معياري  3,1021مبتوسط حسايب قدره " خصائص املصدر"املرتبة الثانية بعد 
مما يدل على أن أفراد العينة ال  .73326,واحنراف معياري  2,8758مبتوسط حسايب قدره  "الرتفيه"الرتتيب بعد 

يولون أمهية كبرية للجانب الرتفيهي للرسائل االتصالية عرب مواقع التواصل االجتماعي للمسؤسسات الناشطة يف 
 .االتصاالتقطاع 

 االجتاهاتحمور حتليل نتائج . 2

مت اعتماد نفس طريقة حتليل البياانت املعتمدة يف حتليل بياانت احملور " االجتاهات"من أجل حتليل بياانت بعد 
مع  One sample T testلعينة واحدة  Tابستخدام اختبار  االجتاهاتسيتم حتليل فقرات احملور . السابق

 من املبحوثني لكل بعد لتقييمات التحقق نسبة  واالحنراف املعياري لكل فقرة لتحديدحساب املتوسط احلسايب
 .الدراسة استبيان نتائج ضوء على األبعاد هذه وترتيب حمور االجتاهات أبعاد

  "البعد املعريف"حتليل نتائج . 1.2

 One sampleلعينة واحدة  Tاختبار و  املعياري االحنراف، احلسايب الوسطميثل نتائج ( 0.،0.)رقم  اجلدول
T test للبعد املعريف حملور االجتاهات:  
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 لبعد املعريف لالجتاهاتلعينة واحدة ل Tواختبار  حنراف معياريواالتوسط حسايب نتائج امل :(01،10)جدول رقم 

 الرتتيب
مستوى 
 Tقيمة  الداللة

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 رقم العبارات احلسايب

 18 بدقة املعلومات املتوفرة عن اخلدمة الشرائي ييتأثر قرار  3,58 1,160 104,815 000,. 0

0 .,000 88,690 1,202 3,14 
 مواقععرب خدمات االتصال  جديد مبتابعة أهتم

 19 التواصل االجتماعي

4 .,000 98,515 1,139 3,27 
 انطباع جيد حول يينيعط االتصاليةعجايب ابلرسالة إ

 21 ااملعلن عنه اخلدمة

 21 ىل تغيري اعتقادي اجتاههاإدفعين اخلدمة ت طريقة عرض 3,37 1,139 100,516 000,. 3

6 .,000 85,937 1,213 3,07 
اخلدمة حىت  ءقتناال الرتويج للخدمات طريقة تدفعين

 22  أنوي شراءهاالوإن كنت 

7 .,000 79,892 1,222 2,88 
 مواقع التواصلمستعملي العمالء من ثق يف رراء أ
 23 الجتماعيا

2 .,000 107,458 1,133 3,58 
التعرف على جتارب سابقة  بعد اخلدمات شراء أفضل

 24 هلالعمالء رخرين 

 كليال 3,271 736851, 150,733 1,000 
  .SPSS خمرجات برانمج الباحثة ابالعتماد على  من إعداد: املصدر

بشكل عام أن املتوسط احلسايب جلميع عبارات احملور  يتبني( 0.،0.)انطالقًا من النتائج املبينة يف اجلدول 
اجلدولية  Tوهي أكرب من قيمة  150,733احملسوبة تساوي  الكلية Tكما أن قيمة ، 3,271األول جمتمعة هو 

 يدل ما هوو  "دال احصائيا" 0...وهو أقل من  .....، كما أن مستوى الداللة يساوي 42..2املساوية لـ 
 . عام بشكل "لالجيابمتوسطة متيل "ت لالجتاهات كان" املعريف"للبعد  الدراسة عينة مفردات اجتاهات أن على

 ييتأثر قرار  " أن على تنص اليت (01)الثامنة عشر  الفقرة أن يتضح (0.،0.) رقم اجلدولبناًء على معطيات 
حملور " املعريف "بعد ال فقرات مجيع بني من األوىل املرتبة على حصلت " الشرائي بدقة املعلومات املتوفرة عن اخلدمة

يولون أمهية    املدروسة العينة أفراد أن إىل يشري مما، 1,160واحنراف معياري  3,58 حسايب بوسط االجتاهات
تشكيل البعد هذا ما أثر بشكل اجيايب يف كبرية للمعلومات املتوفرة عن اخلدمة املعروضة قبل اختاذ قرارهم الشرائي و 

العمالء من ثق يف رراء أ"  :واليت تنص على( 23) الثالثة والعشرونالعبارة فيما جاءت . املعريف الجتاهاهتم
اليت تندر  يف اطار البعد املعريف بني العبارات من واألخرية  السابعةيف املرتبة " يالجتماعا مستعملي مواقع التواصل

يولون أمهية كبرية ال  املدروسة العينة أفراد أنيعين  مما، 1,222واحنراف معياري  2,88 حسايب بوسطلالجتاهات 
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آلراء مستهلكي خدمات اهلاتف النقال من مستعملي مواقع التواصل االجتماعي وهذا ما ميكن ارجاعه إىل طبيعة 
تغطية وابلتايل يكون رأي واليت ختتلف جودهتا من منطقة إىل أخرى حسب جمال ال" خدمة اهلاتف النقال"
 احنصرت اليت عباراتال ابقي نتائج جاءت النحو نفس علىو  .والتغطية النطاق اجلغرايف حسب ني خمتلفستهلكامل
 .سابقاً  املذكورتني الفقرتني بني

 "العاطفيالبعد "حتليل نتائج . 2.2

، احلسايب الوسط حتليل البعد العاطفي حملور االجتاهات ابألخذ بنتائج ميثل نتائج (0.،6.) رقم اجلدول
  :One sample T testلعينة واحدة  Tاختبار و  املعياري االحنراف

 لبعد العاطفيلعينة واحدة ل Tواختبار  حنراف معيارياال، حسايبتوسط نتائج امل :(16،10)جدول رقم 
 لالجتاهات

 الرتتيب
مستوى 
 الداللة

 Tقيمة 
االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

 رقم العبارات

7 .,000 88,405 1,090 2,84 
عرب مواقع التواصل  للشركة للنشاطات اليومية متابعيت

 20 ابلفرح والسرور ينيشعر االجتماعي 

6 .,000 87,209 1,140 2,93 
قرب لاب ينيشعر الصفحة الرمسية للشركة عضًوا يف  كوين
 26 منهم

0 .,000 89,683 1,125 2,97 
املودة  نمي يل عنصرمتابعيت للصفحة الرمسية للشركة يُ 

 27 للشركة

2 .,000 98,929 1,153 3,36 
التواجد الرمسي للشركة عرب مواقع التواصل االجتماعي 

 28 أكثر حداثة اأبهن يشعرين

3 .,000 96,633 1,112 3,16 
مكانية التعبري عن اهتمامي ابلعروض وإبداء رأيي إ

 29 ابملتعةيشعرين مع متابعني رخرين ومشاركته 

4 .,000 95,603 1,115 3,14 
متابعيت للنشاطات االجتماعية للشركة عرب مواقع التواصل 

 31 اخلدمات اقتناء نفسية عندراحة  االجتماعي يعطيين

0 .,000 98,410 1,162 3,37 
مواقع عرب احمللية  ألحداثل املسؤسسة رعايةيسهم نشر 

 31 توسيع قاعدهتا اجلماهرييةالتواصل االجتماعي يف 

 الكلي 3,1100 758461, 139,235 1,000 
  .SPSS خمرجات برانمج الباحثة ابالعتماد على  من إعداد: املصدر



 

 193 

بشكل عام أن املتوسط احلسايب جلميع عبارات احملور  يتبني( 0.،6.)انطالقًا من النتائج املبينة يف اجلدول 
اجلدولية  Tوهي أكرب من قيمة  139,235احملسوبة تساوي  الكلية Tكما أن قيمة ، 3,1100األول جمتمعة هو 

 يدل ما هوو  "دال احصائيا" 0...وهو أقل من  .....، كما أن مستوى الداللة يساوي 42..2املساوية لـ 
" لالجيابمتوسطة متيل " هي األخرىلالجتاهات كانت " العاطفي"للبعد  الدراسة عينة مفردات اجتاهات أن على

 . عام بشكل

 رعايةيسهم نشر " أن على تنص اليت و (30)الواحد وثالثون  الفقرة أن( 0.،6.) رقم اجلدول من يالحظ
 األوىل املرتبة على حصلت" توسيع قاعدهتا اجلماهريية مواقع التواصل االجتماعي يف عرب احمللية  لألحداث املسؤسسة

 يشري مما، 1,162واحنراف معياري  3,37 حسايب بوسط حملور االجتاهات" العاطفي "بعد ال فقرات مجيع بني من
اهلاتف النقال لألحداث احمللية على  مسؤسساتيالقون استحسااًن لنشر رعاية  املدروسة العينة أفراد أن إىل

خدمة اهلاتف  مسؤسساتصفحاهتم الرمسية عرب مواقع التواصل االجتماعي وهذا ما ينعكس على عدد متابعي 
فيما جاءت  . الجتاهاهتم تشكيل البعد العاطفيما أثر بشكل اجيايب يف النقال عرب مواقع التواصل االجتماعي 

عرب  خدمة اهلاتف النقال سؤسساتمل للنشاطات اليومية متابعيت": واليت تنص على( 20)والعشرون  اخلامسةالعبارة 
اليت تندر  يف اطار بني العبارات من واألخرية  السابعةيف املرتبة " ابلفرح والسرور ينيشعر مواقع التواصل االجتماعي 

ال  املدروسة العينة أفراد أن إىل يشري مما، 1,090واحنراف معياري  2,84 حسايب بوسطلالجتاهات  العاطفيالبعد 
خدمة اهلاتف النقال عرب مواقع التواصل  مسؤسساتينتاهبم أي شعور ابلفرح والسرور عند متابعة منشورات 

 .سابقاً  املذكورتني الفقرتني بني احنصرت اليت عباراتال ابقي نتائج جاءت النحو نفس علىو  .االجتماعي

 "السلوكيالبعد "حتليل نتائج . 3.2

، احلسايب الوسط حتليل البعد السلوكي حملور االجتاهات ابألخذ بنتائج ميثل نتائج (0.،7.) رقم اجلدول
  :One sample T testلعينة واحدة  Tاختبار و  املعياري االحنراف
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 لبعد السلوكيلعينة واحدة ل Tواختبار  حنراف معيارياال، حسايبتوسط نتائج امل :(71،10)جدول رقم 
 لالجتاهات

الرتتي
 ب

مستوى 
 الداللة

 Tقيمة 
االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

 رقم العبارات

2 .,000 93,594 1,199 3,31 
شبكات التواصل  اآلراء أو التعليقات السلبية عرب تسؤثر

 32 سلوكي الشرائي علىاالجتماعي 

0 .,000 106,882 1,072 3,37 
عطيين تصور ي تفاعل املسؤسسة عرب صفحاهتا الرمسية

 33 إجيايب حول خدمات املسؤسسة

3 .,000 99,320 1,109 3,24 
النشاط االجيايب للشركة عرب مواقع التواصل االجتماعي 

 34 يدفعين ملتابعتها بشكل دائم

6 .,000 100,364 1,083 3,20 
حيفزين  املسؤسسةحمتوى صفحات  على شعوري ابلرضا

لالنضمام إىل اجملتمع على مشاركة أصدقائي ودعوهتم 
 االفرتاضي للشركة

30 

0 .,000 100,520 1,086 3,21 
 أنوي يننفإ االتصاالت خدماتإىل  أحتا  عندما

 36 املسؤسسة خدمات استخدام

 37 ابلرضا ينشعر ي املسؤسسة اقتنائي خلدمات 3,22 1,051 104,158 000,. 4

7 .,000 97,112 1,119 3,20 
ستحق هي تاملسؤسسة ف خدمات استخدام يف أستمرس

 38 اأن أظل وفيا هل

 الكلي 3,2518 720841, 153,178 1,000 
  .SPSS خمرجات برانمج الباحثة ابالعتماد على  من إعداد: املصدر

بشكل عام أن املتوسط احلسايب جلميع عبارات احملور  يتبني( 0.،7.)انطالقًا من النتائج املبينة يف اجلدول 
اجلدولية  Tوهي أكرب من قيمة  153,178احملسوبة تساوي  الكلية Tكما أن قيمة  ،3,2518األول جمتمعة هو 

 أن على يدل ما هوو  "دال احصائيا" 0...وهو أقل من  .....ستوى الداللة يساوي ومب 42..2املساوية لـ 
 . عام بشكل" لالجيابمتوسطة متيل "لالجتاهات كانت " السلوكي"للبعد  الدراسة عينة مفردات اجتاهات

عرب  املسؤسسةتفاعل " أن على تنص واليت (33)الثالثة والثالثون  الفقرة أن( 0.،7.) رقم اجلدول من يالحظ
 فقرات مجيع بني من األوىل املرتبة على حصلت"  املسؤسسةتعطيين تصور إجيايب حول خدمات  صفحاهتا الرمسية

 العينة أفراد أن إىل يشري مما، 1,072واحنراف معياري  3,37 حسايب بوسط حملور االجتاهات" السلوكي "بعد ال
بشكل اجيايب يف تشكيل البعد  يسؤثرما وهذا  عرب صفحاهتا الرمسية املسؤسسةتفاعل ليولون أمهية كبرية   املدروسة
 خدمات استخدام يف سأستمر: "واليت تنص على( 31) الثامنة والثالثونفيما جاءت  العبارة . الجتاهاهتم السلوكي
اليت تندر  يف اطار البعد بني العبارات من واألخرية  السابعةيف املرتبة  " استحق أن أظل وفيا هلهي تف املسؤسسة
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ال  املدروسة العينة أفراد أن إىل يشري مما، 1,119واحنراف معياري  3,20 حسايب بوسطلالجتاهات  السلوكي
تهم االتصالية التسويقية عرب مواقع التواصل االجتماعي يخدمات اهلاتف النقال ابسرتاجت سؤسساتيربطون والءهم مل

 النحو نفس علىو  .العينة املدروسة عقالين بل يربطوهنا جبودة اخلدمات وهذا ما يسؤكد أن السلوك الشرائي ألفراد
 .سابقاً  املذكورتني الفقرتني بني احنصرت اليت عباراتال ابقي نتائج جاءت

 ترتيب أبعاد حمور االجتاهات. 2.4

، سنستعرض يف االجتاهاتلكل بعد من أبعاد  اجتاهاهتمجاابت أفراد العينة فيما خيص بعدما تعرفنا على إ
 مواقع التواصل االجتماعي زائريمن اهلاتف النقال  اجتاهات مستهلكي خدماتاجلدول املوايل ترتيب كل أبعاد 

 .لكل بعد من األبعاد لعينة واحدة Tواختبار  ابألخذ بنتائج الوسط احلسايب واالحنرايف املعياري

مواقع التواصل  زائرياالجتاهات ملستهلكي خدمات اهلاتف النقال من أبعاد  ترتيب :(81،10)جدول رقم 
 االجتماعي

  .SPSS برانمج خمرجات برانمج الباحثة ابالعتماد على  إعدادمن : املصدر

 3,2710يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب قدره " املعريف"البعد تضع ( 0.،1.)النتائج املدرجة يف اجلدول رقم 

 أن املعلومات املقدمة عن خدمات اهلاتف النقال عرب مواقع التواصل إىل يشري مما، .73685,واحنراف معياري 
، ليأيت يف خدمة اهلاتف النقال مسؤسساتاالجتماعي هي اليت أتثر بشكل كبري يف تكوين اجتاهاهتم االجيابية على 

يف رخر الرتتيب  وجاء، .72084,واحنراف معياري  3,2518مبتوسط حسايب قدره " السلوكي"البعد املرتبة الثانية 
 ..72084,واحنراف معياري  3,2518مبتوسط حسايب قدره " العاطفي"بعد ال

خدمة اهلاتف  سؤسساتبعدما قمنا بعرض حتليل النتائج لكل من حمور االسرتاتيجية االتصالية التسويقية مل
ستهلكني، سنخصص املبحث املوايل الختبار النقال عرب مواقع التواصل االجتماعي وحمور اجتاهات امل

 .فرضيات الدراسة

مستوى  الرتتيب
 الداللة

االحنراف  Tقيمة 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

  احملور

 0 املعريفالبعد  3,2710 .73685, 150,733 000,. 0
 2 العاطفيالبعد  3,1100 .75846, 139,235 000,. 3
 3 السلوكيالبعد  3,2518 .72084, 153,178 000,. 2
 الكلي 3,2109 649551, 167,855 1,000 
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 املبحث الثاين: اختبار الفرضيات

 من الدراسة، فرضيات اختبار بغرض مت الذي اإلحصائي التحليل نتائج عرضإىل  املبحث هذا سنتطرق يف
خدمة اهلاتف النقال  سؤسساتملمبحور االسرتاتيجية االتصالية التسويقية  املتعلقة البياانت معاجلة إىل التطرق خالل

من زوار مواقع التواصل عرب مواقع التواصل االجتماعي وحمور اجتاهات مستهلكي خدمات اهلاتف النقال 
 .االجتماعي

 االستعانة متت كما T-Testاختبار  استخدام مت الدراسة فرضيات لطبيعة ظراً ون  ذلك حتقيق أجل من
 املعنوية الختبار ANOVAالتباين  حتليل استخدام مع الفرضيات، صحة مدى االحندار البسيط الختبار بتحليل

 االحندار حتليل إىل ابإلضافة  ANOVA one wayاألحادي  التباين حتليلو  االحندار اإلحصائية لنموذ 
 .سيتم عرض نتائج اختبار الفرضيات فيما يلي. Multiple Regressionاملتعدد 

 اختبار الفرضية األوىل. 1

سطيف والية بني املستهلك يف تقييمات إحصائية داللة ذات فروق توجد " :على أنهالفرضية األوىل  تنص
خدمة  للمسؤسسات الناشطة يف قطاع االجتماعي التواصل حملتوى االسرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب مواقع

تكرار التعرض للرسائل ل ، الدخاملهنة، املستوى التعليمياجلنس، السن،  )تبعاً للمتغريات الشخصية  اهلاتف النقال
 ".(االتصالية

خدمة  سؤسساتتقييم أفراد العينة لالسرتاتيجية االتصالية التسويقية ملعلى   تعرفن سوف اجلزء هذا خالل من 
 صحة الختبار، و إحصائية داللة ذات فروق هناك كان إذا ما ومعرفة الشخصيةهم خصائص وفقاهلاتف النقال 

 ،قفرو  هناك كان إذا ما عرفةمل  ANOVA one way األحادي التباين حتليل استخدام مت الفرضية هذه
ست  لوجود نظرًا و أنه إىل اإلشارة جتدر كما .وجدت إن الفروق مصدر ملعرفة BONFEROONIواختبار 

 مبتغري منها واحدة كل ختتص فرعية فرضيات أربع إىل ضمنياً  الفرضية تقسيم مت شخصية خصائص (6.)
 .شخصي

مواقع  خدمة اهلاتف النقال عرب سؤسساتالسرتاتيجية االتصالية التسويقية مللعينة الدراسة  تقييمات. 1.1
 جلنسملتغري االتواصل االجتماعي تبعاً 

 Independent Sample الختبار 22نسخة  SPSS برانمج من عليها املتحصل النتائج وايلامل اجلدول ميثل

T-Test سطيف حملتوى االسرتاتيجية االتصالية والية بني املستهلك تقييماتيف  فروقوجود  مدى ملعرفة
 :اجلنستبعاً ملتغري  خدمة اهلاتف النقال للمسؤسسات الناشطة يف قطاع االجتماعي التواصل التسويقية عرب مواقع
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 ألنشطةني املستهلك تقييماتيف  فروق وجود مدى الختبارلعينة واحدة  T اختبار نتائج (:91،01)جدول رقم 
 ملتغري اجلنس تبعاً  االجتماعي التواصل عرب مواقع تف النقالخدمة اهلا سؤسساتاالسرتاتيجية االتصالية التسويقية مل

 النتيجة
مستوى 
الداللة 

(sig) 
 (T)قيمة 

اخلطأ 
 املعياري

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 التكرارات احلسايب

مصادر 
 احملور البعد االختالف

توجد 
 فروق

خصائص  ذكر 538 3,0247 69492,. 02996,. 3,664- 000,.
االسرتاتيجية  املصدر

االتصالية 
التسويقية 
عرب مواقع 
التواصل 
 االجتماعي

 أنثى 615 3,1698 64915,. 02618,. 3,647- 000,.
توجد 
 فروق

 مصداقية ذكر 538 3,0198 72189,. 03112,. 5,831- 000,.
 أنثى 615 3,2542 64281,. 02592,. 5,787- 000,. الرسالة

توجد 
 فروق

 ذكر 538 2,7579 72261,. 03115,. 5,161- 000,.
 الرتفيه

 أنثى 615 2,9789 72751,. 02934,. 5,164- 000,.
توجد 
 فروق

 ذكر 538 2,9341 61968,. 02672,. 5,844- 000,.
 الكلي

 أنثى 615 3,1343 54331,. 02191,. 5,793- 000,.
  .SPSSخمرجات برانمج الباحثة ابالعتماد على  إعدادمن : املصدر

 تقييماتيف  0... داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود ىلإ (0.،9.) لاجلدو  يشري
للمسؤسسات  االجتماعي التواصل سطيف حملتوى االسرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب مواقعوالية بني املستهلك

، حيث أفرزت النتائج احملصل عليها من حتليل البياانت أن  ملتغري اجلنس تبعاً  خدمة اهلاتف النقال الناشطة يف قطاع
، خصائص املصدر)االسرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب مواقع التواصل االجتماعي كل األبعاد املكونة حملور 

، وهذا ما يدل على وجود فروق يف تقييمات أفراد .000,كانت داللتهم االحصائية ( الرتفيهو  مصداقية الرسالة
خدمة اهلاتف النقال عرب مواقع التواصل  سؤسساتاالسرتاتيجية االتصالية التسويقية ملحمور عينة لكل بعد من أبعاد ال

الختالف  بني أفراد عينة الدراسةالفرق يف التقييم ميكن ارجاع هذا  ، (أنثى/ذكر)جلنس تغري ااالجتماعي تبعا مل
على تاح هلم يف أماكن عملهم فادة الذكور من األنرتنت املاستواإلانث و املستوى التعليمي والثقايف بني الذكور 

هذا  ، كما ميكن أن يرجعوابلتايل عدم اطالعهما على نفس مصادر املعلومات حساب االانث املاكثات ابلبيت
ون إىل عدم استخدام االانث لوسائل تقنية حديثة عكس الذكور الذين مييل الفرق يف التقييم بني أفراد عينة الدراسة

 :ما سبق ميكن القول أنه ىبناًء عل .إىل هذا النوع من الوسائل وكل جديد خيصها

 

 

لالسرتاتيجية االتصالية التسويقية ملسؤسسات خدمة اهلاتف عينة الدراسة  تقييماتتوجد فروق يف 
 .جلنسملتغري االنقال عرب مواقع التواصل االجتماعي تبعاً 
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خدمة اهلاتف النقال عرب مواقع  سؤسساتالسرتاتيجية االتصالية التسويقية ملعينة الدراسة ل تقييمات. 1.2
 السنملتغري التواصل االجتماعي تبعاً 

 ANOVA األحادي التباين حتليل الختبار SPSS برانمج من عليها املتحصل النتائج وايلامل اجلدول ميثل 

One way سطيف حملتوى االسرتاتيجية االتصالية والية بني املستهلك تقييماتيف  وجود فروق مدى ملعرفة
 :السنتبعاً ملتغري  خدمة اهلاتف النقال للمسؤسسات الناشطة يف قطاع االجتماعي التواصل التسويقية عرب مواقع

 املستهلكني  تقييماتيف  فروق وجود مدى الختبار األحادي التباين حتليل نتائج :(11،10)جدول رقم 
 ملتغري السن تبعاً  االجتماعي التواصل عرب مواقع تف النقالخدمة اهلا سؤسساتالسرتاتيجية االتصالية التسويقية ملل

 النتيجة
مستوى 
الداللة 

(sig) 
 (F)قيمة 

 متوسط
 املربعات

 درجة
 احلرية

 جمموع
 احملور البعد مصادر االختالف املربعات

ال 
توجد 
 فروق

.,449 .,883 
 بني األعمار 1,206 3 402,.

خصائص 
 املصدر

االسرتاتيجية 
االتصالية 
التسويقية 
عرب مواقع 
التواصل 
 االجتماعي

.,455 1149 522,899 
بني أفراد العمر 

 الواحد

توجد 
 فروق

.,009 3,884 
األعماربني  5,514 3 1,838 مصداقية  

 543,798 1149 473,. الرسالة
بني أفراد العمر 

 الواحد

توجد 
 فروق

.,003 4,614 
 بني األعمار 7,374 3 2,458

 الرتفيه
.,533 1149 394,990 

بني أفراد العمر 
 الواحد

توجد 
 فروق

 
.,009 3,838 

 بني األعمار 3,958 3 1,319
 الكلي

.,344 1149 394,990 
بني أفراد العمر 

 الواحد
 .SPSSخمرجات برانمج الباحثة ابالعتماد على  إعدادمن  :املصدر

 تقييماتيف  0... داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود ىلإ يشري (0.،.0) لاجلدو 
للمسؤسسات  االجتماعي التواصل سطيف حملتوى االسرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب مواقعوالية بني املستهلك

فروق يف  دالسن، حيث أفرزت النتائج احملصل عليها عدم وجو تبعًا ملتغري  خدمة اهلاتف النقال الناشطة يف قطاع
 (sig)الداللة أما مستوى  .883, تساوي (F)حيث كانت قيمة  "صدرخصائص امل"لبعد أفراد العينة تقييمات 
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ميكن ارجاع عدم وجود فروق يف ، 0...من مستوى الداللة املعمول به  أكربوهو  .449,فكان مساوي لـ 
واهتمامهم أكثر ذاهتا تبعًا للسن لطبيعة اخلدمة حبد  "خصائص املصدر"لبعد املستهلكني بوالية سطيف  تقييمات

من بعدي أما فيما خيص نتائج حتليل كل . ابملعلومات املقدمة أكثر من اهتمامهم مبن يقدم هلم تلك املعلومات
على التوايل فيما كان مستوى  4,614و  3,884 تساوي( F)فكانت قيمة " الرتفيه"و " مصداقية الرسالة"

وقد يرجع  .("الرتفيه"لبعد  .003,و " مصداقية الرسالة" لبعد  .,9..)لكال البعدين  0...الداللة أقل من 
ع احملتوى عرب مواقع التواصل يإىل عدم تنو تبعًا للسن " مصداقية الرسالة" لبعد  عينة الدراسة أفرادالفرق يف تقييم 

مما  االجتماعي من طرف املسؤسسات الناشطة يف قطاع اهلاتف النقال وتركيز االهتمام على فئة عمرية دون أخرى
أما . أدى خلق انطباعات متفاوتة بني الفئات العمرية وصواًل إىل اختالف التقييمات بني خمتلف الفئات العمرية

حسب سن  الرتفيهمفهوم  فختالتبعًا للسن فيمكن ارجاعه إىل ا" الرتفيه"لبعد ق يف تقييم أفراد عينة الدراسة الفر 
 .وهكذا ، فما ميكن أن يكون مسلي لفئة الشباب قد يكون اتفه ابلنسبة لفئة الكهولاملستجوب

النتائج احملصل .  BONFEROONI  ختبار املقارانت البعدية ابستخدام اختبارالفروقات مت ا سببملعرفة 
 :عليها مت متثيلها يف اجلدول املوايل

يف تقييم حمور االسرتاتيجية  الفروق لداللة  BONFEROONI  اختبار نتائج (:11،10)جدول رقم 
 االتصالية عرب مواقع التواصل االجتماعي بداللة السن

  الفرق يف املتوسطات البعد احملور
 .013, .*14820, الرتفيه [26-30] -------  [01-20]

 .SPSSخمرجات برانمج الباحثة ابالعتماد على  إعدادمن  :املصدر

يف  (الفروق البعدية) الفروق لداللة   BONFEROONI أعاله املمثل لنتائج اختبارمن جدول يتضح 
أن سبب يف الفروق هو الفروق بني  تقييم حمور االسرتاتيجية االتصالية عرب مواقع التواصل االجتماعي بداللة السن

الفرق يف املتوسطات  حيث أن  الفئة األوىللصاحل سنة  30إىل  26 من والفئة سنة 20إىل  01أقل من الفئة العمرية 
 :ما سبق ميكن القول أنه ىبناًء عل .0....وهو دال احصائياً عند مستوى داللة  .*14820, كان مساوي لـ 

 

 

لالسرتاتيجية االتصالية التسويقية ملسؤسسات خدمة اهلاتف عينة الدراسة  تقييماتتوجد فروق يف  
 .ملتغري السنالنقال عرب مواقع التواصل االجتماعي تبعاً 
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خدمة اهلاتف النقال عرب مواقع  سؤسساتالسرتاتيجية االتصالية التسويقية ملل عينة الدراسة تقييمات. 3.1
  التواصل االجتماعي تبعاً ملتغري املستوى التعليمي

يف  وجود فروق مدى ملعرفة ANOVA One way األحادي التباين حتليل ختبارا نتائج وايلامل اجلدول ميثل
 االجتماعي التواصل سطيف حملتوى االسرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب مواقعوالية بني املستهلك تقييمات

 :املستوى التعليميتبعاً ملتغري  خدمة اهلاتف النقال للمسؤسسات الناشطة يف قطاع

والية بني املستهلك تقييماتيف  وجود فروق مدى الختبار األحادي التباين حتليل نتائج :(21،10)جدول رقم 
 للمسؤسسات الناشطة يف قطاع االجتماعي التواصل سطيف حملتوى االسرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب مواقع

 تبعاً ملتغري املستوى التعليمي خدمة اهلاتف النقال

 النتيجة
مستوى 
الداللة 

(sig) 

قيمة 
(F) 

 متوسط
 املربعات

 درجة
 احلرية

 جمموع
 املربعات

مصادر 
 االختالف

 احملور البعد

توجد ال 
 فروق

.,791 .,348 
.,456 3 .,475 

املستوايت بني 
خصائص  التعليمية

 املصدر

االسرتاتيجية 
االتصالية 
التسويقية 
عرب مواقع 
التواصل 
 االجتماعي

.,456 1149 523,629 
بني أفراد 

الواحد املستوى  

توجد ال 
 فروق

.,099 2,099 
.,998 3 2,995 

املستوايت بني 
مصداقية  التعليمية

 الرسالة
.,475 1149 546,317 

بني أفراد 
الواحد املستوى  

توجد 
 فروق

.,005 4,346 
2,316 3 6,949 

املستوايت بني 
 التعليمية

 الرتفيه
.,533 1149 612,441 

بني أفراد 
الواحد املستوى  

توجد ال 
 فروق

.,127 1,907 
.,659 3 1,977 

املستوايت بني 
 التعليمية

 الكلي
.,345 1149 396,972 

بني أفراد 
الواحد املستوى  

  .SPSSخمرجات برانمج الباحثة ابالعتماد على إعداد من  :املصدر 
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يف  فروق وجود مدى الختبار األحادي التباين تحليلاملتعلقة بو  (0.،02) لاجلدو تشري النتائج املمثلة يف 
 االجتماعي التواصل سطيف حملتوى االسرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب مواقعوالية بني املستهلك تقييمات

 داللة ذات فروق وجود عدم ىلإ تبعاً ملتغري املستوى التعليمي خدمة اهلاتف النقال الناشطة يف قطاعللمسؤسسات 
االسرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب مواقع " حملور (F)حيث كانت قيمة ، 0... داللة مستوى عند إحصائية

من مستوى  أكربوهو  .127,فكان مساوي لـ  (sig)الداللة أما مستوى  1,907 تساوي "التواصل االجتماعي
 .0...الداللة املعمول به 

االسرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب كل بعد من أبعاد حمور نتائج التفصيلية احملصل عليها لكما أفرزت ال  
ملتغري  تبعاً " صدرخصائص امل"لبعد كني املستهلعدم وجود فروق يف تقييمات إىل مواقع التواصل االجتماعي 

وهو  .791,فكان مساوي لـ  (sig)الداللة أما مستوى ، .348, تساوي (F)حيث كانت قيمة املستوى التعليمي 
( F)فكانت قيمة " مصداقية الرسالة" بعد أما فيما خيص نتائج حتليل، 0...من مستوى الداللة املعمول به  أكرب

يف تقييمات املستهلكني هلذا  يعين عدم وجود فروقوهذا ما  .099,فيما كان مستوى الداللة  2,099 تساوي
 " مصداقية الرسالة"وبعد " خصائص املصدر"كني لبعد املستهلميكن ارجاع عدم وجود فروق يف تقييمات . البعد

إىل أن املعلومات حول خدمات اهلاتف النقال أصبحت معلومات تشاركية متاحة تبعًا ملتغري املستوى التعليمي 
وعلى اختالف املستوايت التعليمية وليست مبعلومات معقدة وصعبة املنال تتطلب مستوى  األصعدةعلى كل 

لالسرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب مواقع  أفراد عينة الدراسة تقييم يكون أن املتوقع تعليمي عايل لذا فمن
على وجود  النتائج اخلاصة بهأكدت ف "يهالرتف" البعد األخري من احملور األولأما  .ةالتواصل االجتماعي متقارب

أما مستوى ،  4,346 تساوي (F)حيث كانت قيمة ، 0... داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق
الختالف مفهوم عينة الدراسة ميكن ارجاعه الفرق يف التقييم ألفراد  ، هذا.005, فكان مساوي لـ (sig)الداللة 
 .لمستجوباملستوى التعليمي لحسب  الرتفيه

 :ما سبق ميكن القول أنه ىبناًء عل
 

 

 

لالسرتاتيجية االتصالية التسويقية ملسؤسسات خدمة عينة الدراسة  تقييماتتوجد فروق يف ال 
 .ملتغري املستوى التعليمياهلاتف النقال عرب مواقع التواصل االجتماعي تبعاً 
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 خدمة اهلاتف النقال عرب مواقع سؤسساتالتسويقية ملاالتصالية السرتاتيجية ل عينة الدراسة تقييمات. 4.1
 ملتغري املهنةالتواصل االجتماعي تبعاً 

 ملعرفة ANOVA One way األحادي التباين حتليل الختبار عليها املتحصل النتائج وايلامل اجلدول ميثل
 التسويقية عرب مواقعسطيف حملتوى االسرتاتيجية االتصالية والية بني املستهلك تقييماتيف  وجود فروق مدى

 :املهنة تبعاً ملتغري خدمة اهلاتف النقال للمسؤسسات الناشطة يف قطاع االجتماعي التواصل

والية بني املستهلك تقييماتيف  فروق وجود مدى الختبار األحادي التباين حتليل نتائج :(31،10)جدول رقم 
 للمسؤسسات الناشطة يف قطاع االجتماعي التواصل سطيف حملتوى االسرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب مواقع
 املهنة تبعاً ملتغري خدمة اهلاتف النقال

 النتيجة
مستوى 
الداللة 

(sig) 

قيمة 
(F) 

 متوسط
 املربعات

 درجة
 احلرية

 جمموع
 املربعات

مصادر 
 االختالف

 احملور البعد

توجد ال 
 فروق

.,389 1,032 
خمتلف املهنبني  1,878 4 470,. خصائص  

 املصدر

االسرتاتيجية 
االتصالية 

التسويقية عرب 
مواقع 

التواصل 
 االجتماعي

.,455 1148 522,226 
 املهنةبني أفراد 
ةالواحد  

توجد 
 فروق

.,045 2,447 
خمتلف املهنبني  4,644 4 1,161 مصداقية  

 544,668 1148 474,. الرسالة
 املهنةبني أفراد 
ةالواحد  

توجد ال 
 فروق

.,063 2,242 
خمتلف املهنبني  4,801 4 1,200  

 الرتفيه
.,535 1148 614,589 

 املهنةبني أفراد 
ةالواحد  

توجد ال 
 فروق

.,102 1,939 
خمتلف املهنبني  2,677 4 669,.  

 الكلي
.,345 1148 396,271 

 املهنةبني أفراد 
ةالواحد  

  .SPSSخمرجات برانمج الباحثة ابالعتماد على  من إعداد: املصدر

 تقييماتيف  فروق وجود مدى الختبار األحادي التباين تحليلميثل النتائج املتعلقة ب (0.،03) لاجلدو 
للمسؤسسات  االجتماعي التواصل سطيف حملتوى االسرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب مواقعوالية بني املستهلك

 عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم ىلإ يشري املهنة تبعًا ملتغري خدمة اهلاتف النقال الناشطة يف قطاع
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االسرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب مواقع " حملور الكلي (F)، حيث كانت قيمة 0... داللة مستوى
من مستوى  أكربوهو  .102,فكان مساوي لـ  (sig)الداللة أما مستوى  1,939 تساوي "التواصل االجتماعي
 .0...الداللة املعمول به 

االسرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب كل بعد من أبعاد حمور نتائج التفصيلية احملصل عليها لكما أفرزت ال  
 "صدرخصائص امل"لبعد املستهلكني بوالية سطيف  عدم وجود فروق يف تقييماتإىل مواقع التواصل االجتماعي 

وهو  .389,فكان مساوي لـ  (sig)الداللة أما مستوى ، 1,032 تساوي (F)كانت قيمة حيث   املهنة تبعًا ملتغري
( F)فكانت قيمة " مصداقية الرسالة" بعد أما فيما خيص نتائج حتليل، 0...أقل من مستوى الداللة املعمول به 

يف تقييمات املستهلكني هلذا البعد  وجود فروقوهذا ما يعين  .045,فيما كان مستوى الداللة  2,447 تساوي
 "الرتفيه" البعد األخري من احملور األولأما . وهذا ما ميكن ربطه ابلنتائج املتعلقة ابملستوى التعليمي املهنة ملتغريتبعاً 

يف تقييمات أفراد العينة لبعد  0... داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروقوجود عدم فأكدت النتائج على 
 فكان مساوي لـ (sig)الداللة أما مستوى ، 2,242 تساوي (F)حيث كانت قيمة  الرتفيه تبعًا ملتغري املهنة

,063.. 

 :ما سبق ميكن القول أنه ىبناًء عل

 

 

 

خدمة اهلاتف النقال عرب مواقع  سؤسساتاالتصالية التسويقية ملالسرتاتيجية ل عينة الدراسةتقييمات . 0.1
 التواصل االجتماعي تبعاً ملتغري الدخل

 ملعرفة ANOVA One way األحادي التباين حتليل الختبار عليها املتحصل النتائج وايلامل اجلدول ميثل
سطيف حملتوى االسرتاتيجية االتصالية والية بني املستهلك تقييماتيف  فروق تقييماتيف  وجود فروق مدى

 :الدخل تبعاً ملتغري خدمة اهلاتف النقال للمسؤسسات الناشطة يف قطاع االجتماعي التواصل التسويقية عرب مواقع
 
 
 
 

لالسرتاتيجية االتصالية التسويقية ملسؤسسات خدمة عينة الدراسة  تقييماتتوجد فروق يف  ال
 .ملتغري املهنةاهلاتف النقال عرب مواقع التواصل االجتماعي تبعاً 
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والية بني املستهلك تقييماتيف وجود فروق  مدى الختبار األحادي التباين حتليل نتائج :(41،10)جدول رقم 
 للمسؤسسات الناشطة يف قطاع االجتماعي التواصل سطيف حملتوى االسرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب مواقع
 الدخلتبعاً ملتغري  خدمة اهلاتف النقال

 النتيجة
مستوى 
الداللة 

(sig) 

قيمة 
(F) 

 متوسط
 املربعات

 درجة
 احلرية

 جمموع
 املربعات

 احملور البعد مصادر االختالف

توجد ال 
 فروق

.,277 1,289 
مستوايت الدخلبني  1,758 3 586,. خصائص  

 املصدر

االسرتاتيجية 
االتصالية 
التسويقية 

مواقع عرب 
التواصل 
 االجتماعي

.,455 1149 522,346 
 الدخلبني أفراد 
 الواحد

توجد 
 فروق

.,019 3,341 
مستوايت الدخلبني  4,750 3 1,583 مصداقية  

 544,561 1149 474,. الرسالة
 الدخلبني أفراد 
 الواحد

توجد 
 فروق

.,012 3,646 
مستوايت الدخلبني  5,841 3 1,947  

 الرتفيه
.,534 1149 613,549 

 الدخلبني أفراد 
 الواحد

توجد 
 فروق

.,015 3,497 
مستوايت الدخلبني  3,609 3 1,203  

 اجملموع
.,344 1149 395,339 

 الدخلبني أفراد 
 الواحد

  .SPSSخمرجات برانمج الباحثة ابالعتماد على  من إعداد: املصدر

 عند إحصائية داللة ذات فروق وجود ىلإ األحادي التباين تحليلب املتعلق (0.،04)النتائج رقم  لجدو يشري 
 سطيف حملتوى االسرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب مواقعوالية بني املستهلك تقييماتيف  0... داللة مستوى
 (F)، حيث كانت قيمة الدخلتبعاً ملتغري  خدمة اهلاتف النقال للمسؤسسات الناشطة يف قطاع االجتماعي التواصل

أما مستوى  3,497 تساوي "االسرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب مواقع التواصل االجتماعي" حملور الكلي
 . 0...من مستوى الداللة املعمول به  أقلوهو  .015,فكان مساوي لـ  (sig)الداللة 

االسرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب كل بعد من أبعاد حمور لكما أفرزت النتائج التفصيلية احملصل عليها 
" صدرخصائص امل"لبعد املستهلكني بوالية سطيف  عدم وجود فروق يف تقييماتإىل مواقع التواصل االجتماعي 

وهو أقل من مستوى  .277,فكان مساوي لـ  (sig)الداللة أما مستوى ، 1,289 تساوي (F)حيث كانت قيمة 
القدرة على "وبعد " مصداقية الرسالة"البعدين اآلخرين  أما فيما خيص نتائج حتليل، 0...الداللة املعمول به 
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على  3,646و  3,341 تساوي للبعدين( F) ةقيمكانت حيث  فكانت النتائج تتوافق مع النتيجة الكلية " الرتفيه
" مصداقية الرسالة"لبعد  .019,)لكال البعدين  0...أقل من  (sig)الداللة  مستوىالتوايل فيما كانت فيه قيمة 

وهذا ما ميكن ارجاعه  ينالبعد يف تقييمات املستهلكني هلذين وجود فروقوهذا ما يعين  "(الرتفيه"لبعد  .012,و 
للعقالنية يف اختاذ قرارهم تركيز أفراد عينة الدراسة على بعد مصداقية الرسالة ونوعية احلجج املقدمة مليلهم  إىل

 .من جهة أخرى أفراد العينة دخلحسب  الرتفيهختالف مفهوم االشرائي من جهة و 

النتائج احملصل .    BONFEROONIالفروقات مت اختبار املقارانت البعدية ابستخدام اختبار سببعرفة مل
 :عليها مت متثيلها يف اجلدول املوايل

يف تقييم حمور االسرتاتيجية  الفروق لداللة  BONFEROONI  اختبار نتائج (:01،10)جدول رقم 
 الدخلاالتصالية عرب مواقع التواصل االجتماعي بداللة 

 مستوى الداللة الفرق يف املتوسطات البعد احملور
 .026, .*16176, الرتفيه د  35000-...01  ---- د  ...01أقل من 

 .SPSSخمرجات برانمج إعداد الباحثة ابالعتماد على من  :املصدر

يف  (الفروق البعدية) الفروق لداللة   BONFEROONI يتضح من جدول أعاله أن املمثل لنتائج اختبار
بني الفئة أن سبب يف الفروق كان  الدخلتقييم حمور االسرتاتيجية االتصالية عرب مواقع التواصل االجتماعي بداللة 

لصاحل الفئة األوىل حيث أن الفرق يف  د  35000-...01والفئة من  د  ...01أقل من اليت دخلها 
وهو دال احصائيًا عند مستوى  .026,كما قدر مستوى الداللة بـ  .*16176,املتوسطات كان مساوي لـ  

 .املعمول بهداللة ال

 :ما سبق ميكن القول أنه ىبناًء عل

لالسرتاتيجية االتصالية التسويقية ملسؤسسات خدمة اهلاتف عينة الدراسة  تقييماتتوجد فروق يف  
 .ملتغري الدخلالنقال عرب مواقع التواصل االجتماعي تبعاً 
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خدمة اهلاتف النقال عرب مواقع  سؤسساتاالتصالية التسويقية ملالسرتاتيجية ل تقييمات عينة الدراسة 6.1
 االتصاليةالتواصل االجتماعي تبعاً ملتغري تكرار التعرض للرسائل 

 ملعرفة ANOVA One way األحادي التباين حتليل الختبار عليها املتحصل النتائج وايلامل اجلدول ميثل
 االجتماعي التواصل حملتوى االسرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب مواقعأفراد العينة  تقييماتيف  فروقوجود  مدى

 :تكرار التعرض للرسائل االتصاليةتبعاً ملتغري  خدمة اهلاتف النقال للمسؤسسات الناشطة يف قطاع

والية بني املستهلك تقييماتيف  فروق وجود مدى الختبار األحادي التباين حتليل نتائج :(61،10)جدول رقم 
 للمسؤسسات الناشطة يف قطاع االجتماعي التواصل سطيف حملتوى االسرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب مواقع

 تكرار التعرض للرسائل االتصاليةتبعاً ملتغري  خدمة اهلاتف النقال

 النتيجة
مستوى 
الداللة 

(sig) 

قيمة 
(F) 

 متوسط
 املربعات

 درجة
 احلرية

 جمموع
 املربعات

مصادر 
 االختالف

 احملور البعد

توجد ال 
 فروق

0,080 2,256 
اجملموعاتبني  3,070 3 1,023 خصائص  

 املصدر

االسرتاتيجية 
االتصالية 

التسويقية عرب 
مواقع 

التواصل 
 االجتماعي

,453 1149 521,035 
اجملموعة  أفرادبني 

 الواحدة

توجد ال 
 فروق

0,527 0,743 
اجملموعاتبني  1,063 3 0,354 مصداقية  

 548,248 1149 0,477 الرسالة
اجملموعة  أفرادبني 

 الواحدة

توجد ال 
 فروق

0,336 1,130 
اجملموعاتبني  1,822 3 0,607  

 الرتفيه
0,537 1149 617,568 

اجملموعة  أفرادبني 
 الواحدة

توجد ال 
 فروق

0,179 1,638 
اجملموعاتبني  1,699 3 0,566  

 الكلي
0,346 1149 397,249 

اجملموعة  أفرادبني 
 الواحدة

  .SPSSخمرجات برانمج الباحثة ابالعتماد على  من إعداد: املصدر

 تقييماتيف  0... داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجودعدم  ىلإ (0.،06) لاجلدو  يشري
للمسؤسسات  االجتماعي التواصل سطيف حملتوى االسرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب مواقعوالية بني املستهلك

، حيث أفرزت النتائج احملصل االتصالية تكرار التعرض للرسائلتبعًا ملتغري  خدمة اهلاتف النقال الناشطة يف قطاع
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االسرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب مواقع التواصل عليها من حتليل البياانت أن كل األبعاد املكونة حملور 
، وهذا 0...من أكرب كانت داللتهم االحصائية ( الرتفيهو  مصداقية الرسالة، خصائص املصدر)االجتماعي 

وقد يرجع عدم وجود فرق يف التقييم من قبل أفراد العينة أن الرسائل االتصالية عرب  ، قوجود فرو  عدم يسؤكدما 
اهلاتف النقال وابلتايل ابمكان  مسؤسساتمواقع التواصل االجتماعي هي متوفرة يف الصفحات الرمسية ملختلف 

الية عرب مواقع التواصل كما ميكن للمستهلكني التعرض للرسائل االتص  األفراد الرجوع إليها وقتما يريدون ذلك
، كما ميكن تفسريه االجتماعي وهم يف حالة انشغال أو تشويش وابلتايل تكون الرسائل غري فعالة يف تلك اللحظة

أن املستهلكني تعودوا على الرسائل االتصالية ودخلوا دائرة امللل بسبب عدم جتديد املسؤسسات الناشطة يف قطاع 
 .ية عرب مواقع التواصل االجتماعياهلاتف النقال لرسائلها االتصال

 :ما سبق ميكن القول أنه ىبناًء عل

 

 

 

 على الفرضية األوىلاالجابة . 7.1

واختبارات التباين األحادي  Independent Sample T-Test اختبار  تائجناجلدول املوايل يلخص 
سطيف حملتوى االسرتاتيجية االتصالية التسويقية والية بني املستهلك تقييماتيف  فروق وجود مدى الختبارملعرفة 

للمتغريات  تبعاً  تبعًا ملتغري خدمة اهلاتف النقال قطاعللمسؤسسات الناشطة يف  االجتماعي التواصل عرب مواقع
 (:اجلنس، السن، املستوى التعليمي، املهنة، الدخل وتكرار التعرض للرسائل االتصالية) الشخصية 

 

 

 

 

لالسرتاتيجية االتصالية التسويقية ملسؤسسات خدمة عينة الدراسة  تقييماتتوجد فروق يف ال 
 .ملتغري تكرار التعرض للرسائل االتصاليةاهلاتف النقال عرب مواقع التواصل االجتماعي تبعاً 

. 
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 ألنشطةني املستهلك تقييماتيف  فروق وجود مدى ختبارا حتليل تائجن تلخيص :(71،10)جدول رقم 
للمتغريات  تبعاً  االجتماعي التواصل عرب مواقع تف النقالخدمة اهلا سؤسساتالتسويقية ملاالسرتاتيجية االتصالية 

 الشخصية

 النتيجة
مستوى 
الداللة 

(sig) 

قيمة 
(F) 

 قيمة
(T) 

 احملور املعيار مصادر االختالف

 000,. توجد فروق
/ 

 ذكر 3,664-
  اجلنس

 أنثى 3,647- 000,. توجد فروق

 3,838 009,. توجد فروق

/ 

 بني األعمار
 السن

االسرتاتيجية 
االتصالية 

التسويقية عرب 
مواقع التواصل 

 االجتماعي

 بني أفراد العمر الواحد
توجد ال 

 فروق
.,127 1,907 

املستوى  املستوايت التعليميةبني 
الواحد املستوىبني أفراد  التعليمي  

توجد ال 
 فروق

.,102 1,939 
خمتلف املهنبني   

 املهنة
ةالواحد املهنةبني أفراد   

 3,497 015,. توجد فروق
مستوايت الدخلبني   الدخل 

الواحد الدخلبني أفراد   
توجد ال 

 فروق
0,179 1,638 

اجملموعاتبني  تكرار التعرض  
اجملموعة الواحدة أفرادبني  للرسائل  

  .SPSSخمرجات برانمج الباحثة ابالعتماد على من  :املصدر

وجود فروق يف تقييمات أفراد العينة تبني ( 0.،07)يف اجلدول  امللخصةاالحصائي  التحليل نتائج على بناًءا
: خدمة اهلاتف النقال عرب مواقع التواصل االجتماعي تبعا ملتغري سؤسساتالسرتاتيجية االتصالية التسويقية ملل

 تقييماتيف  إحصائية داللة ذات فروق وجود عدممن جهة أخرى أكدت نفس النتائج  .اجلنس، السن والدخل
 االجتماعي التواصل عرب مواقع تف النقالخدمة اهلا سؤسساتاالسرتاتيجية االتصالية التسويقية مل حملورأفراد العينة 

 قبول يتم االجتماعي، وعليه ملتغري تكرار التعرض للرسائل االتصالية عرب مواقع التواصلتبعًا ملتغري املهنة و 
وتكرار  املهنة ،التعليمي ابملستوى املتعلقة الفرعية الفرضية ورفض والدخل السن ابجلنس، املتعلقة الفرعية الفرضيات

 .التعرض للرسائل االتصالية
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 :كما يلي  األوىل الفرضيةيكون تقييم  سبق ما خالل من
 
 
 
 
 
 

 :األوىل للفرضية تقييم يوضح املوايل والشكل

 ملخص اختبار الفرضية األوىل (:10،11)شكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .من اعداد الباحثة ابالعتماد على النتائج املتحصل عليها :املصدر

 
 

 
 

سطيف حملتوى االسرتاتيجية االتصالية والية بني املستهلك يف تقييمات إحصائية داللة ذات فروق توجد
: تبعًا لـ  خدمة اهلاتف النقال للمسؤسسات الناشطة يف قطاع االجتماعي التواصل التسويقية عرب مواقع

سطيف حملتوى والية بني املستهلك يف تقييمات إحصائية داللة ذات فروق توجدل وال الدخو اجلنس، السن 
خدمة  للمسؤسسات الناشطة يف قطاع االجتماعي التواصل االتصالية التسويقية عرب مواقعاالسرتاتيجية 
 .تكرار التعرض للرسائل االتصاليةاملهنة، املستوى التعليمي و  تبعاً لـمتغري اهلاتف النقال

سطيف حملتوى االسرتاتيجية والية بني املستهلك تقييمات
 االجتماعي التواصل االتصالية التسويقية عرب مواقع
 خدمة اهلاتف النقال للمسؤسسات الناشطة يف قطاع

تبعا 
 للجنس

 تبعا
للسن   

 تبعا
للمهنة   

 تبعا
للدخل   

تبعا 
 للمستوى

 تبعا
للتكرار   

توجد 
 فروق

 توجد فروق
 ال توجد فروق توجد فروق

 ال توجد فروق

ال 
توجد 
 فروق
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 اختبار الفرضية الثانية. 2

خدمات اهلاتف  كيمستهل يف اجتاهات إحصائية داللة ذات فروق توجد " :على أنه الثانيةالفرضية  تنص
املستوى اجلنس، السن،  )تبعًا ملتغرياهتم الشخصية سطيف والية باالجتماعي  التواصلزائري مواقع  من النقال

  ".(املهنة، الدخل، تكرار التعرض للرسائل االتصالية، التعليمي

نفس التحاليل  استخدام مت الفرضية هذه صحة ختباروا إحصائية داللة ذات فروق هناك كان إذا ما عرفةمل
 ANOVA األحادي التباين حتليلو  لعينة واحدة Tمة يف اختبار الفرضية األوىل وهي حتليل االحصائية املستخد

one way  اختبار إىل  ابإلضافة قفرو  هناك كان إذا ما عرفةملBONFEROONI إن الفروق مصدر ملعرفة 
ست  إىل ضمنياً  الفرضية تقسيم مت شخصية خصائص ست لوجود نظرًا و أنه إىل اإلشارة جتدر كما. وجدت

 .شخصي مبتغري منها واحدة كل ختتص فرعية فرضيات (6.)

 تبعاً ملتغري اجلنس أفراد العينةاجتاهات . 2.1

يف اجتاهات  فروق وجود مدىملعرفة  22نسخة  SPSSبرانمج  من عليها املتحصل النتائج املوايل اجلدول ميثل
وذلك  تبعًا ملتغري اجلنسبوالية سطيف  االجتماعي التواصل مواقع زائريمن  اهلاتف النقالمستهلكي خدمات 

 :Independent Sample T-Testلعينة واحدة  T رابستعمال اختبا
يف اجتاهات مستهلكي خدمات  فروق وجود مدى الختبارلعينة واحدة  T اختبار نتائج :(81،10)جدول رقم 

 ملتغري اجلنس تبعاً  االجتماعي التواصل مواقع زوارمن  تف النقالاهلا

 النتيجة
مستوى 
الداللة 

(sig) 

قيمة 
(T) 

اخلطأ 
 املعياري

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 التكرارات احلسايب

مصادر 
 احملور البعد االختالف

توجد 
 فروق

 ذكر 538 3,1917 0,76241 0,03287 3,432- 0,001
 املعريف

 االجتاهات

 أنثى 615 3,3403 70711,. 02851,. 3,415- 001,.
توجد 
 فروق

 ذكر 538 3,0332 77318,. 03333,. 3,230- 001,.
 أنثى 615 3,1772 73944,. 02982,. 3,221- 001,. العاطفي

توجد 
 فروق

 ذكر 538 3,1814 72749,. 03136,. 3,114- 002,.
 أنثى 615 3,3134 70985,. 02862,. 3,109- 002,. السلوكي

توجد 
 فروق

 ذكر 538 3,1354 66454,. 02865,. 3,712- 000,.
 الكلي

 

 أنثى 615 3,2770 62928,. 02538,. 3,698- 000,.
 .SPSSخمرجات برانمج الباحثة ابالعتماد على إعداد من  :املصدر
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يف اجتاهات مستهلكي  0... داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود ىلإ يشري (0.،01) لاجلدو 
، حيث كانت قيمة تبعًا ملتغري اجلنسبوالية سطيف  االجتماعي التواصل مواقع زائريمن  اهلاتف النقالخدمات 
 .من مستوى الداللة املعمول به أقلوهو  .000,لـ  ةمساوي (sig)الداللة مستوى 

وجود فروق على  "جتاهاتاال"أفرزت النتائج التفصيلية احملصل عليها لكل بعد من أبعاد حمور  من جهة أخرى
 الثقافة والتعليم بني اجلنسنياختالف مفهوم  هذا ما ميكن ارجاعه إىل على مستوى كل أبعاد االجتاهاتيف 

  .ينة الدراسةملفردات ع

 :ما سبق ميكن القول أنه ىبناًء عل

 

 

 

 السنتبعاً ملتغري  أفراد العينةاجتاهات . 2.2

يف اجتاهات  فروقملعرفة مدى وجود  22نسخة  SPSSبرانمج  من عليها املتحصل النتائج املوايل اجلدول ميثل
السن وذلك تبعًا ملتغري بوالية سطيف  االجتماعي التواصل مواقع زائريمن  اهلاتف النقالمستهلكي خدمات 

 :ANOVA One way األحادي التباين حتليل ابستعمال اختبار
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زائري مواقع  من خدمات اهلاتف النقال كيمستهل يف اجتاهات إحصائية داللة ذاتتوجد فروق  
 .ملتغري اجلنستبعاً سطيف والية باالجتماعي  التواصل

. 
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يف اجتاهات مستهلكي خدمات  فروق وجود مدى الختبار األحادي التباين حتليل نتائج :(19،10)جدول رقم 
 السنملتغري  تبعاً بوالية سطيف  االجتماعي التواصل مواقع زوارمن  تف النقالاهلا

 النتيجة
مستوى 
الداللة 

(sig) 

قيمة 
(F) 

 متوسط
 املربعات

 درجة
 احلرية

 جمموع
 املربعات

مصادر 
 احملور البعد االختالف

توجد ال 
 فروق

.,107 2,040 
األعماربني  3,314 3 1,105  

البعد 
 املعريف

 االجتاهات

.,541 1149 622,170 
بني أفراد العمر 

 الواحد

توجد ال 
 فروق

.,207 1,522 
 بني األعمار 2,623 3 874,.

البعد 
 660,073 1149 574,. العاطفي

بني أفراد العمر 
 الواحد

توجد ال 
 فروق

.,736 .,424 
 بني األعمار 662,. 3 221,.

 البعد
 597,927 1149 520,. السلوكي

بني أفراد العمر 
 الواحد

توجد ال 
 فروق

.,285 1,265 
 بني األعمار 1,601 3 534,.

 الكلي
.,422 1149 484,441 

بني أفراد العمر 
 الواحد

  .SPSSخمرجات برانمج الباحثة ابالعتماد على  إعدادمن  :املصدر

يف اجتاهات  0... داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجودعدم  إىل (0.،09) لاجلدو  يشري
تبعًا ملتغري السن، حيث بوالية سطيف  االجتماعي التواصل مواقع زوارمن  اهلاتف النقالمستهلكي خدمات 

الداللة أما مستوى  1,265 للمحور تساوي الكلي (F)قيمة ت أن أفرزت النتائج احملصل عليها من حتليل البياان
(sig)  من مستوى الداللة املعمول به أكربوهو  .285,فكان مساوي لـ . 

عدم وجود فروق يف إىل " االجتاهات"كما أفرزت النتائج التفصيلية احملصل عليها لكل بعد من أبعاد حمور 
 (sig)الداللة أما مستوى  ،2,040 تساوي (F)حيث كانت قيمة " املعريف"لبعد ل أفراد عينة الدراسةتقييمات 

البعد ميكن ارجاع عدم وجود فروق يف ، 0...من مستوى الداللة املعمول به  أكربوهو  .107,فكان مساوي لـ 
ألمهية املعلومات وتغذية اجلانب املعريف لالجتاهات يف تكوين االجتاهات  املعريف لالجتاهات ألفراد عينة الدراسة

فكانت " البعد السلوكي"و " البعد العاطفي"آلخرين البعدين ا أما فيما خيص نتائج حتليل .على اختالف سنهم
على التوايل فيما   .424,و 1,522 تساوي للبعدين( F) ةقيمكانت  حيثالنتائج تتوافق مع النتيجة الكلية 

للبعد  .736,و  للبعد العاطفي .207,)لكال البعدين  0...من  أكرب (sig)الداللة مستوى كانت فيه قيمة  
تبعاً للسن وهذا ما  الدراسةأفراد عينة البعد العاطفي والسلوكي الجتاهات  وجود فروقعدم وهذا ما يعين  (السلوكي
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خدمات اهلاتف النقال أصبحت يف متناول كل الفئات العمرية ومل تعد حكراً على فئة معينة  ميكن ارجاعه إىل أن
وع من الشيء الذي خلق ن سنة 01سن  نة الدراسة يفوقعيسن أفراد وال مربوطة بسن معني خاصة وأن 

 البعد العاطفي والسلوكي الجتاهات أفراد عينةتقارب  ساهم يفوهذا ما والنضج يف حتديد االجتاهات  االستقاللية
 .الدراسة

 :ما سبق ميكن القول أنه ىبناًء عل
 

 

  

 املستوى التعليمي تبعاً ملتغري أفراد العينةاجتاهات . 3.2

يف اجتاهات  فروق وجود مدىملعرفة  22نسخة  SPSSبرانمج  من عليها املتحصل النتائج املوايل اجلدول ميثل
املستوى التعليمي  تبعاً ملتغريبوالية سطيف  االجتماعي التواصل مواقع زائريمن  اهلاتف النقالمستهلكي خدمات 

 ANOVA One way األحادي التباين حتليل وذلك ابستعمال اختبار

يف اجتاهات مستهلكي خدمات  فروق وجود مدى الختبار األحادي التباين حتليل نتائج :(21،10)جدول رقم 
 املستوى التعليمي تبعاً ملتغريبوالية سطيف  االجتماعي التواصل مواقع زائريمن  اهلاتف النقال

 

 النتيجة
مستوى 
الداللة 

(sig) 

قيمة 
(F) 

 متوسط
 املربعات

 درجة
 احلرية

 جمموع
 احملور البعد مصادر االختالف املربعات

ال توجد 
 فروق

0,769 0,378 
املستوايت التعليميةبني  0,617 3 0,206 البعد  

 املعريف

 االجتاهات

الواحد املستوىبني أفراد  624,867 1149 0,544  
توجد 
 فروق

0,038 2,818 
املستوايت التعليميةبني  4,840 3 1,613 البعد  

الواحد املستوىبني أفراد  657,855 1149 0,573 العاطفي  
ال توجد 

 فروق
0,292 1,24

5 
املستوايت التعليميةبني  1,940 3 0,647 البعد  

الواحد املستوىبني أفراد  596,649 1149 0,519 السلوكي  
ال توجد 

 فروق
0,264 1,328 

املستوايت التعليميةبني  1,940 3 0,560  
 اجملموع

الواحد املستوىبني أفراد  596,649 1149 0,422  
 .SPSSخمرجات برانمج الباحثة ابالعتماد على  من إعداد: املصدر

زائري  من كي خدمات اهلاتف النقالمستهل يف اجتاهات إحصائية داللة ذاتتوجد فروق  ال
 .السنملتغري سطيف تبعاً والية باالجتماعي  التواصلمواقع 

. 
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 داللة ذات فروق وجودإىل عدم  (0.،.2) لاجلدو املمثلة يف  األحادي التباين تحليلالنتائج املتعلقة بتشري 
 التواصل مواقع زائريمن  اهلاتف النقالمستهلكي خدمات يف اجتاهات  0... داللة مستوى عند إحصائية

 تساوي "االجتاهات" حملور الكلي (F)، حيث كانت قيمة املستوى التعليمي تبعًا ملتغريبوالية سطيف  االجتماعي
 . من مستوى الداللة املعمول به أكربوهو  .264,فكان مساوي لـ  (sig)الداللة أما مستوى  1,328

االسرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب كما أفرزت النتائج التفصيلية احملصل عليها من كل بعد من أبعاد حمور 
" البعد املعريف"لـ املستهلكني بوالية سطيف  تقييماتعدم وجود فروق يف إىل مواقع التواصل االجتماعي 

ميكن ، .769,فكان مساوي لـ  (sig)الداللة أما مستوى ، .378, تساوي (F)حيث كانت قيمة  لالجتاهات
لالجتاهات تبعًا للمستوى التعليمي إىل سهولة احلصول على املعلومات " البعد املعريف"ق يف ارجاع عدم وجود فرو 

خبدمات اهلاتف النقال خاصة يف عصر األنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وكلمة الفم االلكرتونية وهذا اخلاصة 
( F)فكانت قيمة لالجتاهات " العاطفي عدالب" أما فيما خيص نتائج حتليل، غري مربوط مبستوى تعليمي معني

وجود وهذا يعين  0...من مستوى الداللة املعمول به  أقلوهو  .038,فيما كان مستوى الداللة  2,818 تساوي
ميل األفراد ذو اهتمام وهذا ما ميكن ارجاعه إىل لالجتاهات تبعًا للمستوى التعليمي " العاطفي عدالب"يف  فروق

يف الشراء وابلتايل يكون أتثر البعد العاطفي قليل مقارنة  إىل العقالنية أفراد العينة مناملستوايت التعليمية اجليدة 
فكانت تتوافق مع النتيجة  "السلوكي"البعد األخري نتائج أما . ابألفراد الذين تسؤثر عليهم أبسط املغرايت العاطفية

وهو  .292, فكان مساوي لـ (sig)الداللة أما مستوى ، 1,245 تساوي (F)حيث كانت قيمة ، للمحور الكلية
إىل نضج ميكن ارجاعه ما  هذا ،0... داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروقعلى عدم وجود يدل ما 

عينة الدراسة وعقالنيتهم يف اختاذ القرار الشرائي على اختالف مستوايهتم التعليمية فيما خيص خدمات اهلاتف 
النقال خاصة يف ظل تقارب اخلدمات املعروضة من حيث اجلودة والسعر مما خلق تقارب يف البعد السلوكي 

 .الدراسة عينةالجتاهات أفراد 

 :ول أنهما سبق ميكن الق ىبناًء عل

 

  

زائري  من كي خدمات اهلاتف النقالمستهل يف اجتاهات إحصائية داللة ذاتتوجد فروق  ال
 .املستوى التعليميملتغري  تبعاً سطيف والية باالجتماعي  التواصلمواقع 

. 
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 تبعاً ملتغري املهنة أفراد العينةاجتاهات . 4.2

ملعرفة مدى وجود فروقات  ANOVA One way األحادي التباين حتليل اختبار نتائج املوايل اجلدول ميثل
 :املهنة تبعاً ملتغرييف اجتاهات أفراد عينة الدراسة يف 

مستهلكي خدمات يف اجتاهات  فروق وجود مدى الختبار األحادي التباين حتليل نتائج :(21،10)جدول رقم 
 املهنة ملتغري تبعاً بوالية سطيف  االجتماعي التواصل مواقع زائريمن  اهلاتف النقال

 النتيجة
مستوى 
الداللة 

(sig) 

قيمة 
(F) 

 متوسط
 املربعات

 درجة
 احلرية

 جمموع
 املربعات

مصادر 
 احملور البعد االختالف

توجد ال 
 فروق

0,885 0,290 
خمتلف املهنبني  0,631 4 0,158 البعد  

 املعريف

 االجتاهات

0,544 1148 624,853 
 املهنةبني أفراد 
ةالواحد  

توجد ال 
 فروق

0,134 1,765 
خمتلف املهنبني  4,051 4 1,013 البعد  

 658,645 1148 0,574 العاطفي
 املهنةبني أفراد 
ةالواحد  

توجد ال 
 فروق

0,059 2,275 
خمتلف املهنبني  4,708 4 1,177 البعد  

 593,881 1148 0,517 السلوكي
 املهنةبني أفراد 
ةالواحد  

توجد ال 
 فروق

.,188 1,541 
خمتلف املهنبني  2,596 4 0,649  

 اجملموع
0,421 1148 483,445 

 املهنةبني أفراد 
ةالواحد  

  .SPSSخمرجات برانمج الباحثة ابالعتماد على إعداد من  :املصدر

يف اجتاهات  0... داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجودعدم  ىلإ (0.،20) لاجلدو  يشري
، حيث  املهنةتبعًا ملتغري  بوالية سطيف االجتماعي التواصل مواقع زائريمن  اهلاتف النقالمستهلكي خدمات 
فكان مساوي لـ  (sig)الداللة أما مستوى  1,541 تساوي" االجتاهات"ور حمل الكلي (F)كانت نتائج قيمة 

 . 0...من مستوى الداللة املعمول به  أكربوهو  .188,

عدم وجود إىل  "جتاهاتاال"أفرزت النتائج التفصيلية احملصل عليها لكل بعد من أبعاد حمور  جهة أخرىمن 
تبعاً بوالية سطيف  االجتماعي التواصل مواقع زائريمن  اهلاتف النقالاجتاهات مستهلكي خدمات يف فروق 
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فكان مساوي  (sig)الداللة أما مستوى  ، .290, تساوي" املعريف"اخلاصة ابلبعد  (F)، فكانت قيمة املهنةملتغري 
 تبعاً ملتغري املهنة "املعريف"للبعد  املستهلكني بوالية سطيف فروق يف تقييماتميكن ارجاع عدم وجود ، و .885,لـ 
البعدين اآلخرين  أما فيما خيص نتائج حتليل، سهولة وسرعة احلصول على املعلومات اخلاصة خبدمات االتصالإىل 
و  1,765 تساوي للبعدين( F) ةقيم فكانت النتائج تتوافق مع النتيجة الكلية حيث" السلوكي"وبعد " العاطفي"

 .059,و " العاطفي"بعد لل .134,)لكال البعدين  0...من  أكرب (sig)الداللة ستوى مبعلى التوايل  2,275

 ."(السلوكي"بعد لل

 :ما سبق ميكن القول أنه ىبناًء عل

 

 

 

 تبعاً ملتغري الدخل أفراد العينةاجتاهات . 0.2

ملعرفة  ANOVA One way األحادي التباين حتليل ختبارال عليها املتحصل النتائج املوايل اجلدول ميثل
بوالية  االجتماعي التواصل مواقع زائريمن  اهلاتف النقاليف اجتاهات مستهلكي خدمات مدى وجود فروق 

 :ملتغري الدخل تبعاً  سطيف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زائري  من كي خدمات اهلاتف النقالمستهل يف اجتاهات إحصائية داللة ذاتتوجد فروق  ال
 .املهنةملتغري  تبعاً سطيف والية باالجتماعي  التواصلمواقع 

. 
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يف اجتاهات مستهلكي خدمات  فروق وجود مدى الختبار األحادي التباين حتليل نتائج :(22،10)جدول رقم 
 ملتغري الدخل تبعاً  بوالية سطيف االجتماعي التواصل مواقع زائريمن  تف النقالاهلا

 النتيجة
مستوى 
الداللة 

(sig) 

قيمة 
(F) 

 متوسط
 املربعات

 درجة
 احلرية

 جمموع
 املربعات

مصادر 
 االختالف

 احملور البعد

توجد 
 فروق

.,021 3,257 
1,758 3 5,274 

مستوايت بني 
البعد  الدخل

 املعريف

 االجتاهات

.,540 1149 620,210 
 الدخلبني أفراد 
 الواحد

توجد ال 
 فروق

.,150 1,773 
1,018 3 3,054 

مستوايت بني 
البعد  الدخل

 العاطفي
.,574 1149 659,642 

 الدخلبني أفراد 
 الواحد

توجد ال 
 فروق

.,053 2,565 
1,327 3 3,982 

مستوايت بني 
البعد  الدخل

 السلوكي
.,518 1149 594,608 

 الدخلبني أفراد 
 الواحد

توجد 
 فروق

.,031 2,970 
1,247 3 3,740 

مستوايت بني 
 الكلي الدخل

.,420 1149 482,302 
 الدخلبني أفراد 
 الواحد

  .SPSSخمرجات برانمج الباحثة ابالعتماد على إعداد من  :املصدر

يف اجتاهات مستهلكي  0... داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود ىلإ (0.،22) لاجلدو  يشري
الدخل، حيث أفرزت تبعًا ملتغري بوالية سطيف  االجتماعي التواصل مواقع زائريمن  اهلاتف النقالخدمات 

أما مستوى  2,970 تساوي" االجتاهات" حملور الكلي (F)النتائج احملصل عليها من حتليل البياانت أن قيمة 
 ..031,فكان مساوي لـ  (sig)الداللة 

كانت قيمة لالجتاهات، حيث   لبعد املعريفوجود فروق يف اإىل  االجتاهات كما أفرزت النتائج التفصيلية ألبعاد  
(F)  الداللة أما مستوى  ،3,257 تساوي" املعريف"اخلاصة ابلبعد(sig)  وهذا ما ميكن  .021,فكان مساوي لـ
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لالجتاهات يف تكوين االجتاهات على اختالف دخل أفراد العينة، ارجاعه ألمهية املعلومات وتغذية اجلانب املعريف 
فعادة ما يكون أصحاب الدخل هم من يتخذون قرارت الشراء لذا يسعون دائماً لرتشيد قراراهتم الشرائية مبعرفة كل 

نت النتائج فكا" السلوكي" و" العاطفي"البعدين اآلخرين  أما فيما خيص نتائج حتليل .املعلومات املتعلقة ابخلدمة
على التوايل فيما كانت فيه  2,565و  1,773 تساوي للبعدين( F) ةقيمكانت تتوافق مع النتيجة الكلية فال 

بعد لل .053,و " العاطفي"بعد لل .150,)لكال البعدين  0...أكرب من  (sig)الداللة مستوى قيمة  
وابلتايل عدم عملية التأثري على  املنخفضأن سعر خدمات اهلاتف النقال  وهذا ما ميكن ارجاعه إىل "(السلوكي"

سهلة ابملقارنة ابملنتجات أو اخلدمات املرتفعة  البعد العاطفي والسلوكي ومن مث التأثري على اختاذ القرار الشرائي 
 .الثمن اليت تستوجب عملية شراء معقدة وتدخل أكثر من طرف يف العملية

النتائج .    BONFEROONIالفروقات مت اختبار املقارانت البعدية ابستخدام اختبار مصدرعرفة مل
 :احملصل عليها مت متثيلها يف اجلدول املوايل

 "االجتاهات"يف تقييم حمور  الفروق لداللة  BONFEROONI  اختبار نتائج (:23،10)جدول رقم 
 الدخلبداللة 

 الداللةمستوى  الفرق يف املتوسطات البعد احملور
 0,040 .*20186, املعريف د  35000-...01  ---- د  ....0-...36

 .SPSSخمرجات برانمج إعداد الباحثة ابالعتماد على من  :املصدر

يف  (الفروق البعدية) الفروق لداللة   BONFEROONI يتضح من جدول أعاله أن املمثل لنتائج اختبار
-...36 من   اليت دخلهاأن سبب يف الفروق هو الفروق بني الفئة  الدخلبداللة " االجتاهات" تقييم حمور

لصاحل الفئة األوىل حيث أن الفرق يف املتوسطات كان مساوي  د  د  35000-...01والفئة من  د  ....0
 .0....وهو دال احصائياً عند مستوى داللة  .*20186,لـ  

 :ما سبق ميكن القول أنه ىبناًء عل

زائري مواقع  من كي خدمات اهلاتف النقالمستهل يف اجتاهات إحصائية داللة ذاتتوجد فروق  
 .الدخلملتغري سطيف تبعاً والية باالجتماعي  التواصل

. 
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 تكرار التعرض للرسائل االتصاليةملتغري تبعاً  أفراد العينةاجتاهات . 6.2

ملعرفة   ANOVA One way األحادي التباين حتليل الختبار عليها املتحصل النتائج املوايل اجلدول ميثل
بوالية  االجتماعي التواصل مواقع زائريمن  اهلاتف النقاليف اجتاهات مستهلكي خدمات  مدى وجود فروق

 :ملتغري تكرار التعرض للرسائل االتصالية تبعاً سطيف 

يف اجتاهات مستهلكي خدمات  فروق وجود مدى الختبار األحادي التباين حتليل نتائج :(24،10)جدول رقم 
 ملتغري تكرار التعرض للرسائل االتصالية تبعاً بوالية سطيف  االجتماعي التواصل مواقع زائريمن  تف النقالاهلا

 النتيجة
مستوى 
الداللة 

(sig) 

قيمة 
(F) 

 متوسط
 املربعات

 درجة
 احلرية

 جمموع
 املربعات

مصادر 
 االختالف

 احملور البعد

توجد ال 
 فروق

.,084 2,220 
اجملموعاتبني  3,604 3 1,201 البعد  

 املعريف

 االجتاهات

.,541 1149 621,880 
اجملموعة  أفرادبني 

 الواحدة

توجد ال 
 فروق

.,161 1,718 
اجملموعاتبني  2,960 3 987,. البعد  

 659,736 1149 574,. العاطفي
اجملموعة  أفرادبني 

 الواحدة

توجد 
 فروق

.,002 4,934 
اجملموعاتبني  7,613 3 2,538 البعد  

 590,976 1149 514,. السلوكي
اجملموعة  أفرادبني 

 الواحدة

توجد 
 فروق

.,044 2,713 
اجملموعاتبني  3,419 3 1,140  

 الكلي
.,420 1149 482,623 

اجملموعة  أفرادبني 
 الواحدة

  .SPSSخمرجات برانمج الباحثة ابالعتماد على إعداد من  :املصدر

يف اجتاهات مستهلكي  0... داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود ىلإ (0.،24) لاجلدو  يشري
تكرار التعرض للرسائل تبعًا ملتغري بوالية سطيف  االجتماعي التواصل مواقع زائريمن  اهلاتف النقالخدمات 
 تساوي" االجتاهات"ور حمل الكلي (F)، حيث أفرزت النتائج احملصل عليها من حتليل البياانت أن قيمة االتصالية
 ..044,فكان مساوي لـ  (sig)الداللة أما مستوى  2,713
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" العاطفي"والبعد " املعريف"لبعد اوجود فروق يف عدم إىل د االجتاهات كما أفرزت النتائج التفصيلية ألبعا  
على  1,718و  2,220 تساوي للبعدين( F) ةقيمكانت  توافق مع النتيجة الكلية حيثوهذا ال يلالجتاهات 

 "املعريف"للبعد  .084,)لكال البعدين  0...أكرب من  (sig)الداللة مستوى  التوايل فيما كانت فيه قيمة
االتصال ميكن الرجوع إليها أن املعلومات حول خدمات وهذا ما ميكن ارجاعه إىل  "(العاطفي"للبعد  .161,و

يف أي وقت من خالل مواقع التواصل االجتماعي وهي مرتبطة بشكل أكرب بدخول أفراد عينة الدراسة على مواقع 
اجتاهات  "أما فيما خيص البعد األخري من حمور  .أو االستفسار من األصدقاء واألقارب التواصل االجتماعي

مساوي لـ  (sig)داللة ستوى ومب 4,934 تساويبعد اخلاصة ابل (F)فكانت قيمة  السلوكيلبعد ا "املستهلكني
إىل تكرار التعرض للرسائل االتصالية تبعًا ملتغري لالجتاهات " السلوكي"لبعد اميكن ارجاع الفروق يف ، .002,

التواصل االجتماعي دفعهم إىل امكانية أتثر  أفراد عينة الدراسة بكثرة تكرار تعرضهم للرسائل االتصالية عرب مواقع 
 .مغريةأبسعار جتربة اخلدمة خاصة إذا كانت اخلدمة جديدة و

ابستخدام مت اختبار املقارانت البعدية يف التحليل السابق الفروقات  مصدرعرفة مل
 :النتائج احملصل عليها مت متثيلها يف اجلدول املوايل.  BONFEROONIاختبار

 "االجتاهات"يف تقييم حمور  الفروق لداللة  BONFEROONI  اختبار نتائج :(20،10)جدول رقم 
 تكرار التعرض للرسائل االتصاليةبداللة 

 مستوى الداللة الفرق يف املتوسطات البعد احملور
 0,015 1010300. السلوكي يوميا  ---- أسبوعيا

 0.001 12.934. السلوكي اندرا  ---- أسبوعيا

 .SPSSخمرجات برانمج إعداد الباحثة ابالعتماد على من  :املصدر

 يف تقييم حمور  الفروق لداللة   BONFEROONI يتضح من جدول أعاله أن املمثل لنتائج اختبار
تتعرض للرسائل اليت الفروق هو الفروق بني الفئة أن مصدر  تكرار التعرض للرسائل االتصاليةبداللة " االجتاهات"

لصاحل الفئة األوىل حيث أن الفرق يف املتوسطات   والفئة اليت تتعرض للرسائل االتصالية يومياً االتصالية أسبوعيا 
فروق بني من جهة أخرى توجد  .0....وهو دال احصائيًا عند مستوى داللة  1010300.كان مساوي لـ  

لصاحل الفئة األوىل حيث  اندرااليت تتعرض للرسائل االتصالية أسبوعيا والفئة اليت تتعرض للرسائل االتصالية الفئة 
 .املعمول بهداللة الوهو دال احصائياً عند مستوى  12.934.أن الفرق يف املتوسطات كان مساوي لـ  
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 :ما سبق ميكن القول أنه ىبناًء عل

 

 

 الفرضية الثانيةاالجابة على . 7.1

 فروق وجود مدى الختبار األحادي التباينلعينة واحدة واختبار  Tاختبار  حتليل نتائجاجلدول املوايل يلخص 
تبعاً للمتغريات  بوالية سطيف االجتماعي التواصل مواقع زائريمن  اهلاتف النقاليف اجتاهات مستهلكي خدمات 

 .(اجلنس، السن، املستوى التعليمي، املهنة، الدخل وتكرار التعرض للرسائل االتصالية) الشخصية

 وجود مدى الختبار األحادي التباين لعينة واحدة واختبار Tاختبار  حتليل نتائج صملخ (:26،10)جدول رقم 
تبعاً  بوالية سطيف االجتماعي التواصل مواقع زائريمن  اهلاتف النقالاجتاهات مستهلكي خدمات يف  فروق

 الشخصيةللمتغريات 

 النتيجة
مستوى 
الداللة 

(sig) 

قيمة 
(F)  قيمة(T) احملور املعيار مصادر االختالف 

 0,001 توجد فروق
/ 

 ذكر 3,432-
 اجلنس

 االجتاهات

 أنثى 3,415- 001,. توجد فروق
ال توجد 

 فروق
.,285 1,265 / 

 بني األعمار
 السن

 بني أفراد العمر الواحد
ال توجد 

 فروق
.,264 1,328 / 

املستوى  املستوايت التعليميةبني 
الواحد املستوىبني أفراد  التعليمي  

ال توجد 
 فروق

.,188 1,541 / 
خمتلف املهنبني   املهنة 
ةالواحد املهنةبني أفراد   

 / 2,970 031,. توجد فروق
مستوايت الدخلبني   الدخل 

الواحد الدخلبني أفراد   

 / 2,713 044,. توجد فروق
اجملموعاتبني  تكرار التعرض  

اجملموعة الواحدة أفرادبني  للرسائل  
  .SPSSخمرجات برانمج إعداد الباحثة ابالعتماد على من  :املصدر

زائري مواقع  من كي خدمات اهلاتف النقالمستهل يف اجتاهات إحصائية داللة ذاتتوجد فروق  
 ..تكرار التعرض للرسائل االتصاليةملتغري  تبعاً سطيف والية باالجتماعي  التواصل

. 
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يف اجتاهات مستهلكي  وجود فروقتبني ( 0.،26)املبينة يف اجلدول االحصائي  التحليل نتائج على بناًءا
تكرار اجلنس، الدخل و : ملتغريتبعًا بوالية سطيف  االجتماعي التواصل مواقع زائريمن  اهلاتف النقالخدمات 

 فروق وجود عدممن جهة أخرى أكدت نفس النتائج التعرض للرسائل االتصالية عرب مواقع التواصل االجتماعي، 
بوالية  االجتماعي التواصل مواقع من زائري اهلاتف النقالاجتاهات مستهلكي خدمات يف  إحصائية داللة ذات

اجلنس، الدخل  املتعلقة الفرعية الفرضيات قبول يتم تبعًا ملتغري السن، املستوى التعليمي واملهنة، وعليهسطيف 
لسن، اب املتعلقة الفرعية اتالفرضي ورفضض للرسائل االتصالية عرب مواقع التواصل االجتماعي تكرار التعر و 

 .املستوى التعليمي واملهنة
 :كما يلي  الثانية الفرضيةيكون تقييم  سبق ما خالل من
 
 
 
 
 

 :الثانية للفرضية تقييم يوضح املوايل الشكل

 الثانيةملخص اختبار الفرضية  (:210،1)شكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .من اعداد الباحثة ابالعتماد على النتائج املتحصل عليها :املصدر

 مواقع من زائري اهلاتف النقاليف اجتاهات مستهلكي خدمات يف  إحصائية داللة ذات فروق توجد
تكرار التعرض للرسائل االتصالية عرب اجلنس، الدخل و : ملتغريبوالية سطيف تبعًا  االجتماعي التواصل

اهلاتف اجتاهات مستهلكي خدمات يف  إحصائية داللة ذات فروق توجدوال  مواقع التواصل االجتماعي
 .بوالية سطيف تبعاً ملتغري السن، املستوى التعليمي واملهنة االجتماعي التواصل مواقع من زائري النقال

 من زائري اهلاتف النقالاجتاهات مستهلكي خدمات 
 بوالية سطيف االجتماعي التواصل مواقع

تبعا 
 للجنس

 تبعا
للسن   

 تبعا
للمهنة   

 تبعا
للدخل   

تبعا 
 للمستوى

 تبعا
للتكرار   

 ال توجد فروق
 ال توجد فروق توجد فروق

 ال توجد فروق

توجد 
 فروق

توجد 
 فروق



 

 223 

 الفرضية الثالثة اختبار .3

ي خدمات اهلاتف النقال بوالية مستهلك تقييمل إحصائية داللة ذو أثر يوجد ":على أنهالفرضية الثالثة  تنص
للمسؤسسات الناشطة يف قطاع السرتاتيجية االتصالية التسويقية سطيف من زائري مواقع التواصل االجتماعي ل

 ".اجتاهاهتمعلى تكوين االجتماعي  التواصل عرب مواقع خدمة اهلاتف النقال
 بني تقييم إحصائية داللة ذات أتثري عالقة توجدعلى فيما اذا كانت   تعرفن سوف اجلزء هذا خالل من 

 تف النقالخدمة اهلا الناشطة يف قطاع مسؤسساتلالسرتاتيجية االتصالية التسويقية للبوالية سطيف  نياملستهلك
 مت اتبعة وأخرى مستقلة متغريات هناك هأن مبا. الدراسة عينةأفراد وتكوين اجتاهات  االجتماعي التواصل عرب مواقع
 معادلة وفق التابعة املتغريات على املستقلة املتغريات مدى أتثري حتليل يف املتعدد اخلطي االحندار طريقة استخدام

 :1التالية االحندار اخلطي املتعدد
 

 
 :أن حيث

 Y :الثمانية املصاحل أصحاب ( التابع املتغري(  
a :من األدىن املستوى ويفسر الثابت املعامل 

(b1 ;b2 ;b3 ;b4) :االحندار ميل  Y املستقل املتغري على 
(X1 ;X2 ;X3 ;X4) :املستقل املتغري  

 :التالية اإلحصائية األدوات على ابالعتماد ذلك

Sig: خماطرة درجة عند الداللة مستوى α=...0  كانت إذا إحصائية داللة هناك تكون أي   Sig≤   0.05 
  االحندار؛ معامالت :« Beta »معامالت 

R: أكثر؛ أو متغريين بني االرتباط ودرجة العالقة قوة يقيس والذي البسيط االرتباط معامل 
R2  :املقدر؛ للنموذ  التفسريية القوة ملعرفة يستخدم والذي التحديد عاملم  
T :اجلدولية القيمة من أكرب احملسوبة القيمة كانت فإذا ،التابع املتغري على املستقلة املتغريات أتثري مستوى يقيس 

 أتثري وجود على القائمة البديلة الفرضية وتقبل الصفرية الفرضية ترفض 0...ة دالل مستوى عند 0.646ـ ب املقدرة
 التابع؛ املتغري على املستقل للمتغري إحصائية داللة وذ

                                            
1  http://janda.org/c10/SPSS/regression.htm, page consulté le : 15/12/2019. 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3+b3X3 + b4X4 
 

http://janda.org/c10/SPSS/regression.htm
http://janda.org/c10/SPSS/regression.htm
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F :من أكرب احملسوبة القيمة كانت فإذا ،التابع املتغري على املستقلة املتغريات بني املعنوية العالقة مستوى يقيس 
 القائمة البديلة الفرضية وتقبل الصفرية الفرضية ترفض 0... داللة مستوى عند  2.68ـ ب املقدرة اجلدولية القيمة
 .التابع املتغري على املستقل للمتغري معنوية داللة ذات أتثري وجود على

ي خدمات مستهلك تقييم أتثري اختبار يتم سوف اجلزء هذا خالل منيف اطار االجابة على الفرضية الثالثة و 
للمسؤسسات السرتاتيجية االتصالية التسويقية اهلاتف النقال بوالية سطيف من زائري مواقع التواصل االجتماعي ل

كل بعد من أبعاد اجتاهات أفراد عينة على  االجتماعي  التواصل عرب مواقع الناشطة يف قطاع خدمة اهلاتف النقال
 (.البعد السلوكي  –البعد العاطفي -البعد املعريف)الدراسة 

دمة اهلاتف السرتاتيجية االتصالية التسويقية للمسؤسسات الناشطة يف قطاع خل عينة الدراسةتقييم  أتثري .1.3
 لالجتاهات البعد املعريف تكوين علىاالجتماعي  التواصل عرب مواقع النقال

 ي خدمات اهلاتف النقال بوالية سطيف منمستهلكتقييم  أتثري مستوى على التعرف يتم سوف يلي فيما
يف قطاع خدمة السرتاتيجية االتصالية التسويقية للمسؤسسات الناشطة بعاد ازائري مواقع التواصل االجتماعي أل

على  (الرتفيهالقدرة على   – مصداقية الرسالة -خصائص املصدر)االجتماعي  التواصل عرب مواقع اهلاتف النقال
وعليه نتحصل على . السابقة الذكر املتعدد اخلطي االحندار معادلةبتطبيق  وذلكتكوين البعد املعريف لالجتاهات، 

 :املعادلة التالية
 
 
 

 :SPSSمن برانمج  املتعدد اخلطي االحندار ختبارال املتحصل عليها نتائجال يبنياجلدول املوايل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرتفيه b3+ الرسالة  مصداقية b2+ املصدر  خصائص a  +b1= البعد املعريف
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االتصالية االسرتاتيجية  ألبعادأفراد العينة  تقييم تأثريل املتعدد اخلطي االحندار اختبار نتائج (:27،10)جدول رقم 
 على البعد املعريف لالجتاهات االجتماعي التواصل عرب مواقعتف النقال خدمة اهلا سؤسساتمل التسويقية

 القرار
 T-Testاختبار 

معامالت 
« Beta » 

 معادلة االحندار
املتغريات املستقلة 

مستوى  املفسرة
 الداللة

قيمة 
« T » 

اخلطأ 
 املعياري

املعامالت 
«b» 

 872,. 088,. / 9,933 000,. دال 
ابقي )الثابت 

(العوامل األخرى  
  املصدرخصائص  392,. 033,. 359,. 11,790 000,. دال 
 مصداقية الرسالة 364,. 035,. 341,. 10,336 000,. دال 

 الرتفيه 013,. 028,. 013,. 478,. 633,. غري دال 
 املعنوية الكلية للنموذج القوة التفسريية للنموذج

 « F »قيمة  R2 275,183معامل التحديد  418,.
.,647a املتعدد معامل االرتباط R .,000b  املعنويةSig 

  .SPSSخمرجات برانمج إعداد الباحثة ابالعتماد على من  :املصدر

وهي  275,183ـ ب قدرت احملسوبة Fأن قيمة  أكدت (0.،27)  رقمالنتائج احملصل عليها املبينة يف اجلدول 
، ما يسؤكد أن النموذ  0...مستوى داللة عند  .000b,قدره  ومبستوى معنوية( 2.67) اجلدولية القيمة من أكرب

 السرتاتيجية االتصالية التسويقيةااملكونة حملور  بعد واحد من األبعادمعنوي ومقبول احصائياً، أي يوجد على األقل 
ريف لالجتاهات ألفراد تكوين البعد املع علىيسؤثر  االجتماعي التواصل عرب مواقع تف النقالخدمة اهلا سؤسساتمل

 . الدراسة عينة

ومبعامل ، .647a, بـ R املتعدد االرتباط معامل قدركما تسؤكد النتائج على أن عالقة االرتباط كانت قوية إذ 
من العوامل اليت تسؤثر يف تكوين البعد املعريف الجتاهات  %40.1أي أن ما قيمته ، R2  (401, .)حتديد 

 همانتج عن تقييممن زوار مواقع التواصل االجتماعي بوالية سطيف مستهلكي خدمات اهلاتف النقال 
، أما البقية فتعود االجتماعي التواصل عرب مواقع تف النقالخدمة اهلا سؤسساتمل السرتاتيجية االتصالية التسويقيةل

 .أخرىلعوامل 

وهي  25,436و  8,063كانت على التوايل ف( الرسالة مصداقية -املصدر خصائص) T قيم أما فيما خيص
 مل" الرتفيه"بـ اخلاص البعد أن جند حني يف، 0...ة دالل مستوى عند( 0.646) ـب املقدرةأكرب من القيمة اجلدولية 

 أصغر وهي T (,478. ) قيمة بلغت حيثتكوين البعد املعريف لالجتاهات  على معنوية داللةو ذ أتثري له يكن
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االجتاه  تكوين يف يغريالرسالة  ومصداقيةاملصدر  خصائص يف واحدة بدرجة التغري أن حيث .اجلدولية القيمة من
 aعلى التوايل، و  (.364,و .392,) خدمة اهلاتف النقال مبقدار مسؤسساتاملعريف الجتاهات عينة الدراسة اجتاه 

من البعد املعريف لالجتاهات حول خدمات اهلاتف النقال،  األدىن احلد ميثل الذي، .872,الثابت قدر بـ  احلد
 :وعليه تكون معادلة االحندار املتعدد ممثلة كما يلي

 
 

 :أن يتبني النتائجمن 

 
 
 
 
 

السرتاتيجية االتصالية التسويقية للمسؤسسات الناشطة يف قطاع خدمة اهلاتف تقييم عينة الدراسة ل أتثري .2.3
 لالجتاهات العاطفيالبعد تكوين على االجتماعي  التواصل عرب مواقع النقال

ي خدمات اهلاتف النقال بوالية سطيف من مستهلكتقييم  أتثري مستوى على تعرفن سوفهذا اجلزء  يف
السرتاتيجية االتصالية التسويقية للمسؤسسات الناشطة يف قطاع خدمة زائري مواقع التواصل االجتماعي ألبعاد ا

على تكوين البعد  (الرتفيه  –مصداقية الرسالة  -خصائص املصدر)االجتماعي  التواصل عرب مواقع اهلاتف النقال
 :يلي كما املتعدد اخلطي االحندار معادلةتطبيق  على العتماداب وذلكلالجتاهات،  العاطفي

 
 

 :SPSSاملتحصل عليها ابستخدام برانمج اجلدول املوايل ميثل نتائج االحندار اخلطي املتعدد 

 

 

 

 مصداقية الرسالة  3641,+ خصائص املصدر  3921,+  8721,= البعد املعريف

 الرتفيه b3+ الرسالة  مصداقية b2+ املصدر  خصائص a  +b1= العاطفيالبعد 

وبعد " خصائص املصدر"تقييم بعدي ل (1.10) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذواجيايب  أثر هناك
 ملسؤسسات خدمة اهلاتف النقال عرب مواقع االسرتاتيجية االتصالية التسويقيةمن أبعاد " مصداقية الرسالة"

 له ليس ألن "الرتفيه" بعد استبعاد يتم حني يف ،على تكوين البعد املعريف لالجتاهات االجتماعي التواصل
 .تكوين البعد املعريف لالجتاهات  على إحصائية داللة ذو أتثري أي
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االسرتاتيجية  ألبعادالدراسة عينة  تقييم تأثريل املتعدد اخلطي االحندار اختبار نتائج :(28،10)جدول رقم 
 لالجتاهات  العاطفيعلى البعد  االجتماعي التواصل عرب مواقعتف النقال خدمة اهلا سؤسساتمل االتصالية التسويقية

 القرار
 T-Testاختبار 

معامالت 
« Beta » 

 معادلة االحندار
املتغريات املستقلة 

مستوى  املفسرة
 الداللة

قيمة 
« T » 

اخلطأ 
 املعياري

املعامالت 
«A » 

 729,. 094,. / 7,727 000,. دال 
ابقي )الثابت 

(العوامل األخرى  
 املصدرخصائص  323,. 036,. 287,. 9,036 000,. دال 
 مصداقية الرسالة 281,. 038,. 256,. 7,419 000,. دال 
 الرتفيه 173,. 030,. 167,. 5,792 000,. دال 

 املعنوية الكلية للنموذج القوة التفسريية للنموذج
 « F »قيمة  R2 220,839معامل التحديد  366,.
.,605a املتعدد معامل االرتباط R .,000b  املعنويةSig 

  .SPSSخمرجات برانمج إعداد الباحثة ابالعتماد على من  :املصدر

وهي  220,839ـ ب قدرت احملسوبة F قيمةأن تبني  (0.،21)رقم  اجلدول يف الواردة اإلحصائية النتائج من
ما يسؤكد أن وهذا  0...مستوى داللة عند  .000b,قدره  ومبستوى معنوية( 2.67) اجلدولية القيمة من أكرب

السرتاتيجية االتصالية ااملكونة حملور  بعد واحد من األبعادالنموذ  معنوي ومقبول احصائياً، أي يوجد على األقل 
 العاطفيتكوين البعد  علىيسؤثر  االجتماعي التواصل عرب مواقع تف النقالخدمة اهلا سؤسساتمل التسويقية

 .الدراسة عينةلالجتاهات ألفراد 
 معامل كان ، حيثإحصائية داللة ذات قوية ارتباط عالقة هناك أن من خالل معطيات نفس اجلدول يتضح 

من العوامل اليت تسؤثر  %36.6أي أن ما قيمته ، R2  (,366.)ومبعامل حتديد ، . 605a,مساوي لـ  Rاالرتباط 
 املستهلكني بوالية سطيف تقييميف تكوين البعد العاطفي الجتاهات مستهلكي خدمات اهلاتف النقال انتج عن 

أما البقية فتعود  االجتماعي التواصل عرب مواقع تف النقالخدمة اهلا سؤسساتمل السرتاتيجية االتصالية التسويقيةل
 . لعوامل أخرى

مصداقية "لبعد  7,419، "مصداقية املصدر" لبعد 9,036: ث بــ لألبعاد الثال T قيمةمن جهة أخرى قدرت 
ة دالل مستوى عند( 0.646)ـ ب املقدرةأكرب من القيمة اجلدولية قيم وهي ، " الرتفيه"عد لب 5,792و " الرسالة
على البعد العاطفي   (الرتفيه  –مصداقية الرسالة  -خصائص املصدر)هذا ما يعين أتثري األبعاد الثالث  0...

 .لالجتاهات
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   (الرتفيه  –مصداقية الرسالة  -خصائص املصدر)لألبعاد الثالث bمن جهة أخرى كانت قيمة معامالت  
املصدر ومصداقية  خصائص يف واحدة بدرجة التغري أن حيث على التوايل (.173,و .281,، .323,) كانت

 خدمة اهلاتف النقال مبقدار مسؤسساتالعاطفي الجتاهات عينة الدراسة اجتاه  البعديف تكوين  يغري الرسالة والرتفيه
« b » و ،a جتاهات حول خدمات لال العاطفيمن البعد  األدىن احلد ميثل الذي، .729,الثابت قدر بـ  احلد

 .اهلاتف النقال
 :تكون معادلة االحندار املتعدد ممثلة كما يلي بناًء على ما سبق 
 
 

 
 :أن يتبني النتائجمن 

 
 
  
 

 

 عرب مواقع تف النقالخدمة اهلا سؤسساتالسرتاتيجية االتصالية التسويقية ملالدراسة ل عينة أتثري تقييم. 3.3
 البعد السلوكيتكوين االجتماعي على  التواصل

 خصائص)ني لكل بعد من األبعاد الثالث املستهلك تقييم أتثري مستوى على التعرف يتم سوف يلي فيما
 تف النقالخدمة اهلا سؤسساتمل سرتاتيجية االتصالية التسويقيةألنشطة اال( الرتفيه  – مصداقية الرسالة -املصدر

 معادلة على االعتماد خالل من وذلكعلى تكوين البعد السلوكي لالجتاهات،  االجتماعي التواصل عرب مواقع
  :وعليه تكون املعادلة احملصل عليها على الشكل التايل. املتعدد اخلطي االحندار

 
 

 :ممثلة يف اجلدول املوايل SPSSلربانمج النتائج احملصل عليها من اختبار االحندار اخلطي املتعدد 

 

 الرتفيه 1731,+ الرسالة  مصداقية 2811,+ املصدر  خصائص 3231,+  7291,= البعد العاطفي

 الرتفيه b3+ الرسالة  مصداقية b2+ املصدر  خصائص a  +b1= السلوكي البعد 

االسرتاتيجية االتصالية تقييم كل أبعاد ل (1.10) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذواجيايب  هناك أثر
على تكوين البعد العاطفي  االجتماعي التواصل عرب مواقع ملسؤسسات خدمة اهلاتف النقال التسويقية

 .لالجتاهات ألفراد عينة الدراسة
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السرتاتيجية االتصالية ا ألبعادعينة الدراسة  تقييم أتثري املتعدد اخلطي االحندار اختبار نتائج :(29،10)جدول رقم 
 على البعد السلوكي لالجتاهات االجتماعي التواصل عرب مواقع تف النقالخدمة اهلا سؤسساتمل التسويقية

 القرار
 T-Testاختبار 

معامالت 
« Beta » 

 معادلة االحندار
املتغريات املستقلة 

مستوى  املفسرة
 الداللة

قيمة 
« T » 

اخلطأ 
 املعياري

املعامالت 
«b » 

 956,. 088,. / 10,851 000,. دال 
ابقي )الثابت 

(العوامل األخرى  
 املصدر 373,. 033,. 349,. 11,174 000,. دال 
 مصداقية الرسالة 299,. 035,. 286,. 8,447 000,. دال 
 الرتفيه 069,. 028,. 070,. 2,487 013,. دال 

 املعنوية الكلية للنموذج القوة التفسريية للنموذج
 « F »قيمة  R2 241,934معامل التحديد  387,.
.,622a املتعدد معامل االرتباط R .,000b  املعنويةSig 

  .SPSSخمرجات برانمج الباحثة ابالعتماد على إعداد من  :املصدر

 أكربوهي  241,934ـ بتقدر  Fأن قيمة  على( 0.،29)رقم جلدول النتائج احملصل عليها املبينة يف اأفرزت 
مقبول احصائياً، أي يوجد على األقل متغري واحد من ، ما يسؤكد أن النموذ  معنوي (2.67) اجلدولية القيمة من

 سؤسساتمل السرتاتيجية االتصالية التسويقيةل املستهلكني بوالية سطيف تقييماملكونة حملور ( األبعاد)املتغريات 
 . البعد السلوكي لالجتاهات ألفراد العينة املدروسةيسؤثر على  االجتماعي التواصل عرب مواقع دمة اهلاتف النقالخ

ومبعامل حتديد ، .R  ,622aاالرتباط  معامل بلغكما تسؤكد النتائج على أن عالقة االرتباط كانت قوية إذ 
R2  (,387.) ، من العوامل اليت تسؤثر يف تكوين البعد السلوكي الجتاهات مستهلكي  % 31.7أي أن ما قيمته

 أنشطة االسرتاتيجية االتصالية التسويقية حملوراملستهلكني بوالية سطيف  النقال انتج عن تقييمخدمات اهلاتف 
 .، أما البقية فتعود لعوامل أخرىاالجتماعي التواصل عرب مواقع تف النقالخدمة اهلا سؤسساتمل

 8,447، "املصدر خصائص" لبعد 11,174: على النحو التايلفكانت لألبعاد الثالث  Tنتائج قيمة أما  

 عند( 0.646)ـ ب املقدرةأكرب من القيمة اجلدولية قيم وهي ، " الرتفيه"لبعد  2,487و " الرسالة مصداقية"لبعد 
  (القدرة على الرتفيه  –مصداقية الرسالة  -خصائص املصدر)ما يعين أتثري األبعاد الثالث  0...ة دالل مستوى

 .لالجتاهات السلوكيعلى البعد 
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( الرتفيهالقدرة على   – مصداقية الرسالة -مصداقية املصدر)لألبعاد الثالث  bمعامالت كما كانت نتائج 
من  األدىن احلد ميثل الذي، .956,احلد الثابت قدر بـ  aو ، على التوايل ( .069,و  .299,، .373,) مقدرة بـ
 :لالجتاهات حول خدمات اهلاتف النقال، وعليه تكون معادلة االحندار املتعدد ممثلة كما يلي السلوكيالبعد 
 

 

 
 :كهنا أن يتبني النتائجمن 

 
 
 

 

 الفرضية الثالثة نتائجملخص . 4.3

ني لكل بعد من األبعاد الثالث املستهلك تقييم أتثري معاجلة يتم سوفيف اطار االجابة على الفرضية الثالثة 
 تف النقالخدمة اهلا سؤسساتمل السرتاتيجية االتصالية التسويقيةل( الرتفيه –الرسالة  مصداقية -املصدر خصائص)

البعد  –البعد العاطفي  –البعد املعريف ) الجتاهاتعلى تكوين كل بعد من أبعاد ا االجتماعي التواصل عرب مواقع
أبعاد  من بعدب فرضية كل ترتبط فرعية فرضيات ثالث إىليًا ضمن الفرضية هذه تقسيم خالل من ،(سلوكيال

 :ممثلة يف اجلدول املوايلسابقاً وهي النتائج احملصل عليها  على ابالعتماد االجتاهات وذلك

 الفرضية الثالثة نتائج ملخص (:31،10)جدول رقم 

االتصالية أنشطة االسرتاتيجية أتثري تقييم 
عرب  خدمة اهلاتف النقال سؤسساتمل التسويقية

على تكوين أبعاد  االجتماعي التواصل مواقع
 االجتاهات

معامل 
 االرتباط

 R املتعدد

معامل 
التحديد 

R2 

قيمة 
« F »     

مستوى 
الداللة 
«sig » 

 القرار

 دال احصائيا .647a. ,418. 275,183 ,000b, البعد املعريف
 دال احصائيا .605a. ,366. 220,839 ,000b, البعد العاطفي
 دال احصائيا .622a. ,387. 241,934 ,000b, البعد السلوكي

  .SPSSخمرجات برانمج الباحثة ابالعتماد على إعداد من  :املصدر

 الرتفيه 0691,+ خصائص الرسالة  2991,+ املصدر  مصداقية 3731,+  9561,= السلوكيالبعد 

أنشطة االسرتاتيجية االتصالية تقييم كل أبعاد ل (1.10) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذواجيايب  أثر
ى تكوين البعد السلوكي عل االجتماعي التواصل عرب مواقع لتف النقاخدمة اهلا سؤسساتمل التسويقية

 .لالجتاهات ألفراد عينة الدراسة
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، 275,183)بـ قدرت   للمتغرياتاحملسوبة  Fقيمة  أن يتضح (0.،.3)رقم  جلدولاملبينة يف  النتائج من
 بني معنوية العالقة أن هذا ما يسؤكد (2.67)اجلدولية املقدرة بـ  القيمة من أكربوهي ( 241,934، 220,839

االجتماعي وخمتلف  التواصل أبعاد االسرتاتيجية االتصالية التسويقية ملسؤسسات خدمة اهلاتف النقال عرب مواقع
 .أبعاد اجتاهات أفراد عينة الدراسة

بني االسرتاتيجية االتصالية التسويقية  إحصائية داللة ذات ارتباط عالقة هناكأتكد أن من جهة أخرى 
مصداقية  -خصائص املصدر)االجتماعي أببعادها الثالث  التواصل ملسؤسسات خدمة اهلاتف النقال عرب مواقع

 بلغت إذا (يالبعد السلوك –البعد العاطفي  –البعد املعريف )و أبعاد اجتاهات أفراد عينة الدراسة ( الرتفيه –الرسالة 
 .على التوايل R (,647a. ،,605a. ،,622a.)اإلرتباط املتعدد  معامالت
ني لكل بعد من األبعاد الثالث املستهلك تقييم أتثري مستوى على التعرفأكثر  النتائج هذه يسؤكد وما

 تف النقالخدمة اهلا سؤسساتمل السرتاتيجية االتصالية التسويقيةل( الرتفيه – مصداقية الرسالة -مصداقية املصدر)
 خالل من وذلكأفراد العينة املدروسة  جتاهاتعلى تكوين كل بعد من أبعاد ا االجتماعي التواصل عرب مواقع
 :يلي كما املتعدد اخلطي االحندار معادلة على االعتماد

 
 

 :احملصل عليها من اختبار االحندار اخلطي املتعدد ممثلة يف اجلدول املوايل النتائج

 ألبعاداملستهلكني بوالية سطيف  تقييم تأثريل املتعدد اخلطي االحندار اختبار نتائج :(31،10)جدول رقم 
 اجتاهاهتمعلى  االجتماعي التواصل عرب مواقع تف النقال خدمة اهلا سؤسساتمل السرتاتيجية االتصالية التسويقيةا

 القرار
 T-Testاختبار 

معامالت 
« Beta » 

 معادلة االحندار
املتغريات املستقلة 

 مستوى الداللة املفسرة
قيمة 
« T » 

اخلطأ 
 املعياري

املعامالت 
«A » 

 852,. 072,. / 11,886 000,. دال 
ابقي )الثابت 

(العوامل األخرى  
 خصائص املصدر 362,. 027,. 376,. 13,349 000,. دال 
 مصداقية الرسالة 315,. 029,. 335,. 10,930 000,. دال 
 الرتفيه 085,. 023,. 96.,. 3,753 000,. دال 

 املعنوية الكلية للنموذج القوة التفسريية للنموذج
 « F »قيمة  R2 383,269معامل التحديد  500,.
.,707a املتعدد  معامل االرتباطR .,000b  املعنويةSig 

  .SPSSخمرجات برانمج الباحثة ابالعتماد على إعداد من  :املصدر

 الرتفيه b3+ الرسالة  مصداقية b2+ املصدر  خصائص a  +b1= االجتاهات
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وهي  383,269ـ ب قدرت احملسوبة F قيمة أن يتضح (0.،30) رقم اجلدول يف الواردة اإلحصائية النتائج من
 .أن النموذ  معنوي ومقبول احصائياً وهذا ما يسؤكد ( 2.67) اجلدولية القيمة من أكرب

  R2ومبعامل حتديد ، .R  ,707aاالرتباط  معامل بلغكما تسؤكد النتائج على أن عالقة االرتباط كانت قوية إذ 

ات مستهلكي خدمات اهلاتف النقال بوالية جتاهثر يف امن العوامل اليت تسؤ  % .0أي أن ما قيمته ، (.500,)
 التواصل عرب مواقع تف النقالخدمة اهلا سؤسساتمل السرتاتيجية االتصالية التسويقيةهم لتج عن تقييمسطيف ان
 .، أما البقية فتعود لعوامل أخرىاالجتماعي

خصائص  " لبعد 13,349: على الشكل التايلكانت لألبعاد الثالث   Tقيمة على أن نتائج الحيث أفرزت 
ـ ب املقدرةوهي أكرب من القيمة اجلدولية ، "الرتفيه"لبعد   3 ,703و " الرسالة مصداقية "لبعد  10,930، "املصدر

القدرة   –مصداقية الرسالة  -خصائص املصدر)ما يعين أتثري األبعاد الثالث  0...ة دالل مستوى عند( 0.646)
 .أفراد عينة الدراسة جتاهاتا على  (على الرتفيه

فكانت نتائجها ( الرتفيه  – مصداقية الرسالة -مصداقية املصدر)لألبعاد الثالث  bأما  فيما خيص معامالت 
 مصداقية املصدر ومصداقية الرسالة يف واحدة بدرجة التغري أن حيث، على التوايل ( .069,و  .299,، .373,)

احلد الثابت قدر بـ  a، و لكل بعد bاملعامالت اهات بنفس مقدار يف تكوين االجت يغري الرتفيهوالقدرة على 
 .جتاهات حول خدمات اهلاتف النقالالامن  األدىن احلد ميثل الذي، .852,
 :وعليه تكون معادلة االحندار املتعدد ممثلة كما يلي 
 

 

 
االسرتاتيجية تقييم كل أبعاد ل (1.10) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر هناك أن يتبني النتائجمن 

 .الجتاهاتعلى تكوين ا االجتماعي التواصل عرب مواقع تف النقالخدمة اهلا سؤسساتمل االتصالية التسويقية
 

 :ابإلجياب الثالثة الفرضية أتكيد مت السابقة النتائج من انطالقا
 
  
 

 

 الرتفيه 0851,+ مصداقية الرسالة  1.310+ خصائص املصدر  1.362+  802,1= جتاهات اال

ألنشطة االسرتاتيجية ني بوالية سطيف املستهلك بني تقييم إحصائية داللة ذات أتثري اجيابية عالقة توجد
 وتكوين اجتاهاهتم االجتماعي التواصل عرب مواقع تف النقالاالتصالية التسويقية لشركات خدمة اهلا



 

 233 

 املبحث الثالث: حتليل النتائج 

 ألنشطةاملستهلكني بوالية سطيف  تقييم بني بني أتثري وجود من التحقق إىل احلالية الدراسة هدفت
وتكوين  االجتماعي التواصل عرب مواقع اهلاتف النقال خدمة سؤسساتاالتصالية التسويقية ملاالسرتاتيجية 

حاولنا  فرضياتترمجت فيما بعد إىل  التساؤالت من مجلة الدراسة أاثرت وقد ،أفراد العينة حمل الدراسة اجتاهات
 .االجابة عليها من خالل هذا العمل

 هذه ادرا  وميكن املطروحة، لفرضياتاو  التساؤالت على اإلجابة يف سامهت نتائج عدة إىل الدراسة توصلت
 .فيما يلي متغري كل حسب النتائج

 عرب مواقع خدمة اهلاتف النقال سؤسساتابالسرتاتيجية االتصالية التسويقية ملالنتائج املرتبطة حتليل . 1
 االجتماعي التواصل

خدمة  سؤسساتالسرتاتيجية االتصالية التسويقية ملاب يتعلق فيما الدراسة إليها توصلت اليت النتائج أبرز من
 :ما يلي نذكر االجتماعي التواصل عرب مواقع اهلاتف النقال

 التواصل سطيف حملتوى االسرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب مواقعوالية بني املستهلك تقييماتيف  فروق دوجت -
ملتغري اجلنس، حيث أفرزت النتائج احملصل  تبعاً  خدمة اهلاتف النقال للمسؤسسات الناشطة يف قطاع االجتماعي

االسرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب مواقع التواصل "عليها من حتليل البياانت أن كل األبعاد املكونة حملور 
 ، (أنثى/ذكر)جلنس تغري اتبعا ملفروق هبا د وجت "(خصائص املصدر، مصداقية الرسالة و الرتفيه)االجتماعي 

ميكن ارجاع هذا الفرق يف التقييم بني أفراد عينة الدراسة الختالف املستوى التعليمي والثقايف بني الذكور واإلانث 
واستفادة الذكور من األنرتنت املتاح هلم يف أماكن عملهم على حساب االانث املاكثات ابلبيت وابلتايل عدم 

هذا الفرق يف التقييم بني أفراد عينة الدراسة إىل عدم  ت، كما ميكن أن يرجعاطالعهما على نفس مصادر املعلوما
  .استخدام االانث لوسائل تقنية حديثة عكس الذكور الذين مييلون إىل هذا النوع من الوسائل وكل جديد خيصها

االتصالية  سطيف حملتوى االسرتاتيجيةوالية بني املستهلك تقييماتيف  إحصائية داللة ذات فروق وجودت -
 ،السنتبعًا ملتغري  خدمة اهلاتف النقال للمسؤسسات الناشطة يف قطاع االجتماعي التواصل التسويقية عرب مواقع

ميكن  ما "خصائص املصدر"النتائج احملصل عليها عدم وجود فروق يف تقييمات أفراد العينة لبعد كما توصلت 
أن األفراد مهما كان سنهم يولون أمهية كبرية ملصدر الرسالة االتصالية خاصة إذا كان املصدر شخصية  هارجاع

وقد يرجع  "الرتفيه"و " مصداقية الرسالة"من جهة أخرى توجد فروق يف نتائج بعدي . مشهورة أو جهة موثوقة
لسن إىل عدم تنويع احملتوى عرب مواقع التواصل تبعًا ل" مصداقية الرسالة" لبعد الفرق يف تقييم أفراد عينة الدراسة 

االجتماعي من طرف املسؤسسات الناشطة يف قطاع اهلاتف النقال وتركيز االهتمام على فئة عمرية دون أخرى مما 
أما . ات العمريةأدى خلق انطباعات متفاوتة بني الفئات العمرية وصواًل إىل اختالف التقييمات بني خمتلف الفئ
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تبعًا للسن فيمكن ارجاعه إىل اختالف مفهوم الرتفيه حسب سن " الرتفيه"لبعد أفراد عينة الدراسة ييم الفرق يف تق
جتدر االشارة إىل  .وهكذا املستجوب، فما ميكن أن يكون مسلي لفئة الشباب قد يكون اتفه ابلنسبة لفئة الكهول

 30إىل  26والفئة من  سنة 20إىل  01ل من أقالفروق بني الفئة العمرية تبعًا للسن يكمن يف الفروق أن مصدر 
 .لصاحل الفئة األوىلسنة 
 سؤسساتاالسرتاتيجية االتصالية التسويقية مل لكني حملوراملسته تقييماتيف  إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم -

كما أفرزت النتائج التفصيلية  .ملتغري املستوى التعليمي تبعاً  االجتماعي التواصل عرب مواقعتف النقال خدمة اهلا
عدم إىل االسرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب مواقع التواصل االجتماعي احملصل عليها من كل بعد من أبعاد حمور 

ملتغري املستوى  تبعاً  " مصداقية الرسالة"وبعد  "خصائص املصدر"كني لبعد املستهلوجود فروق يف تقييمات 
ىل أن املعلومات حول خدمات اهلاتف النقال أصبحت معلومات تشاركية متاحة على  إه ميكن ارجاعما  التعليمي
وعلى اختالف املستوايت التعليمية وليست مبعلومات معقدة وصعبة املنال تتطلب مستوى تعليمي  األصعدةكل 

لالسرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب مواقع التواصل  أفراد عينة الدراسة تقييم يكون أن املتوقع عايل لذا فمن
الشيء  فروقفأكدت النتائج اخلاصة به على وجود  "الرتفيه" البعد األخري من احملور األولأما  .ةاالجتماعي متقارب

فعادة ما مييل األفراد ذوي اختالف مفهوم الرتفيه حسب املستوى التعليمي للمستجوب الذي ميكن ارجاعه إىل 
 .املستوايت التعليمية العالية للرتفيه التعليمي واأللعاب الذهنية، فيما تفضل الفئات األخرى الرتفيه الفكاهي

السرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب مواقع التواصل ليف تقييمات أفراد عينة الدراسة  فروق وجود عدم -
االسرتاتيجية كما أفرزت النتائج التفصيلية احملصل عليها لكل بعد من أبعاد حمور   .تبعًا ملهنتهم االجتماعي

عدم وجود فروق يف تقييمات املستهلكني بوالية سطيف إىل االتصالية التسويقية عرب مواقع التواصل االجتماعي 
 البعد األخري من احملور األولأما . املهنة ملتغريتبعًا  "مصداقية الرسالة"ووجود فروق لبعد " خصائص املصدر"لبعد 
ميكن ارجاعه الختالف مفهوم الرتفيه حسب مهنة أفراد ما  هذاو  فروقفأكدت النتائج على عدم وجود  "الرتفيه"

 .العينة

 التواصل سطيف حملتوى االسرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب مواقعوالية بني املستهلك تقييماتيف وجود فروق  -
كما أفرزت النتائج التفصيلية . الدخلتبعًا ملتغري  خدمة اهلاتف النقال للمسؤسسات الناشطة يف قطاع االجتماعي

عدم إىل االسرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب مواقع التواصل االجتماعي احملصل عليها لكل بعد من أبعاد حمور 
 نتائج حتليليف مع وجود فروق " درخصائص املص"وجود فروق يف تقييمات املستهلكني بوالية سطيف لبعد 

وجود وهذا ما يعين  ئج تتوافق مع النتيجة الكليةفكانت النتا" الرتفيه"وبعد " مصداقية الرسالة"البعدين اآلخرين 
تركيز أفراد عينة الدراسة على بعد مصداقية  وهذا ما ميكن ارجاعه إىل ينالبعد فروق يف تقييمات املستهلكني هلذين

اختالف مفهوم الرتفيه حسب الرسالة ونوعية احلجج املقدمة مليلهم للعقالنية يف اختاذ قرارهم الشرائي من جهة و 
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اليت دخلها بني الفئة أن سبب يف الفروق كان  يرجع مصدر الفروق يف التحليل .دخل أفراد العينة من جهة أخرى
 .لصاحل الفئة األوىل د  35000إىل  ...01 اليت دخلها منوالفئة  د  ...01أقل من 

 سطيف حملتوى االسرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب مواقعوالية بني املستهلك تقييماتيف  فروق وجودعدم  -
تكرار التعرض للرسائل تبعًا ملتغري  خدمة اهلاتف النقال للمسؤسسات الناشطة يف قطاع االجتماعي التواصل

االسرتاتيجية االتصالية، حيث أفرزت النتائج احملصل عليها من حتليل البياانت أن كل األبعاد املكونة حملور 
 ال توجد( خصائص املصدر، مصداقية الرسالة و الرتفيه)االتصالية التسويقية عرب مواقع التواصل االجتماعي 

وقد يرجع عدم وجود فرق يف التقييم من قبل أفراد العينة أن الرسائل االتصالية عرب مواقع التواصل  ، قفرو  هبا
األفراد الرجوع إليها  إبمكاناالجتماعي هي متوفرة يف الصفحات الرمسية ملختلف مسؤسسات اهلاتف النقال وابلتايل 

ة عرب مواقع التواصل االجتماعي وهم يف حالة وقتما يريدون ذلك كما ميكن للمستهلكني التعرض للرسائل االتصالي
 .انشغال أو تشويش وابلتايل تكون الرسائل غري فعالة يف تلك اللحظة

 النتائج املرتبطة ابجتاهات املستهلكنيحتليل . 2

 :ما يلي نذكرمبوضع اجتاهات املستهلكني  يتعلق فيما الدراسة إليها توصلت اليت النتائج أبرز من

بوالية سطيف  االجتماعي التواصل مواقع زائريمن  اهلاتف النقاليف اجتاهات مستهلكي خدمات  فروق وجودت -
" االجتاهات"كما أفرزت النتائج التفصيلية احملصل عليها لكل بعد من أبعاد حمور . بشكل عام تبعًا ملتغري اجلنس

اختالف مفهوم الثقافة والتعليم  هذا ما ميكن ارجاعه إىل على وجود فروق يف على مستوى كل أبعاد االجتاهات
 .بني اجلنسني ملفردات عينة الدراسة

بوالية  االجتماعي التواصل مواقع من زوار اهلاتف النقاليف اجتاهات مستهلكي خدمات  فروق وجودعدم  -
كما أفرزت النتائج التفصيلية احملصل عليها لكل بعد من أبعاد حمور . بشكل عام سطيف تبعًا ملتغري السن

ن ارجاعه ميك الشيء الذي" املعريف"للبعد  عدم وجود فروق يف تقييمات أفراد عينة الدراسةإىل " االجتاهات"
تكوين االجتاهات  لألمهية اليت يوليها أفراد عينة الدراسة للمعلومات وتغذية اجلانب املعريف لالجتاهات وأتثريها يف

فكانت " البعد السلوكي"و " البعد العاطفي"البعدين اآلخرين  أما فيما خيص نتائج حتليل. على اختالف سنهم
البعد العاطفي والسلوكي الجتاهات أفراد عينة يف وهذا ما يعين عدم وجود فروق النتائج تتوافق مع النتيجة الكلية 

اعه إىل أن خدمات اهلاتف النقال أصبحت يف متناول كل الفئات العمرية تبعًا للسن وهذا ما ميكن ارج الدراسة
الشيء  سنة 01ومل تعد حكراً على فئة معينة وال مربوطة بسن معني خاصة وأن سن أفراد عينة الدراسة يفوق سن 
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والسلوكي البعد العاطفي الذي خلق نوع من االستقاللية والنضج يف حتديد االجتاهات وهذا ما ساهم يف تقارب 
 .الدراسة الجتاهات أفراد عينة

بوالية  االجتماعي التواصل مواقع زائريمن  اهلاتف النقاليف اجتاهات مستهلكي خدمات  فروق وجودعدم  -
، كما أفرزت النتائج التفصيلية احملصل عليها من كل بعد من أبعاد بشكل عام املستوى التعليمي تبعاً ملتغريسطيف 
عدم وجود فروق يف تقييمات املستهلكني إىل االتصالية التسويقية عرب مواقع التواصل االجتماعي االسرتاتيجية حمور 

إىل سهولة احلصول على املعلومات اخلاصة خبدمات اهلاتف النقال ه ميكن ارجاعما  "البعد املعريف"بوالية سطيف لـ 
االلكرتونية وهذا غري مربوط مبستوى تعليمي خاصة يف عصر األنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وكلمة الفم 

 .كما ميكن أن يكون مرتبط أبمهية توفر املعلومات حول اخلدمة لتحديد االجتاه مهما كان املستوى التعليمي  معني
لالجتاهات تبعًا للمستوى " العاطفي عدالب"يف  د فروقوجتبني أنه ت" العاطفي عدالب" فيما خيص نتائج حتليل

إىل العقالنية يف الشراء وايت التعليمية اجليدة اهتمام ميل األفراد ذو املستما ميكن ارجاعه إىل  وهذاالتعليمي 
البعد أما نتائج . وابلتايل يكون أتثر البعد العاطفي قليل مقارنة ابألفراد الذين تسؤثر عليهم أبسط املغرايت العاطفية

ميكن ارجاعه إىل نضج ما  هذا فروقعدم وجود أي  ورفكانت تتوافق مع النتيجة الكلية للمح "السلوكي"األخري 
عينة الدراسة وعقالنيتهم يف اختاذ القرار الشرائي على اختالف مستوايهتم التعليمية فيما خيص خدمات اهلاتف 
النقال خاصة يف ظل تقارب اخلدمات املعروضة من حيث اجلودة والسعر مما خلق تقارب يف البعد السلوكي 

  .عينة الدراسة الجتاهات أفراد 
بوالية  االجتماعي التواصل مواقع زائريمن  اهلاتف النقاليف اجتاهات مستهلكي خدمات  فروق وجودعدم  -

من جهة أخرى أفرزت النتائج التفصيلية احملصل عليها لكل بعد من أبعاد . بشكل عام املهنةتبعًا ملتغري سطيف 
 مواقع زائريمن  اهلاتف النقالاجتاهات مستهلكي خدمات  ادكل أبع  عدم وجود فروق يفإىل " االجتاهات"حمور 

 .املهنةتبعاً ملتغري بوالية سطيف  االجتماعي التواصل
بوالية سطيف  االجتماعي التواصل مواقع زائريمن  اهلاتف النقاليف اجتاهات مستهلكي خدمات  فروق وجودت -

وجود فروق يف البعد املعريف فقد أكدت النتائج التفصيلية ألبعاد االجتاهات أما  بشكل عام الدخلتبعًا ملتغري 
فكانت النتائج ال تتوافق مع " السلوكي"و " العاطفي"البعدين اآلخرين  أما فيما خيص نتائج حتليللالجتاهات، 

عملية التأثري  لةسهو وابلتايل  منخفضأن سعر خدمات اهلاتف النقال  وهذا ما ميكن ارجاعه إىلالنتيجة الكلية 
ابملقارنة ابملنتجات أو اخلدمات املرتفعة على البعد العاطفي والسلوكي ومن مث التأثري على اختاذ القرار الشرائي 
الفروق  إىلالفروق  يرجع السبب يف .هاالثمن اليت تستوجب عملية شراء معقدة وتدخل أكثر من طرف في

لصاحل الفئة  د  د  35000-...01والفئة من  د  ....0-...36 من   اليت دخلهابني الفئة املوجودة 
 .األوىل
بوالية سطيف  االجتماعي التواصل مواقع زائريمن  اهلاتف النقاليف اجتاهات مستهلكي خدمات  فروق وجودت -

إىل عدم د االجتاهات ، كما أفرزت النتائج التفصيلية ألبعابشكل عام تكرار التعرض للرسائل االتصاليةتبعًا ملتغري 
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وهذا ما ميكن توافق مع النتيجة الكلية لالجتاهات وهذا ال ي" العاطفي"والبعد " املعريف"لبعد اوجود فروق يف 
أن املعلومات حول خدمات االتصال ميكن الرجوع إليها يف أي وقت من خالل مواقع التواصل ارجاعه إىل 

عينة الدراسة على مواقع التواصل االجتماعي أو االستفسار من  االجتماعي وهي مرتبطة بشكل أكرب بدخول أفراد
نتيجته البعد السلوكي فكانت  "اجتاهات  املستهلكني"أما فيما خيص البعد األخري من حمور  .األصدقاء واألقارب
تغري تكرار تبعاً مللالجتاهات " السلوكي"لبعد اميكن ارجاع الفروق يف . ة الكلية أي توجد به فروقتتوافق مع النتيج

إىل امكانية أتثر  أفراد عينة الدراسة بكثرة تكرار تعرضهم للرسائل االتصالية عرب مواقع التعرض للرسائل االتصالية 
من جهة أخرى تبني . تجربة اخلدمة خاصة إذا كانت اخلدمة جديدة وأبسعار مغريةودفعهم لالتواصل االجتماعي 

اليت تتعرض للرسائل االتصالية أسبوعيا والفئة اليت تتعرض للرسائل الفروق هو الفروق بني الفئة مصدر أن 
اليت تتعرض للرسائل االتصالية أسبوعيا والفئة اليت فروق بني الفئة إىل ال ابإلضافةلصاحل الفئة األوىل  االتصالية يومياً 

 .لصاحل الفئة األوىل تتعرض للرسائل االتصالية اندرا

ألنشطة االسرتاتيجية االتصالية التسويقية املستهلكني بوالية سطيف  بتأثري تقييمالنتائج املرتبطة حتليل . 3
 االجتماعي على تكوين أبعاد اجتاهاهتم التواصل عرب مواقعاتف النقال خدمة اهل سؤسساتمل

بتأثري تقييم املستهلكني بوالية سطيف ألنشطة  يتعلق فيما الدراسة إليها توصلت اليت النتائج أبرز من
االجتماعي على تكوين أبعاد  التواصل االسرتاتيجية االتصالية التسويقية ملسؤسسات خدمة اهلاتف النقال عرب مواقع

 :ما يلي اجتاهاهتم نذكر

بني تقييم أفراد عينة الدراسة لالسرتاتيجية االتصالية التسويقية للمسؤسسات الناشطة يف رتباط قوية عالقة اتوجد  -
ومبعامل ، .647a, بـ R املتعدد االرتباط معامل قدرإذ وين البعد املعريف الجتاهاهتم، قطاع اهلاتف النقال وتك

من العوامل اليت تسؤثر يف تكوين البعد املعريف الجتاهات  %40.1أي أن ما قيمته ، R2  (401, .)حتديد 
 همتقييمانتج عن من زوار مواقع التواصل االجتماعي بوالية سطيف مستهلكي خدمات اهلاتف النقال 

، أما البقية فتعود االجتماعي التواصل عرب مواقع تف النقالخدمة اهلا سؤسساتمل السرتاتيجية االتصالية التسويقيةل
 .لعوامل أخرى

من أبعاد " الرسالة مصداقية"وبعد " املصدر خصائص"تقييم بعدي ل إحصائية داللة ذواجيايب  أثر يوجد -
على تكوين البعد  االجتماعي التواصل عرب مواقعتف النقال خدمة اهلا سؤسساتمل االسرتاتيجية االتصالية التسويقية

 البعديف تكوين  يغريالرسالة  ومصداقيةاملصدر  خصائص يف واحدة بدرجة التغري أن حيث املعريف لالجتاهات
 aلتوايل، و على ا (.364,و .392,)خدمة اهلاتف النقال مبقدار  مسؤسساتاملعريف الجتاهات عينة الدراسة اجتاه 
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 يف ،من البعد املعريف لالجتاهات حول خدمات اهلاتف النقال األدىن احلد ميثل الذي، .872,الثابت قدر بـ  احلد
 .تكوين البعد املعريف لالجتاهات  على إحصائية داللة ذو أتثري أي له ليس ألن "الرتفيه" بعد استبعاد يتم حني

أفراد عينة الدراسة لالسرتاتيجية االتصالية التسويقية للمسؤسسات الناشطة يف بني تقييم  قوية ارتباط عالقةتوجد  -
، . 605a,مساوي لـ  Rاالرتباط  معامل كان قطاع اهلاتف النقال وتكوين البعد العاطفي الجتاهاهتم، حيث

في الجتاهات من العوامل اليت تسؤثر يف تكوين البعد العاط %36.6أي أن ما قيمته ، R2  (,366.)ومبعامل حتديد 
 السرتاتيجية االتصالية التسويقيةل املستهلكني بوالية سطيف مستهلكي خدمات اهلاتف النقال انتج عن تقييم

 . أما البقية فتعود لعوامل أخرى االجتماعي التواصل عرب مواقع تف النقالخدمة اهلا سؤسساتمل

 ملسؤسسات خدمة اهلاتف النقال االتصالية التسويقيةاالسرتاتيجية تقييم كل أبعاد ل إحصائية داللة ذو أثريوجد  -
 بدرجة التغري أن حيث على تكوين البعد العاطفي لالجتاهات ألفراد عينة الدراسة االجتماعي التواصل عرب مواقع
العاطفي الجتاهات عينة الدراسة اجتاه  البعديف تكوين  يغرياملصدر ومصداقية الرسالة والرتفيه  خصائص يف واحدة

احلد الثابت قدر بـ  a، و على التوايل  (.173,و .281,، .323,) مسؤسسات خدمة اهلاتف النقال مبقدار
 .من البعد العاطفي لالجتاهات حول خدمات اهلاتف النقال األدىن احلد ميثل الذي، .729,

الدراسة لالسرتاتيجية االتصالية التسويقية للمسؤسسات الناشطة يف بني تقييم أفراد عينة رتباط قوية عالقة اتوجد  -
  R2ومبعامل حتديد ، .R  ,622aاالرتباط  معامل بلغإذ  قطاع اهلاتف النقال وتكوين البعد السلوكي الجتاهاهتم

من العوامل اليت تسؤثر يف تكوين البعد السلوكي الجتاهات مستهلكي  % 31.7أي أن ما قيمته ، (.387,)
 أنشطة االسرتاتيجية االتصالية التسويقية حملوراملستهلكني بوالية سطيف  خدمات اهلاتف النقال انتج عن تقييم

 .، أما البقية فتعود لعوامل أخرىاالجتماعي التواصل عرب مواقع تف النقالخدمة اهلا سؤسساتمل

تف ملسؤسسات خدمة اهلا صالية التسويقيةأنشطة االسرتاتيجية االتتقييم كل أبعاد ل  إحصائية داللة ذو أثر يوجد -
 يف واحدة بدرجة التغري أن حيثعاطفي لالجتاهات على تكوين البعد ال االجتماعي التواصل عرب مواقع النقال

يف تكوين االجتاه العاطفي الجتاهات عينة الدراسة اجتاه  يغرياملصدر ومصداقية الرسالة والرتفيه  خصائص
احلد الثابت قدر بـ  a، و على التوايل (.069,و  .299,، .373,) مسؤسسات خدمة اهلاتف النقال مبقدار

 نيةمن البعد السلوكي لالجتاهات حول خدمات اهلاتف النقال والذي ميثل  األدىن احلد ميثل الذي، .956,
 .الشراء

بني تقييم أفراد عينة الدراسة ملختلف أبعاد رتباط قوية املتوصل إليها إىل وجود عالقة االنتائج  أكدتكما  -
 معامل بلغإذ االسرتاتيجية االتصالية التسويقية للمسؤسسات الناشطة يف قطاع اهلاتف النقال وتكوين اجتاهاهتم 

ات جتاهثر يف امن العوامل اليت تسؤ  % .0أي أن ما قيمته ، R2  (,500.)ومبعامل حتديد ، .R  ,707aاالرتباط 
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 سؤسساتمل السرتاتيجية االتصالية التسويقيةهم لتج عن تقييممستهلكي خدمات اهلاتف النقال بوالية سطيف ان
 .، أما البقية فتعود لعوامل أخرىاالجتماعي التواصل عرب مواقع تف النقالخدمة اهلا

ملسؤسسات خدمة اهلاتف  أنشطة االسرتاتيجية االتصالية التسويقيةتقييم كل أبعاد ل  إحصائية داللة ذو أثر يوجد -
بعد  يف واحدة بدرجة التغري أن حيثعلى تكوين البعد العاطفي لالجتاهات  االجتماعي التواصل عرب مواقع النقال

يف تكوين اجتاهات املستهلكي خدمات اهلاتف النقال  يغري "الرتفيه" و "مصداقية الرسالة" و "املصدر خصائص"
احلد  a، و على التوايل ( .069,و  .299,، .373,) مبقدارمن زائري مواقع التواصل االجتماعي بوالية سطيف 

حول خدمات اهلاتف لدى أفراد عينة الدراسة الجتاهات من ا األدىن احلد ميثل الذي، .956,الثابت قدر بـ 
 .النقال
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 خالصـة:

اختبار قمنا بتحليل ومناقشة النتائج اليت اسفرت عليها الدراسة امليدانية وذلك من أجل  الفصل هذا خالل من
 .عليها واإلجابة فرضيات الدراسة

وجود فروق يف تقييمات أفراد العينة لكل بعد من تبني  االحصائي اليت مت عرضها التحليل نتائج على بناًءا
االجتماعي تبعا  خدمة اهلاتف النقال عرب مواقع التواصل سؤسساتاالسرتاتيجية االتصالية التسويقية ملحمور أبعاد 
 تقييماتيف  إحصائية داللة ذات فروق وجود عدماجلنس، السن والدخل من جهة أخرى أكدت النتائج : ملتغري

 عرب مواقع تف النقالخدمة اهلا سؤسساتملاالسرتاتيجية االتصالية التسويقية  أنشطة حملوراملستهلكني بوالية سطيف 
وتكرار التعرض للرسائل االتصالية عرب مواقع التواصل  ، املستوى التعليميملتغري املهنة تبعاً  االجتماعي التواصل

 .االجتماعي
 التواصل مواقع زائريمن  اهلاتف النقاليف اجتاهات مستهلكي خدمات  وجود فروق من جهة أخرى تبني

كما تكرار التعرض للرسائل االتصالية عرب مواقع التواصل االجتماعي،  اجلنس، الدخل و : ملتغريتبعًا  االجتماعي
 أنشطة حملوراملستهلكني بوالية سطيف  تقييماتيف  إحصائية داللة ذات فروق وجود عدمأكدت نفس النتائج 

تبعًا ملتغري السن،  االجتماعي التواصل مواقععرب  تف النقالخدمة اهلا سؤسساتاالسرتاتيجية االتصالية التسويقية مل
 .املستوى التعليمي واملهنة
 حملتوىاملستهلكني بوالية سطيف  بني تقييم إحصائية داللة ذات أتثري اجيابية عالقة دو وجكما أكدت النتائج 

 .وتكوين اجتاهاهتم االجتماعي التواصل عرب مواقع خدمة اهلاتف النقال سؤسساتاالسرتاتيجية االتصالية التسويقية مل
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 خامتـــــــــــــــــة:

  بشكل عام ومواقع التواصل االجتماعي بشكل خاص أدى إىلاالنرتنت املستهلكني ن التوسع يف استخدام إ
 ،معلى تكوين اجتاهاهتمن شأهنا التأثري اليت كن أن يتعر  اها املستهلكون و تباين مصادر املعلومات اليت ميو  كثرة

سلوك  علىتنعكس  أهناكما   املؤثرة يف سلوك املستهلك السيكولوجيةحيث تعترب هذه األخرية من أهم العوامل 
 .وخدمات منتجاتحنو ما هو مطروح من  له تلعب دور املوجهالفرد و 

دمج مواقع التواصل االجتماعي يف االسرتاتيجية االتصالية التسويقية  أتثريحاولنا من خالل هذه الدراسة معرفة 
على اجتاهات مستهلكي خدمات ااهاتف النقال بوالية سطيف، وذلك قصد التنبؤ بسلوك املستهلك ومن مث 

دم اقع التواصل االجتماعي مبا حيقق رضا املستهلكني من جهة ومبا خيتوجيه السياسات االتصالية التسويقية عرب مو 
 .أهداف املؤسسة من جهة أخرى

ط الضوء على على هذا األساس، تضمنت الدراسة احلالية مخس فصول، ثالث فصول نظرية، خصصت لتسلي
الفصل الرابع لبناء وعر  منوذج  ، حيث خصصتضمنا الشق العملي اهذه الدراسةمتغريات الدراسة، وفصلني 

ه يف على أدبيات املوضوع والدراسات السابقة، ليتم اختبار نظري للدراسة والذي مت بناؤه من خالل االطالع 
 .مفردة 5511الفصل األخري من هذا العمل على عينة مكونة من 

 بني أعمارهم ترتاوح تجامعا خرجيو العينة مفردات معظم أن الدراسة لعينة الوصفي التحليل نتائجتبني من  
كانت أكرب  كما ،دج50111كانت الفئة الغالبة فئة أقل من  الدخل مستوى جانب من. سنة 51 و سنة 18
تعرضوا للرسائل االتصالية  أفراد العينةأن أغلب نتائج ال تمن انحية أخرى أكد. حاضرة من نصيب الطالبفئة 

 التسويقية للمؤسسات الناشطة يف قطاع خدمة ااهاتف النقال عرب مواقع التواصل االجتماعي من خالل موقع
 ."Facebook" فايسبوك

خدمة  ؤسساتالسرتاتيجية االتصالية التسويقية ملاب يتعلق فيما الدراسة إليها توصلت اليت النتائج أبرز من
سطيف حملتوى االسرتاتيجية والية بني املستهلك تقييمات أن االجتماعي التواصل عرب مواقع ااهاتف النقال

ختتلف  خدمة ااهاتف النقال للمؤسسات الناشطة يف قطاع االجتماعي التواصل االتصالية التسويقية عرب مواقع
ميكن ارجاع هذا الفرق يف التقييم بني أفراد عينة   .دته النتائج التفصيلية لكل األبعادكأ وهذا ما ابختالف جنسهم

يف  الدراسة الختالف املستوى التعليمي والثقايف بني الذكور واإلانث واستفادة الذكور من األنرتنت املتاح اهم
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العهما على نفس وابلتايل عدم اطخاصة يف املناطق الريفية أماكن عملهم على حساب االانث املاكثات ابلبيت 
عدم استخدام االانث لوسائل تقنية حديثة عكس الذكور الذين مييلون إىل هذا النوع مصادر املعلومات من جهة و 
  .من جهة أخرى من الوسائل وكل جديد خيصها

سطيف حملتوى االسرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب والية بني املستهلك تقييماتاختلفت ويف نفس السياق، 
السن فيما توصلت تبعًا ملتغري  خدمة ااهاتف النقال للمؤسسات الناشطة يف قطاع االجتماعي التواصل مواقع

 إىل هميكن ارجاع ما "خصائص املصدر"لبعد  يف تقييمات أفراد العينة اختالفعدم وجود إىل النتائج التفصيلية 
أن األفراد مهما كان سنهم يولون أمهية كبرية ملصدر الرسالة االتصالية خاصة إذا كان املصدر شخصية مشهورة أو 

وقد يرجع الفرق يف تقييم أفراد . "الرتفيه"و " مصداقية الرسالة" بعد، فيما تباينت التقييمات اليت ختص جهة موثوقة
تبعاً للسن إىل عدم تنويع احملتوى عرب مواقع التواصل االجتماعي من طرف " مصداقية الرسالة" لبعد عينة الدراسة 

املؤسسات الناشطة يف قطاع ااهاتف النقال وتركيز االهتمام على فئة عمرية دون أخرى مما أدى خلق انطباعات 
فيمكن ارجاعه إىل " الرتفيه"بعد أما الفرق يف تقييم . اختالف التقييمات مرية وصواًل إىلمتفاوتة بني الفئات الع

اختالف مفهوم الرتفيه حسب سن املستجوب، فما ميكن أن يكون مسلي لفئة الشباب قد يكون اتفه ابلنسبة 
 51إىل  50من ة العمرية الفروق بني الفئتبعًا للسن يكمن يف الفروق جتدر االشارة إىل أن مصدر . لفئة الكهول

 .لصاحل الفئة األوىلسنة  11إىل  52والفئة من  سنة
خدمة  ؤسساتاالسرتاتيجية االتصالية التسويقية مل لكني حملوراملسته تقييماتأفرزت النتائج اليت ختص كما 
على عدم وجود اختالفات يف  ملتغري املستوى التعليمي تبعاً  االجتماعي التواصل عرب مواقعتف النقال ااها

كني لبعد املستهليف تقييمات  اختالفاتعدم وجود  على أفرزت النتائج التفصيليةكل عام يف حني التقييمات بش
إىل أن املعلومات  هميكن ارجاع ما وهذا ملتغري املستوى التعليمي تبعاً " مصداقية الرسالة"وبعد " خصائص املصدر"

وعلى اختالف املستوايت  األصعدةحول خدمات ااهاتف النقال أصبحت معلومات تشاركية متاحة على كل 
 قييمتال يكون أن املتوقع التعليمية وليست مبعلومات معقدة وصعبة املنال تتطلب مستوى تعليمي عايل لذا فمن

أكدت النتائج اخلاصة به على اختالف تقييمات أفراد عينة ف "الرتفيه" البعد األخري من احملور األولأما  .متقارب
فعادة ما الشيء الذي ميكن ارجاعه إىل اختالف مفهوم الرتفيه حسب املستوى التعليمي للمستجوب الدراسة له 

الرتفيه  مييل األفراد ذوي املستوايت التعليمية العالية للرتفيه التعليمي واأللعاب الذهنية، فيما تفضل الفئات األخرى
 .الفكاهي

تبعاً  السرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب مواقع التواصل االجتماعيلتقييمات أفراد عينة الدراسة مل تعرف 
فيما  "الرتفيه"وبعد  " خصائص املصدر" يلبعدوهذا ما أكدته النتائج التفصيلية  اختالفات هي األخرى ملهنتهم
 . مع النتيجة الكلية "مصداقية الرسالة"بعد نتائج  اختلفت
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 التواصل سطيف حملتوى االسرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب مواقعوالية بني املستهلك تقييماتفيما خيص 
كما . املستجوب لدخلتبعًا  ةفقد كانت خمتلف خدمة ااهاتف النقال للمؤسسات الناشطة يف قطاع االجتماعي

" خصائص املصدر"عدم وجود فروق يف تقييمات املستهلكني بوالية سطيف لبعد على أفرزت النتائج التفصيلية 
وهذا ما ميكن " القدرة على الرتفيه"وبعد " مصداقية الرسالة"البعدين اآلخرين  نتائج حتليليف مع وجود فروق 
للعقالنية يف اختاذ  تركيز أفراد عينة الدراسة على بعد مصداقية الرسالة ونوعية احلجج املقدمة مليلهم ارجاعه إىل

 يرجع مصدر الفروق. خرىاختالف مفهوم الرتفيه حسب دخل أفراد العينة من جهة أمن جهة و  ةم الشرائياهتقرار 
 .لصاحل الفئة األوىل دج 35000-50111والفئة من  دج 50111أقل من اليت دخلها بني الفئة  إىل الفروق

 التعر  للرسائل االتصالية ال يولد أي اختالف يف تقييماتتوصلنا أيضًا من خالل هذه الدراسة أن تكرار 
للمؤسسات  االجتماعي التواصل سطيف حملتوى االسرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب مواقعوالية بني املستهلك

أن ىل إما ميكن ارجاعه كل النتائج التفصيلية الشيء الذي أتكد مع   خدمة ااهاتف النقال الناشطة يف قطاع
الرسائل االتصالية عرب مواقع التواصل االجتماعي متوفرة يف الصفحات الرمسية ملختلف مؤسسات ااهاتف النقال 

 تعر  يفأن يكون سبب االختالف كما ميكن   .يريدون ذلك يف أي وقتاألفراد الرجوع إليها  إبمكانوابلتايل 
وهم يف حالة انشغال أو تشويش وابلتايل تكون  ملستهلكني للرسائل االتصالية عرب مواقع التواصل االجتماعيا

تعود املستهلك على الرسائل االتصالية  كما ميكن أن يرجع السبب إىل الرسائل غري فعالة يف تلك اللحظة
 .ل بسبب عدم التجديد فيهااملل خوله مرحلةللمؤسسات الناشطة عرب مواقع التواصل االجتماعي د

اجتاهات  فع اجتاهات املستهلكني اختالو مبوض يتعلق فيما الدراسة إليها توصلت اليت النتائج أبرز من
هذا ما  بشكل عام همجنسابختالف  االجتماعي التواصل مواقع زائريمن  ااهاتف النقالمستهلكي خدمات 
األخري يف هم يف وهذا ما يس اختالف مفهوم الثقافة والتعليم بني اجلنسني ملفردات عينة الدراسة ميكن ارجاعه إىل

  .يل االجتاهات بشكل عامكتش

 مواقع من زوار ااهاتف النقاليف اجتاهات مستهلكي خدمات  اختالفات وجودعدم كد من جهة أخرى أت
عدم وجود على التفصيلية احملصل عليها أفرزت النتائج فيما  بوالية سطيف تبعًا ملتغري السن االجتماعي التواصل
ن ارجاعه لألمهية اليت يوليها أفراد عينة ميك الشيء الذي ابختالف سن أفراد العينة "املعريف"لبعد يف ا اختالفات

أما فيما . الدراسة للمعلومات وتغذية اجلانب املعريف لالجتاهات وأتثريها يف تكوين االجتاهات على اختالف سنهم
نتائج تتوافق مع النتيجة الكلية فكانت ال" البعد السلوكي"و " البعد العاطفي"البعدين اآلخرين  خيص نتائج حتليل
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وهذا ما ميكن ارجاعه إىل أن خدمات ااهاتف النقال أصبحت يف متناول كل الفئات العمرية ومل تعد حكرًا على 
الشيء الذي خلق نوع من  سنة 50فئة معينة وال مربوطة بسن معني خاصة وأن سن أفراد عينة الدراسة يفوق سن 

 البعد العاطفي والسلوكي الجتاهات أفراد عينةاالستقاللية والنضج يف حتديد االجتاهات وهذا ما ساهم يف تقارب 
 .الدراسة

من  ااهاتف النقاليف اجتاهات مستهلكي خدمات  اختالفات وجودعدم كما أتكد كذلك من خالل الدراسة 
أفرزت النتائج  فيماالتعليمي بشكل عام، ابختالف مستواهم الية سطيف بو  االجتماعي التواصل مواقع زائري

تفسريه ميكن ما ستواهم التعليمي ملتبعًا " البعد املعريف"يف  اختالفاتعدم وجود ل عليها على التفصيلية احملص
ومواقع التواصل  سهولة احلصول على املعلومات اخلاصة خبدمات ااهاتف النقال خاصة يف عصر األنرتنتب

االجتماعي وكلمة الفم االلكرتونية وهذا غري مربوط مبستوى تعليمي معني كما ميكن أن يكون مرتبط أبمهية توفر 
" العاطفي عدالب" أما فيما خيص نتائج حتليل، املعلومات حول اخلدمة لتحديد االجتاه مهما كان املستوى التعليمي

ميل األفراد ذو و اهتمام وهذا ما ميكن ارجاعه إىل أفراد العينة الجتاهات " فيالعاط عدالب"يف  اختالفاتوجود تبني 
أفراد العينة إىل العقالنية يف الشراء وابلتايل يكون أتثر البعد العاطفي قليل مقارنة  مناملستوايت التعليمية اجليدة 

فكانت تتوافق مع  "السلوكي"البعد األخري أما نتائج . الذين تؤثر عليهم أبسط املغرايت العاطفيةاآلخرين ابألفراد 
إىل نضج عينة الدراسة وعقالنيتهم يف اختاذ القرار الشرائي على هذا ما ميكن ارجاعه  النتيجة الكلية للمحور

اختالف مستوايهتم التعليمية فيما خيص خدمات ااهاتف النقال خاصة يف ظل تقارب اخلدمات املعروضة من 
  .لق تقارب يف البعد السلوكي الجتاهات أفراد عينة الدراسة حيث اجلودة والسعر مما خ

بوالية سطيف  االجتماعي التواصل مواقع زائريمن  ااهاتف النقالاجتاهات مستهلكي خدمات ال ختتلف 
املهنة وهذا ما أكدته النتائج التفصيلية للتحليل ما ميكن ارجاعه إىل أتثر أصحاب املهنة ملتغري  ابختالف مهنتهم

 .كلمة الفم وتبنيهم اجتاهات متقاربة حول خمتلف املواضيع  تناقل الواحدة ببعضهم البعض عن طريق

 االجتماعي التواصل مواقع زائريمن  ااهاتف النقالاجتاهات مستهلكي خدمات إىل أن أيضاً توصلت الدراسة 
أن االختالفات ختص البعد فقد أكدت تائج التفصيلية بشكل عام أما الن همدخلختتلف ابختالف بوالية سطيف 
ت يف تكوين االجتاهات أبمهية املعلومات وتغذية اجلانب املعريف لالجتاها وهذا ما ميكن تفسريه املعريف لالجتاهات
الدخل هم من يتخذون قرارت الشراء لذا يسعون دائمًا لرتشيد  دخلهم فعادة ما يكون أصحابعلى اختالف 

" السلوكي"و " العاطفي"البعدين اآلخرين أما  .أو املؤسسة قراراهتم الشرائية مبعرفة كل املعلومات املتعلقة ابخلدمة
 املنخفضال أن سعر خدمات ااهاتف النق وهذا ما ميكن ارجاعه إىلفكانت النتائج ال تتوافق مع النتيجة الكلية 

ابملقارنة عملية التأثري على البعد العاطفي والسلوكي ومن مث التأثري على اختاذ القرار الشرائي  سهولةوابلتايل 
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يرجع . أكثر من طرف فيها ابملنتجات أو اخلدمات املرتفعة الثمن اليت تستوجب عملية شراء معقدة وتدخل
من اليت دخلها والفئة  دج 11111دج و12111من  اليت دخلهابني الفئة املوجودة الفروق  إىلالفروق  سبب يفال

 .لصاحل الفئة األوىلدج  35000دج إىل 50111

 زائريمن  ااهاتف النقالاجتاهات مستهلكي خدمات  أتكد كذلك من خالل النتائج املتوصل إليها أنكما 
ما للرسائل االتصالية بشكل عام، ك همتعرض تكرار ابختالف ختتلفبوالية سطيف  االجتماعي التواصل مواقع

توافق لالجتاهات وهذا ال ي" العاطفي"والبعد " املعريف"لبعد ايف  اختالفاتوجود عدم أفرزت النتائج التفصيلية على 
أن املعلومات حول خدمات االتصال ميكن الرجوع إليها يف أي وقت وهذا ما ميكن ارجاعه إىل مع النتيجة الكلية 

واقع التواصل االجتماعي بزايرة أفراد عينة الدراسة ملمن خالل مواقع التواصل االجتماعي وهي مرتبطة بشكل أكرب 
ودخلوا كما ميكن تفسريه أن املستهلكني تعودوا على الرسائل االتصالية   أو االستفسار من األصدقاء واألقارب

دائرة امللل بسبب عدم جتديد املؤسسات الناشطة يف قطاع ااهاتف النقال لرسائلها االتصالية عرب مواقع التواصل 
ميكن ارجاعه  ماة الكلية نتيجالنتيجته تتوافق مع فكانت  "البعد السلوكي"نتائج البعد  أما فيما خيص .االجتماعي

مما ة تكرار تعرضهم للرسائل االتصالية عرب مواقع التواصل االجتماعي إىل امكانية أتثر  أفراد عينة الدراسة بكثر 
من جهة . تجربة اخلدمة خاصة إذا كانت اخلدمة جديدة وأبسعار مغريةدفعهم ليشكل لديهم نية للشراء وهذا ما ي

والفئة اليت تتعر   اليت تتعر  للرسائل االتصالية أسبوعياً الفروق هو الفروق بني الفئة مصدر أخرى تبني أن 
 اليت تتعر  للرسائل االتصالية أسبوعياً فروق بني الفئة إىل ال ابإلضافةلصاحل الفئة األوىل  للرسائل االتصالية يومياً 

 .لصاحل الفئة األوىل والفئة اليت تتعر  للرسائل االتصالية اندراً 

 حملتوىبتأثري تقييم املستهلكني بوالية سطيف  يتعلق فيما الدراسة إليها توصلت اليت النتائج أبرز فيما خيص
ي على تكوين أبعاد االجتماع التواصل االسرتاتيجية االتصالية التسويقية ملؤسسات خدمة ااهاتف النقال عرب مواقع

" الرسالة مصداقية"وبعد " املصدر خصائص"تقييم بعدي ل إحصائية داللة ذواجيايب  أثر يوجدأنه تبني اجتاهاهتم 
لى ع االجتماعي التواصل عرب مواقعتف النقال خدمة ااها ؤسساتمل االسرتاتيجية االتصالية التسويقيةد من أبعا

كما أتكد من   .تكوين البعد املعريف لالجتاهات  على "الرتفيه" بعد أتثري استبعاد مت حني يف تكوين البعد املعريف
ملؤسسات خدمة  االسرتاتيجية االتصالية التسويقيةتقييم كل أبعاد ل إحصائية داللة ذو أثرجهة أخرى وجود 

أما فيما  .ي لالجتاهات ألفراد عينة الدراسةعلى تكوين البعد العاطف االجتماعي التواصل عرب مواقع ااهاتف النقال
 عرب مواقع ملؤسسات خدمة ااهاتف النقال االسرتاتيجية االتصالية التسويقيةتقييم كل أبعاد ص العالقة بني خي
وبشكل عام  .أتكد وجود عالقة أتثري بني املتغريينحيث  السلوكي لالجتاهاتتكوين البعد و  االجتماعي واصلالت
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 أنشطة االسرتاتيجية االتصالية التسويقيةتقييم كل أبعاد ل  إحصائية داللة ذو أثرأكدت الدراسة احلالية وجود 
لكن  ى تكوين اجتاهات أفراد عينة الدراسةعل االجتماعي التواصل عرب مواقع ملؤسسات خدمة ااهاتف النقال

 .بدرجات متفاوتة

 :بناءا على النتائج املتوصل إليها، ارأتينا تقدمي مجلة من املقرتحات منها

 أمهية على التأكيد مع االجتماعي التواصل مواقع مبحتوى االسرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب االهتمام 
قوة للرسالة وراحة نفسية ملستقبل  إلعطاءالرسائل االتصالية مهما كان موضوعها  يف املصداقية عنصر

الرسائل  مصداقية يفحتقيق األهداف االتصالية وتفادي تشكيك املستهلكني يف الرسالة مما يسهم 
 .للبحث عن بدائل أخرى ية مما قد يدفعهماالتصال

 خدمات حنو اجتاهاهتم حتسنيالعمل على و  سنة 11-51 و سنة 51-50:  العمرية ابلفئات االهتمام 
 .االجتماعي التواصل واقعمل استخداما العمرية الفئات أكثر من أهنماخاصة  ،شركات ااهاتف النقال

  ملا اهم من دور كبري يف اعادة صياغة الرسائل املدونني على مواقع التواصل االجتماعي  من االستفادة
املعنوية لألفراد املكونني للجمهور املستهدف وابلتايل امكانية حتقيق االتصالية بشكل يتفق مع احلالة 

 .استجابة أكرب
  فاجلمهور املستهدف ال يتأثر مباشرة ابلرسالة االتصالية وإمنا ينقل أتثري  ،الفريوسي التسويقاستغالل

 .وهذا ما تؤكده مناذج االتصاالت احلديثة الرسالة إليه أطراف وسيطة
 واألرقام والبياانت ذات الصلة مبواقع التواصل االجتماعي ابلشكل  حصائيات اجلديدةاالستفادة من اإل

إلحداث التأثري  يف صياغة االسرتاتيجيات االتصالية التسويقية عرب مواقع التواصل االجتماعي الصحيح
 .املطلوب وللحصول على النتائج املرجوة

 تزايد عدد مستعملي مواقع التواصل االجتماعي عرب ااهاتف النقال، وجب على املؤسسات الرتكيز  مع
 .عملية االتصال ابملؤسسة املستهلكنيعلى تطوير تطبيقات تسهل على 

  اختيار مواقع التواصل االجتماعي اليت ترغب املؤسسة يف التواجد فيها بدقة على اعتبار أن كل موقع من
 .ل االجتماعي خيدم غرًضا خمتلًفا وموجه لفئة خمتلفةمواقع التواص

  الرتكيز على احملتوى املرئي خاصة مقاطع الفيديو، حيث أثبتت الدراسات أن أتثري الصوت والصورة أكرب
 .من أتثري الصورة لوحدها  أو النصوص

  يدة عن مهما كانت ساذجة لتقدمي صورة ج املستهلكنياالهتمام ابلرد على انشغاالت وتعليقات
 .املؤسسة
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  االهتمام خبلق كلمة منطوقة جيدة عن املؤسسة على اعتبارها من أهم الوسائط اليت ميكنها بناء عالمة
 .جتارية قوية كما ميكنها تدمريها خاصة يف مواقع التواصل االجتماعي

  يف –يف الرتويج التخطيط بدقة للعملية االتصالية والرتوجيية عرب مواقع التواصل االجتماعي ألن املبالغة
 قد يؤدي إىل رفض كافة دعاوي الرسائل االتصالية والرتوجيية عن العالمة التجارية أو -بعض األحيان

 .اخلدمة
 الرتكيز على تقدمي حمتوى مثايل عايل اجلودة مبشاركة اجلمهور املستهدف واختيار الوقت املثايل للنشر. 
  ا، أو إنشاء حماداثت مع من خالل األسئلة اليت يطرحوهن الفئة املستهدفةالتعرف على احتياجات

 . هبدف معرفة توقعاهتم ورغباهتم املستهلكني
  العمل على تنسيق خمتلف اجلهود االتصالية لصياغة اسرتاتيجية موحدة، متكاملة ومنسجمة عرب خمتلف

ؤسسة من خدمات يف اطار القنوات االتصالية واليت من شأهنا تعظيم ادراكات املستهلك حنو ما تقدمه امل
 .االتصاالت التسويقية املتكاملة

 فاق الدراسةآ

 بعض نقرتح املنطلق هذا منيعترب املوضوع الذي عاجلناه من خالل الدراسة احلالية من املواضيع الواسعة، 
 :الدراسة إليه توصلت ما وتطور تدعم جديدة ألحباث انطالقة نتكو  قد اليت واإلشكاليات املواضيع

 أتثري التسويق الفريوسي عرب مواقع التواصل االجتماعي على اجتاهات املستهلكني. 
 هوس قراءة التعليقات وأتثريه على تكوين اجتاهات املستهلكني. 
 على  أتثري استخدام املدونني يف االسرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب مواقع التواصل االجتماعي

 .سلوك املستهلك
  املسابقات على تكوين اجتاهات املستهلكنيأتثري استخدام. 



 

ع مة  المراج 
ائ   ق 
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 .9015حسن العصرية، بريوت، لبنان، 
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 .9008عمان، األردن، ، دار املناهج للنشر والتوزيع، منهجية اعداد البحث العلميغازي عناية،  .91
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 املستهلك تقييم على التجارية وعالمته املنتج منشأ بلد حنو تالجتاها أتثري دراسةفاتح جماهدي،  .36
 أطروحة  ،- املشروابت و اإللكرتونية للمنتجات ميدانية دراسة -األجنبية  احمللية للمنتجات اجلزائري

كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم   ،األعمال إدارة فرع التسيري علوم يف غري منشورة دكتوراه مقدمة
 .9011-9010، 3التسيري، جامعة اجلزائر 

، استخدام التصال التسويقي املتكامل يف املؤسسات السعودية الكربىمحد بن انصر املوسى،  .32
جلامعية، رسالة دكتوراه منشورة، الطبعة األوىل، جامعة االمام دمحم بن سعود االسالمية، سلسلة الرسائل ا

 .9010السعودية، 
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 :وامللتقيات املقالت -اثلثاا 

دراسات ، استخدام الشبكات الجتماعية يف تقدمي خدمات مكتبية متطورةأماين مجال جماهد،  .38
 .9010، ماي 08املعلومات، العدد 

، 4+3العدد  ،98دمشق، اجمللد  جامعة ، جملةالجتماع علم منظور من الجتاهات، صديق حسني .32
9019. 

 حول الثاين العاملي املؤمتر ،والفرص التحدايت:اجملتمع وقضااي اجلديد اإلعالم كاتب، صاحل سعد .40
 . 9011ديسمرب  15-13جدة، يومي   العزيز، عبد امللك جامعة اإلسالمية، الدول يف اإلعالم

العلوم الباحث يف ، جملة العالمية البيئة حتولت الجتماعي والعالم 2.0 الويب، أمني دمحم عبوب .41
 .9012، جامعة قاصدي مرابح ورقلة، جوان 92االنسانية واالجتماعية، العدد 

، جملة مواقع التواصل الجتماعي ودورها يف حتديث أساسيات التسويق اللكرتوينحلول فطوم،  .49
 .9019، أكتوبر (1) 92، العدد -دراسات اقتصادية–احلقوق والعلوم االنسانية 

 .، السودان9010، مدونة مشس النهضة، أثر الفيسبوك على اجملتمعوائل مبارك حضر فضل هللا، .م .43

، األكادميية -حتليلي منظور- املعاصر التسويق يف الجتماعي التواصل شبكات دورفالق،  دمحم .44
 .9012 ، جوان 18العددللدراسات االجتماعية واالنسانية، 

، دور مواقع التواصل الجتماعي يف تسويق مصر كمقصد سياحي السميع، عبد فراج دمحم دمحم .45
 .9019دراسة مقدمة ملسابقة وزارة السياحة قطاع التدريب والتخطيط، مصر، 

 على الجتماعية الشبكات مواقع يف أثر احملتوى اإلعالينصاحل وآخرون،  حممود احلميد عبد حممود .46
 امللك جامعة ، جملة-السعودية التصالت شركة حالة- التجارية العالمة حنو املستهلكني اجتاهات
 .9013، الرايض، 9اإلدارية  العلوم ، 95جملد  سعود،

 الجتماعية الشبكات مواقع يف أثر احملتوى اإلعالينصاحل وآخرون،  حممود احلميد عبد حممود  .42
 امللك جامعة جملة ،السعودية التصالت مؤسسة حالة :التجارية العالمة حنو املستهلكني اجتاهات على

   .9013، الرايض، السعودية، 95سعود، جملد 

جملة املستقبل العريب،  ،-نظرة يف الوظائف–شبكات التواصل الجتماعي الرقمية مرس مشري،  .48
 .9019، جانفي 325عدد 

، 0.1الويب  إىل 0.1الويب  من املكتبات رحلةاخلرينج،  متعب انصر، املعطي عبد يوسف ايسر .42
 .9016، جانفي 16العدد  جملة إعلم،
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 :التقارير -رابعاا 

، قمة رواد التواصل االجتماعي العرب، العريب العامل يف االجتماعي التواصل لوسائل TNS تقرير .50
 .9015التقرير األول، 

II . (الفرنسية والجنليزية)املراجع ابللغة األجنبية 

 :الكتب -أولا 

51. A. Shimp, J. Craig Andrews, Advertising, Promotion, and Other Aspects of 
Integrated Marketing Communications, Ninth Edition, South-Western Cengage Learning, 
United States, 2013. 
52. Alain d' Astous et al, Comportement du consommateur, 4e édition, Chenelière 
Education, 2014. 
53. Aliza Sherman, Danielle Elliott Smith, Social Media Engagement For Dummies, 
John Wiley & Sons, New Jersey, usa, 2013. 
54. Brad Schepp, Debra Schepp, How to Make Money with YouTube, McGraw-
Hill Companies, 2009. 
55. Chris Fill, Marketing communications : interactivity, communities, and 
content, Fifth edition,  Pearson Education, England, 2009. 
56. Chris Treadaway, Mari Smith, Facebook marketing : an hour a day, 1st ed. 
Wiley Publishing, 2010. 
57. Clara Shih , The Facebook era : tapping online social networks to build better 
products, reach new audiences, and sell more stuff, Second printing, Boston, Pearson 
Education, Inc.2009. 
58. Dave Evans, Jake McKee, Social Medi Marketing-The Next Generation of 
Business Engagement- , 1st ed., Wiley Publishing, New York, usa, 2011. 
59. David L. Mothersbaugh, Del I. Hawkins, Consumer Behavior -Building 
Marketing Strategy-, 13th edition, McGraw-Hill Education, New York, usa, 2016. 
60. Denis Darpy, Pierre Volle, Comportements du consommateur - Concepts et 
outils- 2ème édition, Dunod, 2007. 
61. Eric Bizot et al, Communication , 2e édition, Dunod, 2016. 
62. Frank R. Kardes  and al, Consumer Behavior, South-Western, Cengage 
Learning, USA, 2011. 

https://www.amazon.fr/Alain-d-Astous/e/B004ML1BQ0/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.librairiedialogues.fr/personne/personne/denis-darpy/924565/
https://www.librairiedialogues.fr/personne/personne/pierre-volle/736458/
https://www.dunod.com/livres-eric-bizot
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63. George E. Belch, Michael A. Belch, Advertising & promotion: an integrated 
marketing communications perspective, 11th edition, McGraw-Hill Education, New 
York,2018. 
64. Guillaume Eouzan et al, Webmarketing - Définir, mettre en pratique et 
optimiser sa stratégie 2.0, 2ème édition, Editions ENI, 2014. 
65. J. Paul Peter, Jerry C. Olson. Consumer behavior & marketing strategy , 9th 
edition, McGraw-Hill Companies , New York , USA. 2010. 
66. Jacques LENDREVIE, Julien Lévy, Mercator - tout le marketing à l’ère 
numérique-, 11e édition, Dunod, Paris, 2014. 
67. Jan H. Kietzmann and al, Social media? Get serious! Understanding the 
functional building blocks of social media, Business Horizons, Kelley School of 
Business, Indiana University, 2011. 
68. Jean-Pierre Conduché, Cyril Garnier, Marketing - Les outils pour innover et se 
développer pas à pas ,Vuibert , Paris, 2015. 
69. Jérôme Koechlin, La communication professionnelle: Les clés pour réussir, 
Presses polytechniques et universitaire romandes, 2015. 
70. Manuel Cartier, Maxi fiche de stratégie, Dunod, Paris, 2010. 
71. Maria Mercanti-Guérin, Michèle Vincent, Publicité digitale : Progammatique. 
Data. Mobile. Vidéo. Métiers du Web, Dunod, 2016. 
72. Michael-R Solomon et al, Comportement du consommateur, 6e Édition, 
Pearson, paris, 2005. 
73. Paul Copley, Marketing Communications Management, Elsevier Butterworth-
Heinemann, 2004. 
74. Paul Russel Smith, Ze Zook, Marketing Communications Integrating offline 
and online with social media, FIFTH edition, koganpage, 2011. 
75. Paul Slack, Social Rules! for Entrepreneurs and Small Business: A Common 
Sense Guide to Social Media Marketing, Wheatmark, usa, 2012. 
76. Philip Kotler et al, Marketing Management, 15e édition, Pearson, France, 2015. 
77. Philip Kotler, Gary Armstrong, Principles of Marketing, 17th edition , Pearson 
Education, 2018. 
78. Rob Stokes, eMarketing: The essential guide to marketing in a digital world, 
Fifth Edition, Quirk eMarketing (Pty) Ltd, 2013. 
79. Rob Stokes, eMarketing: The essential guide to marketing in a digital world, 
Fifth Edition, Quirk eMarketing (Pty) Ltd, 2013. 
80. Simon Kingsnorth, Digital Marketing Strategy -An integrated approach to 
online marketing-, 1st Edition, PA : Kogan Page, 2016. 

https://www.amazon.fr/Guillaume-Eouzan/e/B00961D6SC/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22J%C3%A9r%C3%B4me+Koechlin%22
https://www.amazon.fr/Maria-Mercanti-Gu%C3%A9rin/e/B00S9MEEQM/ref=dp_byline_cont_ebooks_1
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_2?ie=UTF8&field-author=Mich%C3%A8le+Vincent&text=Mich%C3%A8le+Vincent&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://www.amazon.fr/Michael-R-Solomon/e/B004N2US26/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Paul+Slack%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.amazon.fr/Philip-Kotler/e/B0028DGITO/ref=dp_byline_cont_book_1
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81. Terence A. Shimp, J. Craig Andrews, Advertising, Promotion, and Other 
Aspects of Integrated Marketing Communications, Ninth Edition, Cengage 
Learning, USA, 2013. 
82. Wayne D. Hoyer and al, Consumer Behavior, Sixth Edition, South-Western, 
Cengage Learning, USA, 2013. 

 :املقالت -اثنياا 

83. Ayat Mazin Almahmoud, The Impact of Social Media Characteristics and 
Customer Attitude on EWOM: An Empirical Study in Jordanian Banking Sector , 
Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), Vol 8, No.2, pp:169-188. Available online at : 
https://doi.org/10.25255/jss.2019.8.2.169.188. 
84. Camilla Bond and al, Social Media Advertising: An Investigation of Consumer 
Perceptions, Attitudes, and Preferences for Engagement, ANZMAC, 2010, 
Available online at : https://research.monash.edu/en/publications/social-media-advertising-
an-investigation-of-consumer-perceptions. 
85. İrem ErenErdoğmuş, Mesut Çiçek, The Impact of  Social Media Marketing on 
Brand Loyalty, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol 58,  2012, pp 1353 – 1360 
Available online at : www.sciencedirect.com 

 :التقارير -اثلثاا 

86. Wearesocial in partnership with Hootsuite, Digital annual report of Algeria 2019 -
INTERNET, SOCIAL MEDIA, MOBILE, AND E-COMMERCE 
BEHAVIOURS-, JAN 2019, available on : https://wearesocial.com. 

 :مواقع األنرتنت -رابعاا 

87. https://www.oberlo.fr/blog/chiffres-reseaux-sociaux, page consulté le : 19/07/2019.             
88. https://www.tiz.fr/utilisateurs-reseaux-sociaux-france-monde/, op.cit, page consulté le: 

31/08/2019. 
89. https://fr.statista.com/statistiques/570930/reseaux-sociaux-mondiaux-classes-par-

nombre-d-utilisateurs/ page consulté le : 31/08/2019. 
90. http://www.djezzy.dz/djezzy/nous-connaitre/a-propos-de-djezzy/ , page consulté le : 

08/10/2019. 
91. www.ooredoo.dz/Ooredoo/Algerie/tout-sur-ooredoo, page consulté le : 08/10/2019.  
92. https://www.alioze.com/chiffres-web, page consulté le : 09/10/2019 

https://doi.org/10.25255/jss.2019.8.2.169.188
https://research.monash.edu/en/publications/social-media-advertising-an-investigation-of-consumer-perceptions
https://research.monash.edu/en/publications/social-media-advertising-an-investigation-of-consumer-perceptions
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812045818#!
http://www.sciencedirect.com/
https://wearesocial.com/
https://www.tiz.fr/utilisateurs-reseaux-sociaux-france-monde/
https://fr.statista.com/statistiques/570930/reseaux-sociaux-mondiaux-classes-par-nombre-d-utilisateurs/
https://fr.statista.com/statistiques/570930/reseaux-sociaux-mondiaux-classes-par-nombre-d-utilisateurs/
http://www.djezzy.dz/djezzy/nous-connaitre/a-propos-de-djezzy/
http://www.ooredoo.dz/Ooredoo/Algerie/tout-sur-ooredoo
https://www.alioze.com/chiffres-web


 قائمة املراجع
 

 257 

93. https://www.similarweb.com/top-websites, page consulté le 01/09/2019. 
94. https://wearesocial.com/fr/blog/2019/01/global-digital-report-2019, page consulté le : 

16/07/2019.             
95. http://www.mobilis.dz/apropos.php, page consulté le : 08/10/2019. 
96. http://janda.org/c10/SPSS/regression.htm, page consulté le : 15/12/2019. 
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https://wearesocial.com/fr/blog/2019/01/global-digital-report-2019
http://www.mobilis.dz/apropos.php
http://janda.org/c10/SPSS/regression.htm
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 الصفحة العنوان رقم ملحق 

(01) 
لكل من وكاليت  9102القائمة الكاملة لتصنيف املواقع األكثر زايرة يف العامل لعام 

Alexa  وSimilarWeb 
976 

 977 مواقع التواصل االجتماعي يف العامل معدالت انتشار (02)
 978 الوقت الذي يقضيه مستخدمو مواقع التواصل االجتماعي يف العامل (03)
 972 الدراسة الستبيان احملكمني األساتذة أمساء قائمة (04)
 981 االستبيان املعتمد يف الدراسة (05)

 



 

داول هرس  الج 
 ف 
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- 

261 
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 :اجلداول فهرس
 

 الصفحة العنوان رقم اجلدول
 001 9402تصنيف أفضل مواقع الويب حسب عدد الزوار وعدد الصفحات املتصفحة يف اجلزائر  (40،40)
 001 9402جانفي  مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي يف اجلزائر (40،49)

(40،43) 
ترتيب الست صفحات الرمسية للشركات يف اجلزائر ابألخذ مبعيار عدد املعجبني على موقع 

 فايسبوك 
011 

 011 تويرتترتيب الست صفحات الرمسية للشركات يف اجلزائر ابألخذ مبعيار عدد املعجبني على موقع  (40،40)
 011 يوتوبترتيب الست صفحات الرمسية للشركات يف اجلزائر ابألخذ مبعيار عدد املعجبني على موقع  (40،41)
 014 حتديد ِطول الفئات (40،41)
 013 العالقة بني فقرات متغريات الدراسة والدرجة الكلية لكل متغري (41،40)
 010 فقرات متغريات الدراسة والدرجة الكلية للمتغريات جمتمعة العالقة بني (41،40)
 011 "ألفا كرونباخ"قيمة  (42،40)
 011 توزيع مفردات عينة الدراسة وفق اجلنس (04،40)
 011 توزيع مفردات عينة الدراسة وفق الفئة العمرية (00،40)
 011 توزيع مفردات عينة الدراسة وفق املؤهل العلمي (40،09)
 012 ةتوزيع مفردات عينة الدراسة وفق املهن (40،03)
 014 توزيع مفردات عينة الدراسة وفق الدخل (40،00)
 014 توزيع مفردات عينة الدراسة مواقع التواصل االكثر استعماالا  (40،01)
 010 توزيع مفردات عينة الدراسة وفق التعرض للرسائل االتصالية (40،01)
 011 "خصائص املصدر" لعينة واحدة لُبعد Tاملتوسط حسايب واالحنراف معياري واختبار نتائج  (41،40)
 011 "لرسالةمصداقية ا" لعينة واحدة لُبعد Tنتائج املتوسط حسايب واالحنراف معياري واختبار  (41،49)
 011 "الرتفيه" لعينة واحدة لُبعد Tنتائج املتوسط حسايب واالحنراف معياري واختبار  (41،43)

(41،40) 
ترتيب أبعاد االسرتاتيجية االتصالية التسويقية لشركات خدمة اهلاتف النقال عرب مواقع التواصل 

 012 االجتماعي

 020 لبعد املعريف لالجتاهاتلعينة واحدة ل Tنتائج املتوسط حسايب واالحنراف معياري واختبار  (41،41)
 029 لالجتاهات لعينة واحدة للبعد العاطفي Tاالحنراف معياري واختبار  نتائج املتوسط حسايب، (41،41)
 020 لعينة واحدة للبعد السلوكي لالجتاهات Tنتائج املتوسط حسايب، االحنراف معياري واختبار  (41،41)
 021 مواقع التواصل االجتماعي زائريترتيب أبعاد االجتاهات ملستهلكي خدمات اهلاتف النقال من  (41،41)
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(41،42) 
املستهلكني ألنشطة  فروق يف تقييمات وجود مدى الختبارلعينة واحدة  T اختبار نتائج

االجتماعي  التواصل االسرتاتيجية االتصالية التسويقية ملؤسسات خدمة اهلاتف النقال عرب مواقع
 تبعاا ملتغري اجلنس

021 

(41،04) 
املستهلكني لالسرتاتيجية   فروق يف تقييمات وجود مدى الختبار األحادي التباين حتليل نتائج

 021 االجتماعي تبعاا ملتغري السن التواصل االتصالية التسويقية ملؤسسات خدمة اهلاتف النقال عرب مواقع

(41،00) 
يف تقييم حمور االسرتاتيجية االتصالية عرب  الفروق لداللة    BONFEROONIاختبار نتائج

 بداللة السنمواقع التواصل االجتماعي 
022 

(41،09) 
بوالية سطيف ني املستهلك تقييماتوجود فروق يف  مدى األحادي الختبار التباين حتليل نتائج

االجتماعي للمؤسسات الناشطة يف  التواصل حملتوى االسرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب مواقع
 قطاع خدمة اهلاتف النقال تبعاا ملتغري املستوى التعليمي

944 

(41،03) 
بوالية سطيف ني املستهلك تقييماتيف فروق  وجود مدى الختبار األحادي التباين حتليل نتائج

االجتماعي للمؤسسات الناشطة يف  التواصل حملتوى االسرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب مواقع
 قطاع خدمة اهلاتف النقال تبعاا ملتغري املهنة

949 

(41،00) 
بوالية سطيف ني املستهلك تقييماتوجود فروق يف  مدى الختبار األحادي التباين حتليل نتائج

االجتماعي للمؤسسات الناشطة يف  التواصل حملتوى االسرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب مواقع
 قطاع خدمة اهلاتف النقال تبعاا ملتغري الدخل

940 

(41،01) 
تقييم حمور االسرتاتيجية االتصالية عرب مواقع يف  الفروق لداللة   BONFEROONI اختبار نتائج

 التواصل االجتماعي بداللة الدخل
941 

(41،01) 
بوالية سطيف ني املستهلك تقييماتيف فروق  وجود مدى الختبار األحادي التباين حتليل نتائج

يف  االجتماعي للمؤسسات الناشطة التواصل حملتوى االسرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب مواقع
 قطاع خدمة اهلاتف النقال تبعاا ملتغري تكرار التعرض للرسائل االتصالية

941 

(41،01) 
املستهلكني ألنشطة االسرتاتيجية  فروق يف تقييمات وجود مدى اختبار حتليل نتائج تلخيص

 االجتماعي تبعاا للمتغريات التواصل االتصالية التسويقية ملؤسسات خدمة اهلاتف النقال عرب مواقع
 الشخصية

208 

(41،01) 
فروق يف اجتاهات مستهلكي خدمات اهلاتف  وجود مدى الختبارلعينة واحدة  T اختبار نتائج

 210 االجتماعي تبعاا ملتغري اجلنس التواصل النقال من زوار مواقع

(41،02) 
فروق يف اجتاهات مستهلكي خدمات اهلاتف  وجود مدى الختبار األحادي التباين حتليل نتائج

 االجتماعي بوالية سطيف تبعاا ملتغري السن التواصل النقال من زوار مواقع
211 
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(94،41) 
فروق يف اجتاهات مستهلكي خدمات اهلاتف  وجود مدى الختبار األحادي التباين حتليل نتائج

 903 االجتماعي بوالية سطيف تبعاا ملتغري املستوى التعليمي التواصل النقال من زائري مواقع

(90،41) 
فروق يف اجتاهات مستهلكي خدمات اهلاتف  وجود مدى الختبار األحادي التباين حتليل نتائج

 االجتماعي بوالية سطيف تبعاا ملتغري املهنة التواصل النقال من زائري مواقع
901 

(41،99) 
فروق يف اجتاهات مستهلكي خدمات اهلاتف  وجود مدى الختبار األحادي التباين حتليل نتائج

 االجتماعي بوالية سطيف تبعاا ملتغري الدخل التواصل النقال من زائري مواقع
901 

 901 بداللة الدخل "االجتاهات"يف تقييم حمور  الفروق لداللة   BONFEROONI اختبار نتائج (93،41)

(41،90) 
اهلاتف فروق يف اجتاهات مستهلكي خدمات  وجود مدى الختبار األحادي التباين حتليل نتائج

االجتماعي بوالية سطيف تبعاا ملتغري تكرار التعرض للرسائل  التواصل النقال من زائري مواقع
 االتصالية

902 

(91،41) 
بداللة تكرار التعرض  "االجتاهات"يف تقييم حمور  الفروق لداللة   BONFEROONI اختبار نتائج

 994 للرسائل االتصالية

(41،91) 
فروق يف  وجود مدى الختبار األحادي التباين لعينة واحدة واختبار Tحتليل اختبار  نتائج صلخم

االجتماعي بوالية سطيف  التواصل اجتاهات مستهلكي خدمات اهلاتف النقال من زائري مواقع
 تبعاا للمتغريات الشخصية

990 

(41،91) 
االسرتاتيجية االتصالية التسويقية  ألبعادأفراد العينة  املتعدد لتأثري تقييم اخلطي االحندار اختبار نتائج

 على البعد املعريف لالجتاهات االجتماعي التواصل ملؤسسات خدمة اهلاتف النقال عرب مواقع
990 

(41،91) 
االسرتاتيجية االتصالية  عينة الدراسة ألبعاد املتعدد لتأثري تقييم اخلطي االحندار اختبار نتائج

على البعد العاطفي  االجتماعي التواصل اهلاتف النقال عرب مواقعالتسويقية ملؤسسات خدمة 
 لالجتاهات

991 

(41،92) 
االسرتاتيجية االتصالية  املتعدد أتثري تقييم عينة الدراسة ألبعاد اخلطي االحندار اختبار نتائج

 على البعد السلوكي االجتماعي التواصل عرب مواقع التسويقية ملؤسسات خدمة اهلاتف النقال
 لالجتاهات

992 

 934 ملخص نتائج الفرضية الثالثة (34،41)

(30،41) 
االسرتاتيجية  املتعدد لتأثري تقييم املستهلكني بوالية سطيف ألبعاد اخلطي االحندار اختبار نتائج

 930 على اجتاهاهتم االجتماعي التواصل عرب مواقع االتصالية التسويقية ملؤسسات خدمة اهلاتف النقال 

 
 



 

هرس  
كالف  الأ ش   
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 :األشكال فهرس
 

 الصفحة العنوان رقم الشكل
 50 النموذج املبسط لالتصاالت (01،01)
 50 (Schramm 1955استناداً لنموذج )مكوانت العملية االتصالية  (01،02)
 50 منوذج االتصاالت خبطوة واحدة (01،03)
 05 "قادة الرأي"منوذج االتصاالت خبطوتني  (01،04)
 00 "قادة الرأي وصانعي الرأي"منوذج االتصاالت خبطوتني  (01،05)
 01 "أ"منوذج االتصاالت متعدد اخلطوات  (01،06)
 01 "ب"منوذج االتصاالت متعدد اخلطوات  (01،07)
 01  الويبالنموذج املبسط لالتصاالت عرب  (01،08)
 00 النموذج املطور لالتصاالت عرب الويب (01،09)
 11 االسرتاتيجية االتصالية داخل إطار التسويق (01،15)
 13 أمناط االتصاالت التسويقية الرئيسية (01،10)
 13 تنفيذ االسرتاتيجية االتصالية التسويقيةخطوات  (01،11)
 11 الوسائط املدفوعة، اململوكة، املكتسبة (01،11)

 01 التطور التكنولوجي وظهور مواقع التواصل االجتماعي (51،50)
 00 ، تصنيفاهتا، أسباب استخدامهااالجتماعيمواقع التواصل  (51،51)
 30 1503-1501تطور مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي  (51،51)
 31 1503توزيع مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي حسب الفئة العمرية واجلنس لسنة  (451،5)
 31 1503ترتيب مواقع التواصل االجتماعي حسب درجة عدد املستخدمني لسنة  (51،50)
 01 ملواقع التواصل االجتماعي اإلسرتاتيجيةاالستخدامات  (51،53)
 00 االسرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب مواقع التواصل االجتماعي (51،50)
 03 الثالثة لسياسة التسويق عرب وسائل التواصل االجتماعي املستوايت (51،50)
 00 (تفاعل السلسلة)سلوك أصدقاء األصدقاء  (51،53)
 050 منوذج الفعل املربر  (51،50)
 050 اإلعالنمنوذج االجتاه حنو  (51،51)
 Thurstone 001املسافات املتساوية البعد يف مقياس االجتاه لـ  (51،51)
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 010 آلية تغيري أبعاد االجتاهات (51،51)
 011 التسلسل اهلرمي للمؤثرات اسناداً إىل مكوانت االجتاه (51،50)
 011 الشراء العقالين  (51،53)
 011 الشراء املندفع  (51،50)
 011 عملية الشراء غري الضمنية  (51،50)
 011 نظرية العاملني لتكرار الرسالة  (51،53)

 013 تفصيل األرجحية   / منوذج إمكانية التوضيح (05،51)

 013 (Facebook)الفايسبوك نسب الفئات العمرية ملستخدمي موقع  (51،50)
 005 (Instagram)أنستغرام نسب الفئات العمرية ملستخدمي موقع  (51،51)
 000  منوذج الدراسة (51،51)
 030 (Likert)ليكرت سلم  (51،51)
 153 اختبار الفرضية األوىل ملخص (50،50)
 111 الثانيةملخص اختبار الفرضية  (51،50)

 



 

ات   وي  حت 
الم
هرس 

 ف 
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 فهرس احملتوايت
 -- __________________________________________________________ توطـــــئة
 -- __________________________________________________________ االهداء

 -- _______________________________________________________ شكر وعرفان
  _________________________________________________________ خطة الدراسة

 ر-أ ________________________________________________________ةـــــــــــــــــــاملقدم
 

 الاتصال والاتصال التسويقي :الفصل ألاول 

 

 2 __________________________________________________ :متهيــد

 3 _________________________________ املقارابت النظرية لدراسة االتصال: املبحث األول
 3                                                                                                     االتصال مفهوم. 1

 3 ________________________________________________ تعريف االتصال.  1.1
 4 ___________________________________________ لالتصالالنموذج القاعدي . 1.1
 Schramm (1511) _______________________ 1مكوانت العملية االتصالية استناداً لنموذج . 3.1

 9 ________________________________ "مناذج التأثري غري املباشر"النماذج اخلطية لالتصال . 2
 5 ____________________________________________ النموذج اخلطي خبطوتني. 1.1
 11 ___________________________________ مناذج االتصاالت اخلطية متعدد اخلطوات. 1.1

 13 __________________________________ مناذج االتصاالت غري اخلطية متعددة اخلطوات. 3
 14 ____________________________________ النموذج املبسط لالتصاالت عرب الويب. 1.3
 14 ____________________________________ النموذج املطور لالتصاالت عرب الويب. 1.3

 11 _______________________________ طبيعة وجوهر االتصاالت التسويقية: املبحث الثاين
 11 ___________________________________________ مفهوم االتصاالت التسويقية. 1

 11 _________________________________________ تعريف االتصاالت التسويقية. 1.1
 11 ___________________________________________ التسويقي االتصال أنواع. 1.1

 19 ____________________________________________ التسويقية االتصاالت مزيج. 2
 15 ______________________________________ تـعريف مزيج االتصاالت التسويقية. 1.1
 12 ______________________________________ التسويقية االتصاالت مزيج عناصر. 1.1
 14 ______________________________ التسويقية االتصاالت مزيج اختيار يف املؤثرة العوامل. 3.1

 22 __________________________________________ االتصاالت التسويقية املتكاملة. 3
 11 ____________________________________ مفهوم االتصاالت التسويقية املتكاملة. 1.3
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 15 _______________________________ املتكاملة التسويقية االتصاالت أمهية تزايد أسباب. 1.3
 32 ___________________________________ خصائص االتصاالت التسويقية املتكاملة. 3.3

 32 _________________________________ التسويقي االتصال اسرتاتيجيات: املبحث الثالث
 32 _______________________________________ التسويقي االتصال إسرتاتيجية مفهوم .1

 31 _____________________________________ تعريف إسرتاتيجية االتصال التسويقي. 1.1
 34 _______________________________ التسويقي االتصال إلسرتاتيجية األساسية املبادئ .1.1

 33 _______________________________________ التسويقي االتصال إسرتاتيجيات أنواع. 2
 Push » __________________________________________ 33»اتصاالت الدفع . 1.1
 Pull » __________________________________________ 31»اتصاالت اجلذب . 1.1
 31 ______________________________________________ االتصاالت املنقولة. 3.1
 C to C » ____________________________ 31  » االتصاالت من املستهلك إىل املستهلك . 4.1

 39 _________________________________ خطوات تنفيذ االسرتاتيجية االتصالية التسويقية. 3
 35 __________________________________________ حتديد اجلمهور املستهدف. 1.3
 42 __________________________________________ حتديد األهداف االتصالية. 1.3
 41 _________________________________________________ تصميم الرسالة 3.3.
 41 ____________________________________________ اختيار قنوات االتصال. 4.3
 43 _____________________________________________تعيني ميزانية االتصال. 1.3
 44 ____________________________________________ حتديد املزيج االتصايل. 3.3
 41 _________________________________________________ مراقبة النتائج. 1.3
 41 _____________________________________ ادارة االتصاالت التسويقية املتكاملة. 1.3

 71 _________________________________________________________ خالصة
 

اع  الووالل الاتوااي الاتصال  :الثانيالفصل    ت التسويقة  بر  وو

ـــــد ــــ  79 _________________________________________________________ متهيـ

 35 ________________________ املرتبطة هبا مواقع التواصل االجتماعي واملفاهيم: املبحث األول
 35 _________________________________________ مفهوم مواقع التواصل االجتماعي. 1

 12 ______________________________________ تعريف مواقع التواصل االجتماعي. 1.1
 11 _____________________________ مواقع التواصل االجتماعي املرجعي لنشأة االستعراض. 1.1

 32 __________________________________________ مواقع التواصل االجتماعي أبرز. 2
 39 __________________________________ التطور يف استخدام مواقع التواصل االجتماعي.3
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 15 _________________________________________ التطور يف استخدام األنرتنت. 1.3
 32 _________________________ 1215تطور مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي يف عام . 1.3
 33 _______________________________ 1215مواقع التواصل االجتماعي الرئيسية لسنة . 3.3

 22 _____________________________ عرب مواقع التواصل االجتماعي التسويق: املبحث الثاين
 22 __________________________________ عرب مواقع التواصل االجتماعي التسويق مفهوم. 1
 26 ___________________________ االجتماعي التواصل مواقع عرب عوامل جناح وفشل التسويق. 2

 31 ______________________________ االجتماعي التواصل مواقع عرب عوامل جناح التسويق. 1.1
 12 ______________________________ االجتماعي التواصل مواقع عرب عوامل فشل التسويق. 1.1

 11 ______________________ االستخدامات االسرتاتيجية للتسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي. 3

 12 _____________ عرب مواقع التواصل االجتماعيالتسويقية  االتصاالت إسرتاتيجية : املبحث الثالث
 12 ______________________ التسويقية االتصاالت إسرتاتيجية يف مواقع التواصل االجتماعي إدماج. 1

 13 ________________ التسويقية االتصاالت إسرتاتيجية يف مواقع التواصل االجتماعي إدماج مستوايت. 1.1
 11 __________________ السياسة التدرجية لتبين االتصاالت تسويقية عرب مواقع التواصل االجتماعي. 1.1

 65 ____________________________ أشكال االتصال التسويقي عرب مواقع التواصل االجتماعي. 2
 12 ________________________ مواقع التواصل االجتماعيالصفحات الرمسية للمؤسسات عرب . 1.1
 13 _____________ استخدام كلمة الفم واملؤثرين يف االتصاالت التسويقية عرب مواقع التواصل االجتماعي. 1.1
 11 ______________________________ االعالانت املدفوعة عرب مواقع التواصل االجتماعي. 3.1

 61 _________________ خطوات تنفيذ االسرتاتيجية االتصالية التسويقية عرب مواقع التواصل االجتماعي. 3
 11 ___________________________________ البدأ يف املراقبة واالستماع: اخلطوة األوىل. 1.3
 11 __________________________________ ولوايتحتدد األهداف و األ: اخلطوة الثانية. 1.3
 51 ___________________________ تطوير حمتوى جيد وتدريب فريق التسويق: اخلطوة الثالثة. 3.3
 53 ________________________________________ القياس واملتابعة: املرحلة الرابعة. 4.3

 93 _________________________________________________________ خالصة

 املستهلكين واتجاها ت   ت التسويقة الاتصال  :الثالثالفصل  

ــــد  91 __________________________________________________________ متهيـ

 96 ___________________________________________ ماهية االجتاهات: املبحث األول
 96 _______________________________________________  مفهوم االجتاهات. 1

 51 ______________________________________________ تعريف االجتاهات. 1.1
 122 ______________________________________________ أنواع اإلجتاهات. 1.1
 121 _____________________________________________ وظائف االجتاهات. 3.1
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 153 ____________________________________ مكوانت االجتاهات والنماذج املرتبطة هبا .2
 123 ____________________________________________ مكوانت االجتاهات. 1.1
 124 _________________________________________ البنائية لالجتاهاتالنماذج . 1.1

 159 ______________________________________________  طرق قياس االجتاهات. 3
 125 ____________________________________ الطرق املعتمدة على مالحظة السلوك. 1.3
 112 _______________________ (البحوث النوعية)الطرق غري املباشرة املعتمدة على االختبارات . 1.3
 111 ________________________________ الطرق املباشرة املعتمدة على قوائم االستقصاء. 3.3

 113 _________________________________ آليات تكوين وتغيري االجتاهات: املبحث الثاين
 113 _____________________________________________آليات تكوين االجتاهات. 1

 111 ______________________________________________ تعلم االجتاهات. 1.1
 111 _ تعلم االجتاهات هي احلالة اليت تتلخص بعدم وجود اجتاه معني لدى البعض لتمتد إىل وجود اجتاه حنو هذا الشيء

 113 ___________________________________ العوامل املؤثرة على تشكيل االجتاهات. 3.1
 116 _____________________________________________ آليات تغيري االجتاهات. 2

 111 __________________________________ العوامل اليت حتدد قابلية تغيري االجتاهات. 1.1
 112 __________________________________________ أسباب تغيري االجتاهات. 1.1
 112 _________________________________________ آلية تغيري أبعاد االجتاهات. 3.1

 127 __________________________________________ اسرتاتيجيات تغيري االجتاهات. 3
 114 __________________________________________ تغيري وظائف االجتاهات. 1.3
 111 ___________________________ ربط العالمة جتارية  مبجموعة خاصة أو مناسبة حمددة. 1.3
 113 _______________________________________ االجتاهات املتعارضة الربط بني. 3.3
 113 _________________________ (منوذج فشباين)تعديل مكوانت النموذج متعدد اخلصائص . 4.3

 129 _____________________ عالقة االتصاالت التسويقية ابجتاهات املستهلكني: املبحث الثالث
 129 ____________________ االتصاالت التسويقية املؤثرة على اجتاهات املستهلكنيخصائص مصدر .1

 115 ______________________________________________ مصداقية املصدر. 1.1
 132 _____________________________________________ استعمال املشاهري. 1.1
 131 _______________________________________________ مسعة املؤسسة. 3.1

 131 __________________________ اجتاهات املستهلكنيخصائص الرسالة االتصالية املؤثرة على . 2
 131 ________________________________________________ جودة احلجج. 1.1
 131 __________________________________________ خصائص هيكل الرسالة. 1.1
 134 ________________________________________________ تكرار الرسالة. 3.1

 133 ________________________________ جتاهاتأتثري االتصاالت التسويقية على أبعاد اال. 3
 131 _________________________________ تفصيل األرجحية/ منوذج إمكانية التوضيح. 1.3
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 131 ___________________________________________التأثري على البعد املعريف. 1.3
 142 _________________________________________ التأثري على البعد العاطفي. 3.3
 141 _________________________________________ التأثري على البعد السلوكي. 4.3

 173 ________________________________________________________ خالصة

 وجوا  وونهجة  الدراس  املةدانة  :الراب الفصل 

ــــد ــــ  173 ________________________________________________________ متهيـ

 172 __ اجلزائر ومواقع التواصل االجتماعياملؤسسات الناشطة يف قطاع اهلاتف النقال يف : املبحث األول
 172 ___________________________________ واقع مواقع التواصل االجتماعي يف اجلزائر. 1

 143 _________________________ احصائيات األنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي يف اجلزائر. 1.1
 141 _______________________________________ التواصل يف اجلزائرأشهر مواقع . 1.1

 132 _______________ استخدام املؤسسات الناشطة يف قطاع اهلاتف النقال ملواقع التواصل االجتماعي. 2
 111 ________________________ تعريف ابملؤسسات الناشطة يف قطاع اهلاتف النقال يف اجلزائر. 1.1
 114 _____________________ اندماج مؤسسات اهلاتف النقال يف عامل مواقع التواصل االجتماعي. 1.1

 136 _______________________________ التصميم املنهجي للدراسة امليدانية: املبحث الثاين
 136 ___________________________________________ للدراسة املقرتح العام اإلطار. 1

 111 _______________________________________________ الدراسة منوذج. 1.1
 115 ______________________________________________ الدراسة متغريات. 1.1

 121 ____________________________________________ للدراسة النظري التصميم. 2
 131 ______________________________________________ الدراسة فرضيات. 1.1
 131 __________________________________________ وحدود الدراسة منهجية. 1.1

 123 ____________________________________________ للدراسة العملي التصميم. 3
 133 ____________________________________________ الدراسة وعينة جمتمع. 1.3
 131 _________________________________________ إعداد وبناء أدوات البحث. 1.3
 131 __________________________ املستعملة اإلحصائي التحليل املستخدم وأساليب املقياس. 3.3

 111 _____________ الدراسة لعينة الوصفي التحليل تقنني أداة البحث وعرض نتائج: املبحث الثالث
 111 __________________________________________ حتليل صدق وثبات االستبيان. 1

 111 ___________________________________________ حتليل صدق االستبيان. 1.1
 111 ___________________________________________ حتليل ثبات االستبيان. 1.1

 111 ______________________________________ الدراسة لعينة الوصفي التحليل نتائج. 2
 111 _________________________ نتائج التحليل الوصفي للمتغريات الشخصية لعينة الدراسة. 1.1
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 115 توزيع مفردات عينة الدراسة وفق مواقع التواصل االجتماعي االكثر استعماال وتكرار التعرض للرسائل االتصالية .1.1
 162 ________________________________________________________ خالصة

 تحلةل ووناعش  نوائج الدراس  املةدانة  :الخاوسالفصل 

ـــــد  167 ________________________________________________ متهيـ

 163 ______________________________ حتليل نتائج حماور االستبيان: املبحث األول
 163 ________________ حتليل نتائج حمور االسرتاتيجة االتصالية التسوقية عرب مواقع التواصل االجتماعي.1

 111 _____________________________________ حتليل نتائج بعد خصائص املصدر. 1.1
 113 ______________________________________ حتليل نتائج بعد مصداقية الرسالة. 1.1
 111 __________________________________________ "الرتفيه"حتليل نتائج بعد . 3.1
 115 _______________ ترتيب أبعاد حمور االسرتاتيجة االتصالية التسوقية عرب مواقع التواصل االجتماعي. 4.1

 195 ___________________________________________ حتليل نتائج حمور االجتاهات. 2
 152 _________________________________________ "البعد املعريف"حتليل نتائج . 1.1
 151 ________________________________________ "البعد العاطفي"حتليل نتائج . 1.1
 153 ________________________________________ "يالبعد السلوك"حتليل نتائج . 3.1
 151 ________________________________________ ترتيب أبعاد حمور االجتاهات. 4.1

 192 ___________________________________ اختبار الفرضيات: املبحث الثاين
 192                                                                                               اختبار الفرضية األوىل. 1

عينة الدراسة لالسرتاتيجية االتصالية التسويقية ملؤسسات خدمة اهلاتف النقال عرب مواقع التواصل  تقييمات. 1.1
 153 ___________________________________________ اجلنساالجتماعي تبعاً ملتغري 

عينة الدراسة لالسرتاتيجية االتصالية التسويقية ملؤسسات خدمة اهلاتف النقال عرب مواقع التواصل  تقييمات. 1.1
 151 ____________________________________________ االجتماعي تبعاً ملتغري السن

لتسويقية ملؤسسات خدمة اهلاتف النقال عرب مواقع التواصل لالسرتاتيجية االتصالية ا تقييمات عينة الدراسة. 3.1
 122 ______________________________________ االجتماعي تبعاً ملتغري املستوى التعليمي

لالسرتاتيجية االتصالية التسويقية ملؤسسات خدمة اهلاتف النقال عرب مواقع التواصل  عينة الدراسة تقييمات. 4.1
 121 ____________________________________________ ملهنةاالجتماعي تبعاً ملتغري ا

لالسرتاتيجية االتصالية التسويقية ملؤسسات خدمة اهلاتف النقال عرب مواقع التواصل  تقييمات عينة الدراسة. 1.1
 123 ___________________________________________ االجتماعي تبعاً ملتغري الدخل

لتسويقية ملؤسسات خدمة اهلاتف النقال عرب مواقع التواصل االجتماعي لالسرتاتيجية االتصالية ا تقييمات عينة الدراسة 3.1
 123 ____________________________________ تبعاً ملتغري تكرار التعرض للرسائل االتصالية

 121 ________________________________________ االجابة على الفرضية األوىل. 1.1
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 .Erreur ! Signet non défini اختبار الفرضية الثانية. 2
 112 ____________________________________ اجتاهات أفراد العينة تبعاً ملتغري اجلنس. 1.1
 111 ____________________________________ بعاً ملتغري السناجتاهات أفراد العينة ت. 1.1
 113 ______________________________ اجتاهات أفراد العينة تبعاً ملتغري املستوى التعليمي. 3.1
 111 ____________________________________ اجتاهات أفراد العينة تبعاً ملتغري املهنة. 4.1
 113 ___________________________________ غري الدخلاجتاهات أفراد العينة تبعاً ملت. 1.1
 115 _______________________ اجتاهات أفراد العينة تبعاً ملتغري تكرار التعرض للرسائل االتصالية. 3.1
 111 _________________________________________االجابة على الفرضية الثانية. 1.1

 223                                                                                                اختبار الفرضية الثالثة .3
تقييم عينة الدراسة لالسرتاتيجية االتصالية التسويقية للمؤسسات الناشطة يف قطاع خدمة اهلاتف النقال عرب  أتثري. 1.3
 114 ___________________________ جتماعي على تكوين البعد املعريف لالجتاهاتاال التواصل مواقع
تقييم عينة الدراسة لالسرتاتيجية االتصالية التسويقية للمؤسسات الناشطة يف قطاع خدمة اهلاتف النقال عرب  أتثري. 1.3
 113 __________________________ االجتماعي على تكوين البعد العاطفي لالجتاهات التواصل مواقع
 التواصل عرب مواقع عينة الدراسة لالسرتاتيجية االتصالية التسويقية ملؤسسات خدمة اهلاتف النقال أتثري تقييم. 3.3

 111 ______________________________________ االجتماعي على تكوين البعد السلوكي
 132 ________________________________________ ملخص نتائج الفرضية الثالثة. 4.3

 233 _____________________________________ حتليل النتائج: املبحث الثالث
 التواصل عرب مواقع حتليل النتائج املرتبطة ابالسرتاتيجية االتصالية التسويقية ملؤسسات خدمة اهلاتف النقال. 1

 233                                                                                                االجتماعي
 233 ___________________________________ حتليل النتائج املرتبطة ابجتاهات املستهلكني. 2
ني بوالية سطيف ألنشطة االسرتاتيجية االتصالية التسويقية ملؤسسات حتليل النتائج املرتبطة بتأثري تقييم املستهلك. 3

 231 __________________ االجتماعي على تكوين أبعاد اجتاهاهتم التواصل خدمة اهلاتف النقال عرب مواقع

 275 ________________________________________________ خالصـة
 

 272 ______________________________________________________ خامتـــــــــــــــــــــــــــة
 279 ______________________________________________________ املراجعقائمة 

 236 _____________________________________________________ فهرس املالحق 
 225 _____________________________________________________اجلداول  فهرس
    227 ____________________________________________________ األشكال  فهرس

 221 _____________________________________________________ قائمة احملتوايت
 213 _________________________________________________________ املالحق
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و  Alexaلكل من وكاليت  9102القائمة الكاملة لتصنيف املواقع األكثر زايرة يف العامل لعام  :(10)ملحق رقم 
SimilarWeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 املالحق
 

 277 

 ملحق رقم )12(: معدالت انتشار مواقع التواصل االجتماعي يف العامل
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 ملحق رقم )13(: الوقت الذي يقضيه مستخدمو مواقع التواصل االجتماعي يف العامل
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 ملحق رقم )10(: قائمة األساتذة احملكمني

 اجلامعة التخصص األستاذ
0سطيف  تسويق فريد كورتل  

موارد بشريةمنهجية و  ونوغي فتيحة 0سطيف    
9 سطيف منهجية واحصاء يعلى فاروق  
0سطيف  تسويق سبيت عزيز  
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 ملحق رقم )10(: االستبيان املعتمد يف الدراسة امليدانية

 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري العلوم التجارية
 0جامعة سطيف 

 
 

 

 استبيان

 ختصص التجارية العلوم يف دكتوراه أطروحة حتضري متطلبات ضمن دخلي الذي و أيديكم، بنيهذا االستبيان  بوضع تشرفن
دمج مواقع التواصل االجتماعي يف االسرتاتيجية االتصالية ": واليت تندرج حتت عنوان "1سطيف جبامعة "تسويق"

بوالية  دراسة حالة قطاع خدمة اهلاتف النقال–التسويقية للمؤسسة وأتثريه على تكوين اجتاهات املستهلكني 
بة بكل موضوعية على كافة منكم املسامهة اجلادة يف إجناح هذه الدراسة و ذلك ابإلجاويف سبيل ذلك فإننا نتوقع  ،"-سطيف
 .علما أبن هذه املعلومات ستستخدم لغرض البحث العلمي فقط ،يف اخلانة اليت تتفق مع رأيكم ( x ) بوضع عالمة األسئلة

 موافق بشدة( 5)موافق                  ( 4)حمايد                 (3)            غري موافق( 9)           غري موافق بشدة( 0)
 

 .نشكر لكم مقدما جهودكم و حسن تعاونكم
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 عامة بياانت: األول احملور
 

 :     اجلنس .0
        ذكر                      أنثى         

 :   الفئة العمرية .2
[01-95         ]         [96-35           ]          [36-45]                    [46- ]++ 

 : املستوى التعليمي .3
 دراسات عليا              جامعي                   اثنوي                             ابتدائي                  

  :املهنة .4
             أعمال حرة           موظف ابلقطاع اخلاص               ابلقطاع العام          موظف                 بدون عملطالب             

 :الشهري الدخل .0
 دج 51111أكثر من         دج    51111-36111            دج    35000-01111         دج      01111أقل من 

   (   اذا كنت تستعمل أكثر من ئرحية يرجى اختيار األكثر استعماال)شرحية اهلاتف النقال اليت تشرتك فيها  .6
 Ooredooأوريدو                                        Mobilisموبليس                                   Djezzyجيزي 

ميكنك )؟  عرب مواقع التواصل االجتماعي شركة اهلاتف النقال املفضلة لديكتستعملها ملتابعة  االجتماعي مواقع التواصلأي  .7
 (اختيار أكثر من موقع

   Instagram انستغرام                                   Twitter تويرت                                       Facebook فايسبوك

 +  Google +غوغل                            linkedin لينكد إن                                           Youtube يوتوب 
 الرمسية ملتعاملك على مواقع التواصل االجتماعي؟ ةلصفحل زايرتك معدل هوما  .8

 شهراي                               اندرا          أسبوعيا                          يوميا                                       
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 :االجتماعيمواقع التواصل على  (جازي، أوريدو وموبليس)لشركات اهلاتف النقال االسرتاتيجية االتصالية التسويقية : الثاين احملور
 
 الرقم

 
 (5) (4) (3) (9) (0) العبارات البعد

01 

ص املصدر
خصائ

 

      صادقة  مواقع التواصل االجتماعي عرب الشركةت اليت تقدمها االعالان

02 
التواصل االجتماعي أكثر من الوسائل  مواقععلى الشركة  تعالاناأاتبع 

 التقليدية
     

      جيابيةاإل تهامسعتقوية  يعمل على املشهورة لشخصياتالشركة لاستخدام  03

04 
بشكل الرمسية  اصفحاهتعرب  على التواصل مع اجلمهور القدرة الشركةتستغل 

 إجيايب
     

05 
أو طلب استفسار من  االتصالمكانية إمواقع التواصل االجتماعي  تتيح يل

 وقت أييف  الشركة
     

      يهتم القائمون على الصفحات الرمسية ابلرد على تعليقات العمالء   06
      حنو الشركةالسلبية  جتاهايتا لالستفسارايت يقل جاابت شخصيةإتقدمي  07
08 

ص الرسالة
خصائ

 

      واضحة بشكل كايف التواصل االجتماعيمواقع على  عالانت الشركةا

09 
 ،فيديو) األشكال مواقع التواصل االجتماعي متنوعة اعالانت الشركة عرب

 ....(صور، رموز تعبريية+  وصنص
     

10 
قرتاحات ورراء مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي يف صياغة ابأتخذ الشركة 

 عروضها الرتوجيية
     

      صفحاهتا الرمسيةالعمالء عرب مع  تعاملاليف ة الشركة ثقاف أملس 11

12 
اهتا صفحعرب  جتاه البيئةمسؤوليتها االجتماعية  الشركة على يف رأيي تشديد

 الرمسية يعزز صورهتا يف نظري
     

13 
والتفاعل بني  يعزز املشاركةالرمسية للشركة  اتصفحواملضمون اجليد للتصميم ال

 األعضاء
     

14 

االمتاع
 

      الجتماعي مبتكرةالتواصل امواقع عرب  الشركةعالانت ا

15 
 اإلمتاع بنيعروضها عرب مواقع التواصل االجتماعي يف طرح الشركة زج مت

 واملعلومات
     

      مسلية صفحاهتا الرمسية الشركة على  هاتنظماأللعاب واملسابقات اليت  06

      دوراي  الرمسيةا صفحاهتإىل زايرة ت سابقااملعاب و للأل تنظيم الشركة ينيدفع 01
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 االجتماعيمواقع التواصل على   (جازي، أوريدو وموبليس)لشركات اهلاتف النقال اجتاهات املستهلكني : الثالث احملور

 (5) (4) (3) (9) (0) العبارات البعد رقم
18 

املكون املعريف
 

امل
H

G
املعريف

 

      بدقة املعلومات املتوفرة عن اخلدمة  الشرائي ييتأثر قرار 
      التواصل االجتماعي  مواقععرب خدمات االتصال  جديد مبتابعة أهتم 19
      ااملعلن عنه انطباع جيد حول اخلدمة يينيعط االتصاليةعجايب ابلرسالة إ 20
      ىل تغيري اعتقادي اجتاههاإدفعين اخلدمة ت طريقة عرض 21
       أنوي شراءهاالوإن كنت اخلدمة حىت  ءقتناال الرتويج للخدمات طريقة تدفعين 22
      الجتماعيا مستعملي مواقع التواصلالعمالء من ثق يف رراء أ 23
       هلاالتعرف على جتارب سابقة لعمالء رخرين  بعد اخلدمات شراء أفضل 24

25 

 
املكون العاطفي 

(
الوجداين

) 

ابلفرح  ينيشعر عرب مواقع التواصل االجتماعي  للشركة للنشاطات اليومية متابعيت
 والسرور

     

      منهمقرب لاب ينيشعر الصفحة الرمسية للشركة عضًوا يف  كوين 26
      للشركةاملودة  نمي يل عنصرمتابعيت للصفحة الرمسية للشركة ي   27
      أكثر حداثة اأبهن التواجد الرمسي للشركة عرب مواقع التواصل االجتماعي يشعرين 28

29 
مع متابعني رخرين مكانية التعبري عن اهتمامي ابلعروض وإبداء رأيي ومشاركته إ

 ابملتعةيشعرين 
     

 متابعيت للنشاطات االجتماعية للشركة عرب مواقع التواصل االجتماعي يعطيين 30
 اخلدمات اقتناء نفسية عندراحة 

     

31 
مواقع التواصل االجتماعي يف عرب احمللية  ألحداثل الشركة رعايةيسهم نشر 

 توسيع قاعدهتا اجلماهريية
     

32 

 املكون السلوكي
 املكون السلوكي    

سلوكي  علىشبكات التواصل االجتماعي  اآلراء أو التعليقات السلبية عرب تؤثر
 الشرائي

     

      تعطيين تصور إجيايب حول خدمات الشركة تفاعل الشركة عرب صفحاهتا الرمسية 33

النشاط االجيايب للشركة عرب مواقع التواصل االجتماعي يدفعين ملتابعتها بشكل  34
  دائم

     

35 
حمتوى صفحات الشركة حيفزين على مشاركة أصدقائي  على شعوري ابلرضا

 لالنضمام إىل اجملتمع االفرتاضي للشركةودعوهتم 
     

      الشركة  خدمات استخدام أنوي يننفإ االتصاالت خدماتإىل  أحتاج عندما 36
       ابلرضا ينشعر شركة يال اقتنائي خلدمات 37
      استحق أن أظل وفيا هلهي تالشركة ف خدمات استخدام يف أستمرس 38

 نشكر لكم حسن تعاونكم.........................................................................................



 امللخص:
إىل معاجلة إشكالية مهمة تتمحور حول حتديد مدى أتثري دمج مواقع التواصل االجتماعي يف احلالية هدفت الدراسة 

االسرتاتيجية االتصالية التسويقية للمؤسسة على اجتاهات املستهلكني، من أجل هذا مت القيام بدراسة ميدانية على عينة من 
 5511ي يف والية سطيف، واشتملت عينة الدراسة على مستهلكي خدمات اهلاتف النقال من مستعملي مواقع التواصل االجتماع

 .مفردة، مت االعتماد فيها على تقنية االستبيان الورقي 
توصلت الدراسة يف جانبها التطبيقي إىل وجود فروق يف تقييمات أفراد العينة لالسرتاتيجية االتصالية التسويقية ملؤسسات 

أكدت نفس النتائج عدم وجود فروق  ، كمااجلنس، السن والدخل: عي تبعا ملتغريخدمة اهلاتف النقال عرب مواقع التواصل االجتما
من جهة أخرى  .لية عرب مواقع التواصل االجتماعيذات داللة احصائية تبعًا ملتغري املهنة و ملتغري تكرار التعرض للرسائل االتصا

اجلنس، الدخل : ع التواصل االجتماعي تبعًا ملتغريتبني وجود فروق يف اجتاهات مستهلكي خدمات اهلاتف النقال من رواد مواق
. السن، املستوى التعليمي واملهنة وتكرار التعرض للرسائل االتصالية عرب مواقع التواصل االجتماعي وعدم وجود فروق تبعًا ملتغري
ل على اجتاهات املستهلكني تبني فيما خيص أتثري دمج مواقع التواصل االجتماعي يف االسرتاتيجية االتصالية يف قطاع اهلاتف النقا

 ملؤسساتوجود عالقة أتثري اجيابية ذات داللة إحصائية بني تقييم املستهلك اجلزائري ألنشطة االسرتاتيجية االتصالية التسويقية 
 .عرب مواقع التواصل االجتماعي وتكوين اجتاهاهتم ف النقالخدمة اهلات

 .، قطاع اهلاتف النقالالشخصية، االسرتاتيجية االتصالية، االجتاهات، املتغريات مواقع التواصل االجتماعي: الكلمات املفتاحية

Abstract: 
The current study aims to address an important problem centered on determining how 

integrating social media into the marketing communication strategy affects consumer attitudes, 
so a field study was conducted on a sample of mobile phone users from social media users in 
Setif province. The sample included 1,153 individuals where in the questionnaire technique is 
adopted.  

In the applied part, the study found that there are differences in the sample members 
’evaluations of the marketing communication strategy for mobile service organizations via social 
media sites according to a variable: gender, age and income. The same results confirmed the 
absence of statistically significant differences according to the variable of occupation and the 
frequency of exposure to messages via social media. On the other hand, differences in attitudes 
of mobile phone consumers from social media users have been found according to a variable: 
gender, income, frequent exposure to social media communications via social media, and no 
differences according to age, educational level and occupation. The impact of social media 
integration in the mobile sector on consumer attitudes shows a statistically positive significant 
impact relationship between the Algerian consumer's assessment of the social media marketing 
communication strategy activities of mobile phone service organizations and the formation of 
their attitudes. 

Keywords: Social media, communication strategy, trends, personal variables, mobile sector. 
 
 


