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كر وعرف  ش 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على رسوله الكرمي محدا 
ويكايف أفضاله ندعوه بقلب خاشع وخاضع أن جيازي ، يكايف نعمه

ا كل ما قدم لنا يد العون من قريب أو بعيد خري جزاء وعن عن
 أنفسنا نتقدم ابلشكر واالمتنان

تقدم جبزيل الشكر والتقدير للدكتورة بن اثمر كلثوم وال يسعنا أن أ
كما   ا معيوتواصله اوعلى دعمه على قبوله اإلشراف على مذكريت

فة األساتذة أتقدم أبمسى عبارات التقدير واالحرتام واإلخالص إىل كا
 وإىل أعضاء اللجنة الذين قبلوا تقييم هذا العمل.

 
 
 
 
 
 
 



 

 

داء  اإله 
 

والداي الكرميان أطال هللا يف عمرمها وأدام صحتهما إىل  يف الدنيا إىل أغلى ما أملك
روح جديت الغالية رمحها هللا إىل إخويت وأصدقائي ومجيع االحباب واألهل واألقارب 

 تاذيت الكرمية أهديكم هذا العمل املتواضعإىل زمالئي يف الدفعة وأس
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 امللخص
 

مواقع التواصل  مابستخداإعالانت املؤثرين يف الرتويج للعالمة التجارية أمهية هتدف هذه الدراسة اىل تقيم 
 لهم هلا .ارة رجيل ومدى تقبمدى أتثر العينة املختارة ابحملتوى املقدم هلم عرب املؤثرة س االجتماعي و

الدراسة جترى على عينة من ألن هذه  داة استبيانيه على أ اعتمد، ومن اجل حتقيق اهداف الدراسة
 مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي.

 من اإلعالانت األخرى.تشري نتائج هذه الدراسة اىل ان اإلعالانت املمولة من قبل املؤثرين اكثر فعالية 
مواقع التواصل ، ادراك العالمة التجارية، أمهية املؤثرين، مة التجاريةترويج للعال: الكلمات الرئيسة

 االجتماعي. 
 

 
Résumé:  
 

Cette étude vise à évaluer l'importance des publicités d'influenceur dans la 

promotion de la marque à l'aide des sites de réseaux sociaux et dans quelle 

mesure l'échantillon sélectionné est affecté par le contenu qui lui est présenté 

par l'influenceuse Sarah Ragail et son acceptation de celui-ci. 

Afin d'atteindre les objectifs de l'étude ،elle s'est appuyée sur un outil de 

questionnaire électronique car cette étude est menée sur un échantillon 

d'utilisateurs de sites de réseaux sociaux. 

Les résultats de cette étude indiquent que les publicités financées par les 

influenceurs sont plus efficaces que les autres publicités. 

Mots-clés: Promotion de la marque ،importance des influenceurs   

notoriété de la marque ،médias sociaux. 
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 : مقدمة
مواقع التواصل االجتماعي حتتل حيزا كبريا من حياتنا اليومية خصوصا ان العامل االفرتاضي أصبح اآلن يكتسح أصبحت       

حياتية تؤثر على احلياة  تسلوكيااجملتمع من عادات سلوكية إىل ثقافية ذوقية إىل  تسلوكياعكس على انو عاملنا الواقعي 
قد يكونون عاديني أو ) املؤثرين( وهم أشخاص ياالجتماعالشرائية واالستهالكية فضال عن أتثري مشاهري مواقع التواصل 

ومشرتايهتم من عالمات معينة أبغراض جتارية تروجيية مما آاثر  بنشر مقاطع اليت تتعلق حبياهتم اخلاصة ابدأو مشاهري من قبل 
اهتمام عدد كبري من مستخدمي هذه املواقع فأصبح هلم ماليني من املتابعني ومن هنا بدأت امليزات املادية تشجع هؤالء على 

 تقدمي مضمون أكثر ومجع متابعني أكثر.
ن متابعة من أجل الرتويع لعالمتهم ومنتجاهتم مقابل مبالغ مالية معينة على املؤسسات االقتصادية حبث عن أكثر املؤثري وبت 

 وهذا النوع من التسويق خمتلف متاما عن اإلعالن املباشر واالعالم.يتقاضاها املؤثرين 
 وخالل هذه السنوات األخرية ميكن تصنيف املؤثرين كرواد رأي يف مواقع التواصل االجتماعي ألهنم من خالل تدوين منشور

التواصل وحىت طريقة لباس متابعيهم وهذا ما جعل املؤسسات  تسلوكياالشرائية أو  تسلوكياأو صورة ميكنهم التأثري يف 
 واملاركات التجارية تبين اسرتاتيجيتها التسويقية وخاصة الرتوجيية منها على هؤالء املؤثرين.

أمهية املؤثرين يف الرتويج للعالمة التجارية عرب مواقع انطالقا مما عرضناه يف مقدمة الدراسة سنحاول تسليط الضوء على 
 التواصل االجتماعي.

دراسة عينة  -أمهية املؤثرين يف الرتويج للعالمة التجارية عرب مواقع التواصل االجتماعي: لقد مشلت دراستنا اليت جاءت بعنوان
  -من متابعي املؤثر سارة رجيل على مواقع التواصل االجتماعي

 لدراسة:اشكالية ا .1
 مشكلة هذا البحث يف جانبني:تتمحور  -
: يتعلق بوجود فجوة علمية مبفهوم وعناصر ترويج العالمة التجارية عرب حساابت املؤثرين على مواقع اجلانب النظري -1

 التواصل االجتماعي نتيجة ندرة الدراسات العلمية حول هذ املوضوع خصوصا يف البيئة العربية واحمللية.
ميداين ويتعلق مبعرفة وحتليل مدى أتثر عينة من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي بوسائل  :يالتطبيق اجلانب -2

 تروجيية من خالل املؤثرين على مواقع التواصل وأثرها على العالمة التجارية من منظور املؤسسات.
 االمر الذي جعلنا نطرح التساؤل الرئيسي املتمثل يف:

  ترويج العالمة التجارية عرب مواقع التواصل االجتماعي احلساابت املؤثرة يف امهية ماهي -
 وانطالقا من التساؤل الرئيسي تربز لنا عدة تساؤالت فرعية تتمثل يف: 

 ماهي مواقع التواصل االجتماعي وما أثرها على حياتنا اليومية؟ -1
 ماهي احلساابت املؤثرة وكيف تقوم برتويج العالمات التجارية؟ -2
 عملها املؤسسة يف ترويج عالمتها التجارية؟ماهي الطرق اليت تست -3
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 فرضيات الدراسة: .2
 ات:الفرضي
وسيلة ميكن للمؤسسة االقتصادية االعتماد عليها يف الرتويج لعالمتها  أحسناملؤثرون : يعترب الفرضية االوىل -

   التجارية عرب مواقع التواصل االجتماعي
 دور هام يف حياة االفراد واجملتمع. : تلعب مواقع التواصل االجتماعيالفرضية الثانية  -
للعالمة التجارية عن غريهم من وسائل  اختيارهم: اصبح املستهلكون يعتمدون على املؤثرين يف الفرضية الثالثة -

 اإلعالن االخرى.
 اسباب اختيار الدراسة:  .3

  استغالل األمثل و  اختياران هلذا املوضوع حبكم االهتمام الشخصي واشباع الفضول الذايت مت ذاتية:أسباب
 للمعارف واملكتسبات القبلية

 :انطالقا مما هو مالحظ اليوم وكذا مواكبة التطورات والتغريات اليت  مت اختيار املوضوع أسباب موضوعية
حدثت يف اآلونة االخرية، وخاصة مع ظهور طرق واسرتاتيجيات حديثة تعتمدها املؤسسات يف الرتويج يف 

 ت تتطلب الدراسة.العالمة التجارية اليت أصبح
 امهية الدراسة .4
 االمهية العلمية - أ

أتيت أمهية هذه الدراسة العلمية من تناوهلا ملوضوع حديث ومهم جلميع منظمات االعمال، واليت تسعى لبناء وتعزيز  -
قيمة عالمتها التجارية لدى زابئنها لوسائل حديثة وفعالة تعتمد على معطيات التقدم التكنولوجي على املستوى 

 لكرتوين.اال
رغم توفر دراسات أجنبية حديثة عديدة يف موضوع الدراسة اال انه لوحظ هذه الدراسة من الدراسات العربية القليلة  -

والنادرة جدا عامة واجلزائرية خاصة ، واليت تناولت أمهية حساابت املؤثرين يف الرتويج للعالمة التجارية عرب مواقع 
أن تشكل نتائج وتوصيات هذه الدراسة نقطة انطالق لظهور دراسات أخرى ، وابلتايل ميكن االجتماعيالتواصل 

 مستقبال أكثر عمقا وتفصيال يف هذا اجملال .
  األمهية العملية: - ب

سيتطرق البحث املوضوع حديث نسبيا، وهو أثر التسويق عرب املؤثرين على مواقع التواصل االجتماعي على اهلوية البصرية 
ف نتائج الدراسة للبحث أهم املؤثرين يف شبكات التواصل االجتماعي، وأهم األساليب للعالمة التجارية، وستكش

التسويقية األكثر فاعلية يف خمتلف اجملاالت، مما يسهم يف إقادة جمتمع مؤسسات األعمال وخمتلف العالمات التجارية 
جاهتم املختلفة بنجاح، والتأثري على أكرب قدر للوصول هلذه الفئات املؤثرة، ابتباع األساليب التسويقية الفعالة لتسويق منت

  للمؤثرين.ممكن من املستهلكني املتابعني 
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 أهداف الدراسة .5
 تسعى الدراسة احلالية إىل حتقيق األهداف التالية:  
   من خالل املؤثرين على مواقع التواصل االجتماعي،  الرتويجتقدمي إطار نظري يتعلق مبفهوم وعناصر ووسائل

 لعالمة التجارية، عناصرها وأساليب تطبيقها؛ ودورها يف ترويج ا احلساابت املؤثرة أمهية التعرف على
  التجارية  ةالعالماملؤثرين يف اجتاهات ومواقف املستهلكني حنو  أمهيةحتديد.  
 ع )للعالمة حتليل أثر املتغري املستقل )التسويق من خالل املؤثرين على مواقع التواصل االجتماعي( على املتغري التاب

 ؛ (التجارية من خالل عينة من املستهلكني
  عرب املؤثرين على  الرتويجتقدمي توصيات مقرتحة لتفعيل توجه الشركات اجلزائرية حنو االستفادة من تقنيات وأساليب

 مواقع التواصل االجتماعي يف بناء وتعزيز قيمة عالماهتا التجارية بناء على نتائج الدراسة. 
  حدود الدراسة .6

عرب املؤثرين على وسائط  الرتويج : تندرج هذه الدراسة يف إطار الدراسات امليدانية اليت هتتم مبوضوع أثر اإلطار املكاين
 التواصل االجتماعي للعالمة التجارية 

 . 2022 جوانإىل شهر  2022تنحصر هذه الدراسة يف الفرتة املمتدة من شهر مارس سنة  اإلطار الزماين:
 سة واألدوات املستخدمة منهج الدرا  .7

سنعتمد يف دراستنا على املنهج الوصفي التحليلي ابعتباره يقوم على وصف الظاهرة كما هي يف الواقع ويعرب عنها تعبريا 
ابملؤثرين عرب مواقع التواصل  الرتويج كميا وكيفيا، وذلك من خالل وصف كل من متغريات الدراسة واملتمثلة يف 

جارية وصفا كميا وكيفيا، وكذا حتليل بعض الواثئق والبياانت اإلحصائية إلظهار األثر بني متغريات االجتماعي للعالمة الت
الدراسة، أما الدراسة التطبيقية فتتم عن طريق استبانة توزع على عينة من املتابعني للمؤثرين عرب مواقع التواصل االجتماعي 

 خالل برامج خاصة. املختلفة، ويتم حتليلها عن طريق أدوات االحصاء من 
كرات، الرسائل واألطروحات ذ يف مراجع ترتاوح بني الكتب، امل كما اعتمدان على أدوات مجع البياانت واملعلومات املتمثلة

ابملؤثرين عرب مواقع التواصل االجتماعي للعالمة  الرتويجاجلامعية، مقاالت ابإلضافة إىل استبانة أعدت لقياس أثر 
 يار عينة من املستهلكني واملتابعني ألبرز املؤثرين عرب مواقع التواصل االجتماعي. التجارية من خالل اخت

 هيكل الدراسة  .8
عرب مواقع التواصل االجتماعي عالمة التجارية ال احلساابت املؤثرة يف الرتويج أبمهيةيف إطار معاجلة موضوع الدراسة املتعلق 

 على أساس املستهلكني، 
فصلني، ميثل الفصل األول اجلانب النظري للدراسة والذي سيتكون من مبحثني، سنتناول يف  فقد مت تقسيم الدراسة إىل

مبحثه األول األدبيات النظرية للدراسة واليت تتمحور حول التسويق عرب املؤثرين على وسائط التواصل االجتماعي، 
ز للدراسة العلمية السابقة حول املوضوع، ابإلضافة إىل ماهية اهلوية البصرية العالمات التجارية ، مع تقدمي عرض موج

 التعليق عليها، وبيان أوجه التشابه واالختالف، وكذلك توضيح القيمة العلمية املضافة للدراسة يف املبحث الثاين. 
بينما سيخصص الفصل الثاين للدراسة امليدانية اليت أجريت لإلجابة عن إشكالية الدراسة، وسيقسم الفصل املبحثني، 

ث األول سيهتم بطريقة واجراءات الدراسة التطبيقية من خالله سنتعرف على جمتمع الدراسة، متغرياهتا، مصادر مجع املبح
املعلومات، واألدوات واألساليب املستخدمة جلمع املعلومات وحتليلها، إضافة إىل الربامج املستخدمة لدراستها، أما 

 ليها من عينة الدراسة، واختبار الفرضيات.املبحث الثاين فيتناول نتائج الدراسة املتحصل ع



 
 
 
 
 
 
 

 : الفصل األول
 ؤثرةالدراسة النظرية للحساابت امل

عرب  يج للعالمة التجاريةو يف الرت 
يمواقع التواصل االجتماع
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 متهيد
 يف تصاديةاق املؤسساتمن  العديد اللجوء مت وقد الفرد على الكبري وأتثريها االجتماعي التواصل مواقع خدمات تعدد   

او اعتماد على مؤثرين الذين  للتواصل شبكات على صفحات إنشاء خالل من األفراد مع للتواصل املواقع هذه استخدام
  تقدمها اليت األنشطة و خبدمات التعريفن اجل م ميتلكون مجهور كبري

، احتياجاته معرفةو  اجلمهور االتانشغ على والرد والتعليقات اإلعجاب خالل من مواقع التواصل مستخدمي مع التفاعل و  
لعالمتها  للرتويج كوسيلة استخدامها للمؤسسة ميكن اليت الفعالة وسيلةال مواقع التواصل االجتماعي مؤثرو و تعترب هبذا و

لى تعتمد عليهم املؤسسات يف الرتويج هلا وملنتجاهتا عرب منشوراهتم عمشاهري  عادين اوهم اشخاص  املؤثرونوهؤالء  التجارية
 مواقع التواصل االجتماعي.

 هذا خالل من معاجلته يتم سوف ما هو و التواصل مواقع مؤثرين عربللعالمات التجارية  رتويجلاب يعرف ما ظهر لكذب  

 النظري. الفصل
 : مها ومبحثني  خالل من إليه ابلتطرق ذلك و  

 ؤثرين.مفاهيم حول مواقع التواصل االجتماعي وحساابت امل: األول املبحث   
 للعالمة التجارية. جمفاهيم حول الرتوي: الثايناملبحث   
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 حساابت املؤثرة على مواقع التواصل االجتماعي : األول املبحث
 ربح و األفراد  ثقة لكسب تروجيية كوسيلة استخدامها للمؤسسة ميكن اليت الفعالة الوسيلة االجتماعي التواصل مواقع تعترب   

 يشهدها اليت التطورات خالل من كثرة املعلومات و اخلدمات و املنتجات تنوع و املؤسسات من العديد تشهدها اليت املنافسة

 هذا على و، اخلارجي مجهورها من كبري عدد ختسر أن املمكن واليت من، املؤسسات يف حتدث اليت التغريات و عصران

 استمرارية ضمان و املنتجات للعالمات التجارية وكذا يجترو  هبدف االجتماعي على موقع الصفحات هذا إنشاء مت األساس

 ما هو و االجتماعي التواصل مواقع عرب املؤسسة أهداف حتقيق و اجلمهور يف إقناع تروجيية مهارات يتطلب ما وهذا العمل يف

 .إليه  التطرق سنحاول

  مفاهيم حول مواقع التواصل االجتماعي: األول املطلب

 تواصل االجتماعيمفهوم مواقع ال: أوال
مع تطور الذي  تعددت و األخرية السنوات خالل واسعا انتشار االنرتنيت على االجتماعي التواصل شبكات شهدت لقد

 نشهده اليوم.
 من ختتلف مواقع التواصل االجتماعي و تعريفات تتعدد و، احلاجات خمتلف حتقيق و اخلدمات من العديد تقدمي حماولتا 

 : التعريف أهم من و، آخر إىل ابحث
 هتدف اليت االنرتنت شبكة  عرب اإلعالم وسائل منابر و التطبيقات أبهنا االجتماعي التواصل شبكات: وكوشي ريتشر عرفت

 . املعلومات التبادل و التعاون و التفاعل تسهيل إىل
 مواقع نضم املواقع تلك تصنف: أبهنا االجتماعية للمواقع احلرة املوسوعة)ويكيبيداي موقع) تعريف
 سواء بينهم التواصل إاتحة و األوىل ابلدرجة املستخدمني على تقوم، االجتماعية شبكات مواقع تسمى و، للويب الثاين اجليل

 .االفرتاضي يف العامل عرفتهم أصدقاء كانوا أو الواقع أرض على تعرفهم أصدقاء كانوا
 إبنشاء فيها للمشرتك تسمح اليت االلكرتونية شبكات من منظومة أهنا على االجتماعي التواصل شبكات: راضي زهراء عرفت

 .نفسها اهلوايت و االهتمامات لديهم آخرين أعضاء مع إلكرتوين اجتماعي نظام طريق عن ربطه مث من و، به خاص موقع
 خالل من ثلةمما وظائف، جغرافية، اجتماعية ثقافية سواء رابط تربطهم جمموعات أو أفراد عن عبارة: أهنا ابركر على عرفت

 تسهل شبكات هذه أبن القول ميكن االجتماعي التواصل شبكات حول املتعددة التعريفات هذه
 1.لعالمتها التجارية يف الرتويج تستعملها أن للمؤسسة ميكن فعالة أدات تعترب أهنا أي مجهورها و املؤسسة بني التواصل عملية
 صفحات عرب و مجهورها املؤسسة بني الفورية الرسائل تبادل و ملعلوماتا نقل خالل من األصدقاء تشارك اتصالية وسيلة فهي

 الرتويج هلا. يف فعالة وسيلة تعتربها  املؤسسة من جتعل مرنة هي و خاصة

 
                                                 

مذكرة نيل شهادة املاجستري يف العلوم التجارية جامعة ، دراسة حالة قطاع االتصاالت،  جمال تسويق اخلدماتدور االنرتنت يف، بوابح عالية 1
 .23ص  2011سنة ، قسنطينة، منتوري
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 االجتماعي التواصل شبكات أنواع: اثنيا
  توسع يف تزال ال اليتالعامل  ءأحنا خمتلف يف انتشرت الىت االجتماعي التواصل ملواقع التصنيفات و األنواع من العديد يوجد

 اليت اخلدمات و إنشائها من اهلدف حسبي االجتماع التواصل شبكات تصنيف ميكن احلايل الوقت يف، سريع انتشار

 : وهي أنواع ثالث إىل تقدمها
 بينهم صداقات إنشاء و التعارف من متكنهم أصدقاء جمموعة و أشخاص ا أو ألفرادا: شخصية مواقع -

 .توتري و وكفيسب مثل

 : مثل، معني ختصص أو مبوضوع املهتمني تربط و معني فين بنشاط ختتص: ثقافية مواقع -

 معينة مبهنية املهتمني جتميع بغرض املهنية املؤسسات بواسطة تنشأ اليت هي و: مهنية مواقع -
  التالية أسس فئات على سمخ إىل االجتماعي التواصل شبكات أنواع صنفت اليت 2012 البلوشي هلند آخر تصنيف يف و

 . الفيسبوك مثل العربية اللغة تدعم اليت املواقع من: اللغة -
 .املدفوع االشرتاك تتطلب االجتماعي التواصل مواقع بعض هناك، اجملانية املواقع إىل ابإلضافة: التكلفة -
 . اخلاص و العام نوعني وهو: التخصص -
  .الصور الفيديو، النصوص يف تتعدد اليت حمتواها حيث من االجتماعي التواصل املواقع ختتلف: احملتوى -
 1تويرت: مثل فيه املساهم للمشرتك املتاح النص حبجم االجتماعية املواقع بعض تتحكم: النص حجم -

 االجتماعي مواقع التواصل مميزات: اثلثا
 هذه بني من، أحناء العامل مجيع يف االنرتنت ملتصفحي مقصد منها جعلت مميزات بعدة االجتماعي التواصل شبكات تتميز   

 : كاأليت هي املميزات
 يف املعرفة من قليلإىل  حتتاج فهي االستخدام سهلة تكون حبيث االجتماعي التواصل شبكات طورت: االستخدام سهولة   

 . االنرتنت عرب التواصل حتقيق و نشر أجل من تكنولوجيا أسس
 على تعتمد ال جذابة اتصال قنوات االجتماعي التواصل تشبكا أاتحت :الذات عن التعبري و التواصل   

. االنرتنت مستخدمي من العديد اهتمام حمل أصبحت و، معني حمتوى نشر
2 

 مواقع أن إال التطبيقات اإللكرتونية بداية منذ وجدت اجملتمعة املفاهيم أن من الرغم على: جديدة بطرق جمتمع تشكيل

 .األفكار و اآلراء يف تبادل خالل من للتواصل املستخدمني ينظم فقد، لالتصال ةجديد سبال وفرت االجتماعي التواصل

                                                 
1

 لنيل شهادة مذكرة - اجلزائر اتصاالت جيزي أوراسكوم - املؤسسة صورة حتسني يف االجتماعي التواصل شبكات دور، السعدي بن سليم 
 . 30ص ، 2014 سنة بسكرة جامعة االجتماعية و اإلنسانية العلوم كلية االتصال و اإلعالم علوم يف رتاملاس

ابجلزائر   النقال اهلاتف القطاع متعامل حالة دراسة - التجارية العالمة صورة حتسني يف االجتماعي التواصل شبكات دور، كايف الدين شرف 2
 .23ص ، 2015االقتصادية و التسيري جامعة اجلرائر سنة مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف العلوم 
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 مع التواصل الشرق يف يستطيع الفرد حيث، الدولية احلدود فيها تتحطم و، املكانية و اجلغرافية احلواجز تلغي حيث: العاملية   

 .سهولة و البساطة، الغرب يف الفرد
 االعالم يف املقيتة السلبية تلغي فهي، مشارك و كاتب و مرسل فهو، قارئ و مستقبل نهأ كما فيها فالفرد: التفاعلية   

 .و القارئ املشاهد من الفاعلة للمشاركة حيزا تعطي و الورقية الصحف و التلفاز القدمي
 يستطيع البسيط ردالتسجيل فالف و االشرتاك جمانية ظل يف، املال و الوقت و اجلهد يف اقتصادية: االقتصادية و التوفري   

 .أخرى دون مجاعة على حكرا أو، األموالب أصحا على حكرا ذلك ليست و، االجتماعي التواصل شبكة على حيز امتالك
  االجتماعي التواصل شبكات مواقع أبرزاثلثا: 

، العامل ءأحنا يف مجيع و الشباب خصوص الناس من الكثري جتاوب و بقبول استأثر الذي املوقع: facebookالفيسبوك 
 املميزات و االستخدامات من العديد له أصدقائه و الدردشة مع احملادثة و امللفات و ابلصور للتواصل منه استفاد من فهناك

 أغراض تنوع و االستخدام سهولة خالل من هذا و التواصل االجتماعي مواقع بني من األوىل املرتبة حيتل جعلته اليت

  .استخدامه
 مقاطع و جمموعاهتم و مدوانهتم و، الشخصية حياهتم عن حملات لتقدمي خاصة أركاان لألفراد يقدم: My spaceسبيس  ماي

 .املوقع يف يعرضوهنا الفيديو اليت
 فتح للمستخدمني و يتيح، 2006 عام تطويره مت، االنرتنت على االجتماعي التواصل مواقع أحد هو: Tweeterتوتري 

 على حرفا 140 بطول الشبكة على وضع الروابط أيضا يتيح و، احلالة حتديث غرار على الرسائل كتابة و الشخصي حساب

 لديهم اآلخرين املستخدمني إىل و املستخدم صفحة إىل على الفور تذهب توتري تسمى اليت القصرية الرسائل هذه و، األكثر

 1ذالك املستخدم. مع توتري حساب يف اشرتاك
 

 و ومشاهدة برفع للمستخدمني يسمح االنرتنت الشبكة على موقع أكرب ب هويوتيو  موقع:  Youtube  اليوتيوب 2
 مثل أخرى املواقع مع من العمل متكنه خباصية املوقع هذا يتميز و عاديني كمستخدمني جماين بشكل الفيديو مقاطع مشاركة

 .الفيديو ملفات تضمني خالل من املدوانت أو فيسبوك

 التقاط يتيح للمستخدمني 2010 عام أكتوبر يف أطلق، الصور لتبادل جماين يقتطب هو  : Instagramانستاغرام    

 شبكة ويف االجتماعية خدمات الشبكات من متنوعة جمموعة يف مشاركتها مت من و، إليها رقمي فلرت إضافة و، صور

 .مربع شكل على الصورة تضاف و، نفسه انستاغرام
 
 

                                                 
1 kittiwongvival wasinee and rakanngan pimonphaface booking your dreams ،master thesis ،shool 

ofsustainable development of society and technology ،malardalen university ،Sweden ،2010      
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 مفهوم احلساابت املؤثرة: رابعا
جيب على ، تتطور االسرتاتيجيات دائًما. ما ينجح مع عمالء األمس قد ال يعمل اليوم. لذلك، لتسويق الرقمييف عامل ا

 خرباء التسويق الرقمي دائًما التكيف مع هذه التغيريات السريعة

التسويق  .ملؤثرينالتسويق عرب ا إسرتاتيجيةفهي ، ما هي إحدى أجنح اسرتاتيجيات التسويق الرقمي اليوم؟ كما نعيشها مجيًعا 
 هو الشكل احلديث من التسويق عرب املشاهري السوشيال ميداي عن طريق مؤثرين التواصل االجتماعي أو

 .جتماعي طوال الوقت للتأثري على قرارات الشراء لعمالئها تستخدم العالمات التجارية قوة املؤثرين يف مواقع التواصل اال

 تعريف املؤثرين: أوال
على وسائل التواصل ، آالف متابع 10وحبد أدىن ، ؤثر ببساطة هو الشخص الذي يتبعه عدة مالينيملا: تعريف أ_ 

لتسويق منتجاهتا مقابل مدفوعات يثقون يف تقييمهم لسلع أو خدمات يف جمال معني حبيث تستعني هبم الشركات ، االجتماعي
يعرتف أصحابه بتلقي مدفوعات مباشرة  و، أو هدااي تقدمها هلم. وهو جمال خمتلف متامًا عن اإلعالن املباشر وعن اإلعالم

 .مقابل اخلدمات اليت يقدموهنا
اليت يتخذها مجهوره. املؤثر هو فرد ذو وصول اجتماعي كبري ولديه القدرة على "التأثري" على القرارات : تعريفب_  

ميكن للمؤثر أن يصبحوا من املدافعني عن العالمات ، ونظرا ألنه أنشأ مجهورا نشطا يتابعه عرب قنوات التواصل االجتماعي
التجارية يف أثناء الرتويج للعالمات التجارية وتقدمي منتج أو خدمة ذي صلة جبمهوره. يف عامل حيث توصيات املؤثر واقرتاحاته 

صار اآلن لدى املؤثرين قوة مماثلة إذا مل تكن أكرب بكثري من ، ميكن أن يؤثر على قرارات الناس يف العامل احلقيقي وما حيبه
 .معظم املشاهري

 أنواع املؤثرين: اثنيا 
وهناك العديد من الفئات اليت  (تريندز)يرمسون خطوط توجهات اإلنرتنت اليت تعرف ابسم : املؤثرون يتمتعون ابالبتكار

 كن إطالق اسم املؤثرين عليهم مثل الصحافيني واألكادمييني وخرباء التسويق وحمللي األسواق.مي

 ولكنهم استطاعوا مجع أعداد غفرية من املتابعني. وجتذب قراءة ما يكتبه هؤالء يف مدوانهتم : بال مهن حمددة مؤثرين 
.أو املقتطفات اليت يضعوهنا على مواقعهم املتابعني هلم

1 

ميكن اعتبارهم من املؤثرين. ويف جمال مثل كرة القدم ميكن اعتبار النجوم مثل روانلدو وميسي وحممد صالح من  : املشاهري
كبار املؤثرين دولياً. وهؤالء ميكنهم أيضًا ترويج السلع مقابل مبالغ طائلة قد تفوق ما حيصلون عليه من األندية اليت يلعبون 

حيث تظهر صورته على زجاجات املشروب. ، يف بريطانيا« بيبسي ماكس»يج ملشروب هلا. ويشتهر حممد صالح مثاًل ابلرتو 
2احلمالت اإلعالنية وليس بعد انتهاء، وخبالف محالت التسويق التقليدية يتم دفع أتعاب املؤثرين مقدماً 

. 

                                                 
 .24-23ص، 2005، دار الرضا للنشردمشق، ، تسويق عرب االنرتنتال، طالل عبود 1
2

 .20ص ، 2008، االسكندرية، دار الوفاء للدنيا الطباعة والنشر، التسويق منهج حتليلي مبسط، الصريفي حممد 

https://www.itcan.co/ar/blog/influencers-or-affiliates-the-right-strategy/
https://www.itcan.co/ar/blog/influencers-or-affiliates-the-right-strategy/


 ة التجارية عبر مواقع التواصل االجتماعيالدراسة النظرية للحسابات المؤثرة في الترويج للعالم........: الفصل األول

 

10 

د تكون شخصيات وهي شخصيات ومهية خيرتعها أصحاهبا لكي تشبه الشخصيات احلقيقية. وهي ق: املؤثرين املفرتضني 
جتذب اجلمهور وجتيب على األسئلة وتبدي آراء يف كافة املواضيع عن طريق ، مشهورة أو رسوم كارتون أو شخصيات غامضة

.مصمميها. ويعترب البعض أن هذه الشخصيات أيضاً تعترب من املؤثرين اخلادعني
1 

 حساابت املؤثرة أمهية: اثلثا 
تتعاون يف هذه التسويقية املتكاملة  إسرتاتيجيتهاإنشاء محالت تسويقية كجزء من والعالمات التجارية  الشركات تستطيع

 احلمالت مع املؤثرين بطرق متنوعة لزايدة الوعي ابلعالمة التجارية وزايدة اشرتاكات العمالء احملتملني أو زايدة زايرات املوقع
عن العالمة جتارية أو إعالانت خاصة هبا أو إعالانت أو نشر حمتوى  ع أو إعالانت للمنتج أو إعجاب بهكأن تظهر كمواضي)

 (السابقةمدجمة أو حمتوى ممول أو خليط من األشكال 
دمج منتج ، تتيح مشاركة مقاالت املدونة ومقاطع فيديو يوتيوب الرائعة ومشاركات إنستغرام اإلبداعية لنجوم السوشيال ميداي

 م.ة بشكل منهجي يف حمتوى منط حياهتدمج العالمة التجاري أو خدمة العالمة التجارية يف حمتواها. ومن خالل

من اآلالف )أو يف بعض احلاالت املاليني( من املتابعني أو املشرتكني الذين يرغبون يف حماكاة الطريقة اليت  زابئنخيلق املؤثرون  
ابهتمامات معينة أيضا يعد فعال للغاية  يبدو فيها املؤثرون وما يشرتونه وأين يذهبون واألشياء اليت يفعلوهنا. استهداف مجهور

 .يعكس هذا االهتمام مؤثرةعندما تتشارك العالمات التجارية 

يسّهل املؤثرون على املسوقني مهمة التواصل مع املستهلكني بطريقة أصلية من خالل الوصول إىل كمية متابعات كبرية يف 
الل تتبع مدى الوصول ومرات الظهور ونسب النقر إىل الظهور ومن خ، مواقع التواصل االجتماعي واليت حترتم رأي املؤثر

 ، ومقاييس اجلذب والعائد على االستثمار حلمالت التسويق عرب املؤثرين
ميكن للعالمات التجارية أيضا استخدام التسويق عرب املؤثرين من أجل فهم أفضل الحتياجات العمالء وأولوايهتم. ختتلف 

إال أن محالت ، استنادا إىل توقعات وأهداف محلة كل عالمة جتارية  (KPIs)اء الرئيسيةمقاييس احلملة ومؤشرات األد
 .2التقليدية بشكل كبري اسرتاتيجيات التسويق التسويق عرب املؤثرين عادة تتجاوز العوائد مقارنة بـ

  حساابت املؤثرة أهداف: رابعا
 : محالت تسويق املؤثرين حتقق أهداف العالمات التجارية

ل االجتماعي أو السوشيال اهلدف من كل محلة تسويقية هو عائد االستثمار. ميكن أن تساعد محالت تسويق مؤثرين التواص
 .أو زايدة املبيعات، أو زايدة الوعي ابلعالمة التجارية، الوصول إىل اجلمهور املستهدف: ميداي يف حتقيق أهداف جتارية متعددة

 

                                                 
 .452-451ص ، 2013، لمطبعة املستقب، اإلمارات العربية املتحدة، احلرية والفوضى والثورات، اإلعالم اجلديد، ايس خضري البيايت1
2

 .98-97ص، 2015، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، العالقات العامة وشبكات التواصل االجتماعي، حسني حممود هتيمي 

https://dolphinuz.com/blog/single/55/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82
https://dolphinuz.com/blog/single/55/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82
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تصنيفات املؤثرين عرب مواقع التواصل االجتماعي: خامسا  

 على مواقع التواصل االجتماعي املؤثرتصنيف : (01الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

(338)ص2020رفعت  : ملصدرا  

  :1التأثريمؤثرون حمدودي 
لديهم مجهور قليل نسبيا على مواقع التواصل االجتماعي وخربهتم يف جمال العالمة التجارية غري كافية يرتاوح عدد متابعيهم بني 

 1.000 -10.000 
 : منخفض التأثري مؤثرون

-10.000التعاون مع العالمات التجارية الصغرية عدد متابعيهم بني ولديهم بعض  األوللديهم متابعني اكرب من الفئة  
50.000

2 
 : مؤثرون متوسطي التأثري

متابعيهم  اإلقناعالتعامل معهم متوسطة هلم تعاون كبري مع العالمات التجارية وميتلكون خربة كافية يف  وأسعار األغلبيةهم  
 500.000-50.000الذين يصل عدهم بني 

هذا النوع يعترب حمرتف يف جمال التسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي وتكون تكلفت التعامل معهم  : عايل ريأتثمؤثرون ذو 
 1000.0-500.000لديهم خربة يف التعاون مع أصحاب العالمات التجارية الكربى عدد متابعيهم مابني كبرية 

 
                                                 

 .66ص، 2014، الدار املصرية اللبنانية: )القاهرة الصحافة االلكرتونية، شريف درويش اللبان 1
 .430ص، سابقال املرجع، ايس خضري البيايت  2

+1 M 

500K-1M 

50K-500K 

10K-50K 

1K-10K 

mega 

macro 

med-tier 

micro 

nano 
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 : مؤثرون مشاهري  
عادة ، وهم املؤثرون الذين لديهم أكثر من مليون متابع، Célébritésري العايل جًد وهنا أتيت فئة املؤثرين املشاهري ذوي التأث

املوضة... ، عارضي األزايء، الرايديني، املمثلني، املغنيني: ويتضمن هذا النوع، ما يكونون حمرتفني جًدا على السوشيال ميداي
 اخل.

يف حالة الرغبة يف زايدة  املشاهري ويتم اللجوء إىل املؤثرين، ال ميدايعرب السوشي راهم أكثر األنواع انتشا ملشاهريويعد املؤثرون ا
 1هلم. عالية ميزانيةكني مع توافر الوصول إىل أكرب عدد ممكن املستهل

 الرتويج للعالمة التجارية: املطلب الثاين
 من هتدف ألن املؤسسة، كبرية أو متوسطة، الصغرية، احلديثة عليها املؤسسات تعتمد اليت الوظائف أهم من التسويق يعترب   

 وحىت بيعه وعند صنعه وأثناء قبل صنعه املنتج يرافق فالتسويق وبذلك وخدمات سلع من منتجاهتا وبيع تصريف إىل خالله

 .والرتويج التوزيع، السعر، املنتج هي العناصر من جمموعة تفاعل خالل من وذلك بيعه بعد

إعالم  و إبالغ خالهلا من يتم متنوعة وأساليب وسائل استعمال خالل من إال زبونال لدى مبهمة هذه العناصر كل وتبقى   
 2الرتوجيي؟ املزيج وما هو الرتويج هو فما، ابلرتويج تعرف العملية وهذه وخصائصه وأسعاره تواجد املنتج مبكان الزبون هذا

 الرتويج: األول 
 األخرى التسويقي املزيج عناصر بقية مع يتضافر كي الرتويج عن ىنغ ال و، التسويقي للمزيج الرئيسية العناصر أحد الرتويج

 من حيتاجها من إىل اخلدمات و السلع إيصال تسهيل هي اليت و التسويقية لألنشطة املنشودة األهداف حتقيق إىل للوصول

 .املستهلكني
  ظهرت لذلك، واملستهلك املنتج نيب تربط فعالة وسيلة وجود الضروري من جعل اخلدمات و للسلع الكبري التنوع أن كما

 .املوزعني و املنتجني بني و املستهلكني بني االتصال عملية حتقق اليت األنشطة و الوسائل من العديد الستخدام احلاجة
  01تعريف 

   معينة كرةف يف قبول أو اخلدمة أو بيع السلعة تسهيل يف و للمعلومات منافذ إقامة يف البائع جهود بني التنسيق هو لرتويجا
 . التسويقية املشروع أهداف لتحقيق الرتوجييالنشاط  عن االستغناء ميكن ال حيث التسويقي املزيج عناصر أحد هو الرتويج و

 االتصال ابآلخرين هو الرتويج أن يعين هذا و به عرف أي للشيء( )روج العربية الكلمة من مشتقة الرتويج كلمة   
.البائع حبوزة اليت خلدماتا و السلع أبنواع تعريفهم و 

3 
 02التعريف 

 املنَتج بشراء إقناعهم حماولة و املستهدفني ابملستهلكني االتصال أجل من الشركة متارسها اليت النشاطات مجيع هو الرتويج  

 .العامة العالقات و املبيعات تنشيط أدوات، الشخصي البيع اإلعالن ويشمل
 : أن نستخلص

 : أجل من املؤسسة متارسه نشاط كل هو الرتويج   

 ابملستهلكني االتصال. 

                                                 
 .165ص، 2004، القاهرة عامل الكتب نظرايت اإلعالم واجتاهات التأثري، حممد عبد احلميد 1
 .138ص، 2015، عمان دار املسرية للطباعة والنشر، اإلعالم االلكرتوين، عامر إبراهيم قنديلجي 2
3

 .274ص، 2017، ة اللبنانيةالدار املصري القاهرة، االتصال و نظرايته املعاصرة، حسن عماد مكاوي وليلى حسني السيد 
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 لديها املتوفرة اخلدمات و السلع أبنواع تعريفهم. 
 املنتج بشراء إقناعهم حماولة. 

 الرتوجيي النشاط أمهية: اثنيا
 املنتجات ولدخ و املشاريع حجم يف اهلائل التطور بعد الرتكيب املعقد و، األطراف املرتامي املعاصر عاملنا يف أنه املعروف من

 ابلنشاط القيام يتطلب هذا و مستمر و سريع بشكل األسواق يف جديدة منتجات ظهور كذلك و جديدة أسواق إىل

 .واملشرتي البائع بني االتصال مهمة من يسهل الذي الرتوجيي
 : اآلتية العناصر خالل من الرتوجيي النشاط أمهية إظهار ميكن عليه و

 .بينهما املسافة بعد رغم املشرتي و البائع بني التفاهم و االتصال حتقيق يف املسامهة .1

 مع إىل املستهلكني ابإلضافة يتصل أن عليه املنتج أن حيث، املنتج هبم يتصل الذين األفراد عدد زايدة و تنوع .2

 السوق كان إذا االتصال فيما شكل خيتلف كذلك و، التجزئة اتجر و اجلملة اتجر مثل التجاريون   الوسطاء

 .الصناعية للسلع أو االستهالكية لعللس

 يف اشتداد املنافسة حالة يف ذلك و التجاري السوق يف األقدام تثبيت و املعركة بكسب يسمح الرتوجيي النشاط .3
 .السوق

 معلومات من ميدهم ما خالل من ذلك و األفراد حياة يف التطور و الوعي مستوى على احلفاظ يف الرتويج يساهم .4

.هلم فائدة ذو هو ما كل و اخلدمات و ابلسلع يتعلق ام كل عن بياانت و
1 

 النهاية يف سيؤدي هذا و، املبيعات من عايل مستوى إىل الوصول إىل ترمي الرتوجيي النشاط خالل من املؤسسة إن .5

 عدد أكرب على الثابتة التكاليف توزيع خالل من األسعار ختفيض إىل ابلتايل و املنتجة الوحدة تكلفة ختفيض إىل

 .املنتجة الوحدات من ممكن
 املرتبة يف أييت إنه بل التسويقي النشاط يف التخصصات أكرب يعترب الرتوجيي النشاط لتغطية مبالغ من يرصد ما إن .6

  .التسويقي النشاط جمال يف احليوي النشاط هبذا االهتمام يربز هنا من و، اإلنتاج تكاليف بعد الثانية

 الرتويج أهداف: اثلثا

 إليهم املعلومات املناسبة إيصال يتم الرتويج خالل من و، ابملستهلك االتصال أشكال من شكل هو الرتويج أن شك ال

 2: يلي ما الرتويج أن حيقق ميكن لذلك، بشرائها يقومون و سلع من يناسبهم ما اختيار على تشجعهم و تدفعهم اليت و
 على الرتويج يعمل حيث جديدة اخلدمة أو سلعةال كانت إذا خصوًصا: اخلدمة أو ابلسلعة املستهلكني تعريف .1

 .عليها احلصول أماكن و منافعها، خصائصها، التجارية عالمتها، السلعة ابسم تعريفهم
 . السوق يف املوجودة و القائمة للسلع ابلنسبة يتم هذا و: اخلدمة أو ابلسلعة املستهلكني تذكري .2
 .إجيابية اجتاهات و آراء إىل املستهدفة األسواق يف للمستهلكني السلبية االجتاهات و اآلراء تغيري .3

                                                 
  .32 ص ، 2001، التوزيع و للنشر اجلامعية الدار مصر، اإلسكندرية، التسويق، الصحن فريد حممد 1
2

 .30ص  2007، التوزيع و للنشر زهران دار، األردن، السياحية اخلدمات ترويج، غزالة أبو صفاء 
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  إشباع يؤدي إىل مما اخلدمة أو السلعة تؤيدها اليت املنافع و ابلفوائد احملتملني و املستهدفني املستهلكني إقناع .4
 .رغباهتم و حاجاهتم

 1: العالمة التجارية
، "احلرق" او "الوسم" ( وتعين Brander )وهي  من كلمة اسكندانفية قدمية، هي كلمة مشتقة أصال: العالمة التجارية

فالعالمة التجارية  ، اثبات امللكية وكانت تستخدم من أجل اإلشارة إىل الوسم والكي للثروة احليوانية اليت يتم وضعها من أجل
كر أن مفهوم ابلذ  واجلدير، بعضها البعض خالهلا التمييز بني األشياء عن من لت من أهم الوسائل اليت ميكناكانت وما ز 

اتيجياهتا ه الشركات عند القيام بصياغة اسرت تتبع رية استخدم مع ظهور الثورة الصناعية كجزء أساسيالعالمات التجا
حاب أ أصبد، هلا ابلعاملو واخلدمات اليت يتم تدا لعالس يف يداز لذي صاحبه تاويف بداية القرن التاسع عشر و ، التسويقية

رية يف اململكة حىت مت إنشاء أوىل العالمات التجا، يقدموهنا على املنتجات اليتاملميزة العالمات وضع احلرف و املهن ب
رية لصناعة الساعات وكان لها ابسم شركة "لوجنني" السويسيفقد مت تسج ريةأما أوىل العالمة التجا، 1876م املتحدة يف عا
 .لها لدى اجلهات املعنيةيقوم على تسجي إىل أن غدت نظاما ريةالتجا اتقد تطورت لعالم، م 1893ذ لك يف عام 

  زرم أوعار ش أوتصميم  أواسم  أو"أي مصطلح : أهناالعالمة التجارية على   AMAاجلمعية األمريكية للتسويق   عرفة
 وذلك من اجل متييز املنتجات اليت يقدمها غريهم من املنافسني".، نضماتتسميات للمن المزيج م أو

منها من هذه  كلأو املصطلح أو الرمز أو التصميم أو املزيج الذي يتش تسمية ة على أهنا ذ لك الوتعرف العالمات التجاري
ا عن منتجات هأجل متييز  ح للمنتجات اليت تقدمها املنظمة منضاعد على التحديد الدقيق أو التعريف الوااألبعاد واليت تس

ويوجد اختالف   أو فكرة أو منظمة ، مشهورة أو متاجر، اتخدم أو، اأو العالمات التجارية قد تكون سلع، هلا املنافسني
فالعالمة التجارية هي ، التجارية بني العالمة التجارية واسم العالمة وماركة العالمة واالسم التجاري والرمز التجاري واملاركة

ويعرف اسم العالمة على ، ابلشركة ومنتجاهتا اسم أو شعار أو تصميم أو رمز أو جمموع مركب من تلك العناصر اليت تعرف
ركة العالمة فهي اجلزء من اأما م، ميكن لفظ من العالمة أنه كلمة أو جمموعة كلمات أو أحرف أو أرقام متثل اجلزء الذي

بينما االسم التجاري هو االسم املسجل قانونيا والذي يعرف ، الشعار العالمة الذي أيخذ شكل الرمز أو التصميم أو
وأما الرمز التجاري فهو اجلزء من العالمة الذي أيخذ شكل ، يف معامالهتا التجارية نها وتستخدمه املنظمةاملنظمة أ و قسم م

 أما املاركة التجارية فيعرفها على أهنا، كدال على العالمة مثل كيلوجز وشخصية كنتاكي لإلنسان أو صفات أو شخصية
احلماية القانونية  مز التجاري أو جمموع مركب بينها واليت يتم إعطاؤهام التجاري أو الر و ماركة العالمة أو االسم العالمة أاس

2.املكوانت (عقلمن قبل السلطات للمنظمة صاحبة تلك 
 

 أمهية العالمة التجارية: اثنيا

عترب وت، املنتجات ذهوأداة مهمة لتعظيم قيمة ه ات رية ذات أمهية كبرية يف عملية التمييز بني املنتجاتعترب العالمات التج
تخدم من قبل املنظمات من تس  كذلك تتعزز أمهيتها يف اعتبارها أداة،  تهلكونت الشرائية اليت يتخذها املسار مرشد للقرا
لة واملنافسة؛ إن العالمات التجارية البدي تهلكني جتعلهم ال يفكرون ابلتحول إىلالعالقات الطويلة األمد مع املساجل بناء 

، اتائي للمنتجالقرار الشر  و هلا أتثري إجيايب على، اسخة يف أذهان املستهلكنيالهتا اخلاصة والر العالمات التجارية هلا مدلو 

                                                 
 .12ص ، 2001  ، العربية النهضة ة دارالقاهر ، املبيعات ترويج و اإلعالن فن، عطية مرسي طاهر 1

2
  http: //www.digitalsurgeons.com/thoughts/strategy/social-demographics-2010-a-fresh-look-at-facebook-

andtwitter 
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جيب أن يتم العمل على متييز املنتجات عن غريها من   لها انجحة فانهللعالمة التجارية وجع  قيمةومن أجل زايدة ال
 و، املستهلكنيهبا يف أذهان  عات اخلاصةاد وخلق االنطباتنجح يف إجي رة افالعالمات التج، املنتجات املوجود يف األسواق

مبا حتمله من  متفضيال هتوى ستة  ترقى إىل ميز ريدة ومماحملتملني أبن ا ملنتجات فالزابئن  ذ لك إبجياد القناعة أبذهان 
 1.املنتج  رغبوهنا يفالصفات اليت ي

، تعريف منتجاهتا من الوسائل اإلعالنية اليت تستخدمها املنظمة يفتعد العالمات التجارية مبثابة الرمز للمنتج و تعترب وسيلة 
، من التحول إىل األسواق  أمهية كبرية من الناحية االقتصادية متكنها تجلعالمة التجارية كقوة متنح املنيدت أمهية ااز وقد ت

بسيط وجذاب ويعرب عن  بشكل ميم عالمتها الشركة التجاريةصغريب أن ختصص الشركات أمواال لتلذلك فليس من ال
و جيعل العالمة ترد على  ، ؤهاوبني عمال وحيقق درجة كبرية من االرتباط بني عالمة الشركة التجارية املتميزة، ص املنتجخوا

رهتا على إشباع احتياجات السوق وتزيد من من قد ا وهذا يؤدي إىل توسع إنتاج املنظمة ويزيد، كل لسان ويف كل مكان
حيث أهنا تتيح فرصة ، أصال من أصول الشركة وثروة للمنظمة  و تعد العالمة التجارية، لدها منتجات املنظمةاألرابح اليت تو 
العالمة التجارية يف حتديد اهلوية للمنتج احملدد عن املنتجات اليت تقدمها م كما تستخد،  إىل األسواق اجلديدة النمو والدخول

إن مسعة املنتج ومكانته يف أذهان املستهلكني إمنا تتجسد يف العالمة التجارية  حيث، األخرى  املنظمة ومتيزها عن املنظمات
وتعريف املنتجات ومتييزها  ن أمهية العالمة التجارية تظهر يف كوهنا تساعد على حتديدا مستوى جودة يف املنتج  اليت تعرب عن

على قدرة األسواق املستهدفة على  مات يعتمدلذلك فإن جناح املنتجات سواء أكانت سلعا أم خد، عن منتجات املنافسني
يظهر دور العالمة التجارية يف كوهنا أداة رئيسة  وهنا، التمييز بني خمتلف أنواع املنتجات املعروضة من خالل البدائل املتاحة

املسوقون  يواجههاكان بناء العالمة من أصعب التحدايت اليت  وان، ابلغة األمهية تستخدم يف متييز املنتجات وتعظيم قيمتها
 2. قراراتيف اختاذه ال

 وظائف العالمة التجارية: اثلثا

 : فيما يلي ة تتمثل وظائف العالمات التجاري

 حيث حتدد العالمة التجارية مصدر: العالمة التجارية حتدد مصدر املنتجات والبضائع واخلدمات ✓
،  املماثلة هلك من التمييز بسهولة بني املنتجات أو البضائعوهذا ميكن املست، ومصدرها اإلقليمي، وجهة إنتاجها، املنتجات

أن يذكر املشرتي  فبمجرد، فهي بذلك تعترب وسيلة ضمان للمستهلكني، كون العالمة التجارية تدل على مصدر املنتجات
3ؤه يكفيه عن بيان أوصافه؛ار د شار امل، المة اليت يتحملها املنتجاسم الع

 

 فالعالمة التجارية تعرب عن صفات: قة بصفات املنتجات والبضائع واخلدماتالعالمة التجارية رمز الث ✓

، بني املنافسني كما أهنا حتدد مركز املنتج أو الصانع أو مقدم اخلدمة،  املنتجات أو البضائع اليت متيزها عن املنافسني اآلخرين
منتجات أو بضائع أخرى مماثلة  خصائص سواء من حيث النوع (جمموع خصائص املنتجات أو البضائع اليت متتاز هبا عن

العناصر الداخلة يف تركيبها) أو حىت الضمان أ  أو مشاهبة) أو املرتبة ( درجة اجلودة واإلتقان للمنتجات أو البضاعة أو بيان

                                                 
قى الدويل اخلامس مداخلة ضمن امللت، الشبكات االجتماعية ادارة للتسويق االفرتاضي يف جمال السياحي، بوشنافة امحد و انصرى نفيسة 1

 .42ص، 2012/03/14، مخيس مليانة، املركز اجلامعي، االقتصاد و انعكاساته على االقتصادايت الدولية
2

 .81ص ، 2006، األردن، درا اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، الطبعة األوىل، التسويق أسس ومفاهيم معاصرة، اثمر البكري 
3

 .208ص، 2008، مصر، الدار اجلامعية، معاصرإدارة التسويق مدخل  ، أبو النجار، حممد عبد العظيم 
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 ويكون دافعا للعمالء لتفضيل هذه املنتجات عن، وذلك يؤدي إىل رفع ا لثقة ابملنتجات والبضائع، و طريقة التحضري
 1.غريها

 تعترب العالمة التجارية وسيلة هامة من وسائل: العالمة التجارية وسيلة من وسائل املنافسة املشروعة 

لينال كل منهم ثقة ، املنافسة املشروعة يف جمال التعامل وحتقيق العدالة بني املشتغلني يف قطاع التجارة والصناعة واخلدمات
، من أجل كسب الشهرة املرغوبة ه أو بضائعه أو خدماته واحملافظة على جودهتااملستهلكني بقدر حرصه على حتسني منتجات

عيد مع املشروعات األخرى على الص ةللمنافس ووسيلة، والعالمة التجارية إحدى الوسائل اهلامة يف جناح املشروع االقتصادي
يف متييز منتجاهتم عن غريها من املنتجات ، أو مقدم اخلدمة لحة التاجر أو املنتجفهي هتدف إىل خدمة مص،  واحملليالدويل

 2املماثلة ويف الوصول إىل مجهور املستهلكني.
 العالقة بني ترويج و العالمة التجارية: رابعا

 لكن األمهية األكرب تكمن يف عملية الرتويج للمنتج الذي، مازال الدور الذي تؤديه العالمة التجارية يف السوق مهًما   
  تسويق وغريه ضمن مؤسسة األعمال تقل أمهية منها اإلعالن وال دوار ُأَخر التقوم به إىل جانب ا

ويواجه كل منتج يف السوق منتجات ، وحتظى العالمات التجارية على وجه التحديد أبمهية فاعلة يف عملية التسويق 
عندما تتطور  اال سيم، ة صعبةن مهموتعد تلبية أو جتاوزًا لتوقعات الزابئ، منافسة غالًبا ما تكون متطابقة أو بديلة جيدة

. وحدها االحتياجاتبشكل مستمر يف سوق تنافسي مع عديد املنتجات املماثلة اليت تليب ذات  التفصيالت األذواق و
وغالًبا ما تستعمل ، هبم االحتفاظ الشركات اليت ميكنها مواجهة هذه التحدايت ميكنها توقع تطوير الزابئن املخلصني و

وعة من العالمات التجارية لتنويع إسرتاتيجية السوق اخلاصة هبا لتلبية توقعات الفئات املستهدفة املختلفة يف الشركات جمم
لذلك تعتمد املؤسسة على الرتويج  القوية ليست مهمة سهلةوبناء صورة العالمة التجارية ، نفس البلدان أو البلدان املختلفة
  3:اهمن بشكل كبري ملا له من أمهية كبرية

 : تعزيز املعلومات_1
و تتعلق املعلومات ابمليزات ، توفر الشركة املعلومات ذات الصلة حول خمتلف عالماهتا التجارية املعروضة يف السوق

 .واألسعار واملخططات اخلاصة وغريها من العالمات التجارية
 : لتمييز بني املنتجا_2

ز العالمة التجارية مما يعين إقناع العمالء ابمليزات أو املزااي اليت ال متاي اهلدف الرئيس اآلخر للرتويج للعالمة التجارية هو
 ميكن متييزها للعالمة التجارية املعينة. 

متيز بيبسي عالمتها التجارية ابستعمال شعار اختيار جيل جديد يساعد هذا التمييز يف إنشاء والء ، على سبيل املثال
 4.مثل صابون لوكس، خملصون ويواصلون تفضيل عالمة جتارية معينة العالمة التجارية مما يعين أن املستهلكني

                                                 
1

 .194ص، 1996، عمان األردن، مبادئ التسويق )مدخل متكامل(، محد راشد الغدير، قحطان بدر العبديل، عمر وصفي عقيلي 
 
 .138ص ، 2006، مصر، دار النهضة العربية، اإلعالن وسلوك املستهلك، سلوى العودال 2
3

 -دراسة حالة متعامل القطاع اهلاتف النقال ابجلزائر أوريدو  - دور شبكات التواصل االجتماعي يف حتسني صورة العالمة التجارية، ين كايفشرف الد 
 .35ص2011 ، جامعة ورقلة سنة، كلية العلوم االقتصاد،  مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف علوم جتارة

4
 Manuela Teixeira ،l'émergence de réseaux sociaux sur le web comme nouveaux outils de marketing 

thèse 1. Présentée a la faculté des études supérieures et postdoctorales dans le cadre du programme de 
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 : زايدة الطلب_3
هتدف جهود الرتويج للعالمة التجارية إىل حتفيز الطلب على املنتج. إهنم يقنعون العمالء بشراء املزيد واملزيد من املنتج لزايدة 

 .مبيعاته وحصته يف السوق
 : بناء صورة_4
التجارية أيًضا إىل إنشاء صورة إجيابية عن الشركة اليت تقدم عالماهتا التجارية يف السوق. ميكن  يهدف ترويج العالمة   

للشركة أن تبين مكانتها وحسن نيتها من خالل تقدمي عالمات جتارية عالية اجلودة أبسعار معقولة ومن خالل خدمة ما 
1بعد البيع مرضية

. 
  :موازنة جهود التسويق اخلاصة ابملنافسني_5
، جيب الرتويج حىت لعالمة جتارية راسخة لالحتفاظ حبصتها يف السوق. على سبيل املثال، يف السوق شديدة التنافس   

تكرار إعالانهتما عن عالماهتما التجارية اخلاصة من املشروابت الغازية وذلك لتعويض   Pepsiو  Coca Colaتواصل
 .جهود بعضهما البعض

 : عاتيف املبي االستقرارحتقيق _6
 االستقرارتؤثر التقلبات املومسية والدورية وغريها يف الطلب على املبيعات. تسعى جهود الرتويج للعالمة التجارية إىل حتقيق 

عالمتها التجارية اجلديدة من   Nescafeعززت، يف املبيعات من خالل تقليل أتثري مثل هذه التقلبات. على سبيل املثال
 .بيعات خالل فصل الصيفالقهوة املثلجة لزايدة امل

 : بناء اإلنصاف العالمة التجارية_7
تعين اإلنصاف للعالمة التجارية القوة والقيمة اليت تضيفها إىل املنتج. وأكد فائدة العالمة التجارية. اإلعالانت املوجهة حنو 

فائدة امتالك سيارة مرسيدس بنز ، الاحلالة اليت تسلط الضوء على قيمة العالمة التجارية والفخر يف ملكيتها. على سبيل املث
.قيمة العالمة التجارية للمنتج تربر ارتفاع سعره يف السوق  .LGأو مكيف هواء

2 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                    
maitrise en communication pour l'obtention du diplôme de maitrise es arts (M.A) département de 

communication ،faculté des arts ،université d'Ottawa ،canada .    
1

و  اإلدارة كلية املستنصرية جامعة  87 العدد االقتصاد و اإلدارة جملة، االنرتنت شبكات عرب السياحي الرتويج استخدام، العكيلي وليد خلود 
 12ص 2011العراق، االقتصاد

 التسويق عرب شبکات التواصل االجتماعي ودورها يف، و انصر بن عبد هللا عبد هللا عادل خري هللا،  هللاانصر بن عبد هللا عبد هللا فايزة خري 2
 76-49ص، 2019، 4العدد ، اجمللة العلمية للدراسات والبحوث املالية واإلدارية، جناح املشاريع الصغرية
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 : متهيد
تعد دراسات السابقة من بني عناصر البحث األساسية و املمنهجة لطرق ابب البحث علما اهنا تزود الباحث مبعلومات 

بل القاعدة الرئيسية لبناء ، فاملراجع السابقة نقطة مركزية و جوهرية يف البحث العلمي، للبحثالكافية حول موضوع مشابه 
 حبث علمي دقيق واصيل.

 .اال ان الكثري من الباحثني جيدون صعوبة يف كيفية التعامل مع الدراسات السابقة واالستفادة منها
 املبحث الثاين: دراسات سابقة
 ربية واالجنبيةاملطلب األول: الدراسات ابلغة الع

 دراسات ابللغة العربية: اوال
 : لـــ دراسة  -01

اثر التسويق ابملؤثرين عرب مواقع التواصل االجتماعي على اهلوية البصرية للعالمة التجارية من منضور ، تونسي أمني مهدي 
ذكرة خترج ماسرت جامعة  العريب بن مجامعة العريب بن مهيدي أم البواقي ، دراسة حالة عينة من متابعي عمر ديزر، املستهلكني

 .2016مهيدي ام البواقي، 
هدفت هذه الدراسة إىل أبراز الوسائل املستخدمة يف التسويق ابملؤثرين عرب مواقع التواصل االجتماعي وحتديد اثر هذه 

االجتماعي من متابعي املؤثر الوسائل على اهلوية البصرية للعالمة التجارية من منضور املستهلكني املستخدمني ملواقع التواصل 
ديزر ولتحقيق أهداف البحث اعتمد الباحث املنهج الوصفي التحليلي وتصميم استبيان جلمع البياانت األولية  من إفراد -عمر

( فرد من متابعي املؤثر عمر ديزر حمل الدراسة، واعتمد الباحث يف حتليل البياانت الدراسة  و اختار 400العينة اليت بلغت )
ضيتها على بعض األساليب اإلحصائية املناسبة كتحليل االحندار البسيط واملتعدد واطهرت نتائج الدراسة وجود عالقة أتثري فر 

اجيابية وقوية ذات داللة إحصائية بني ابعاد التسويق ابملؤثرين عرب مواقع التواصل االجتماعي جمتمعة على املتغري التابع اهلوية 
الدراسة جمموعة من التوصيات اليت ميكن للمؤسسات االعمال  اجلزائرية من خالهلا االستفادة من البصرية للعالمة، وقدمت 

نتائج هذه الدراسة يف زايدة فعالية محالهتا التسويقية وتعزيز هوية العالمة التجارية من خالل املؤثرين عرب مواقع التواصل 
  االجتماعي.  

 .مواقع التواصل االجتماعي، عالمة التجارية، وية البصريةاهل، تسويق ابملؤثرين: الكلمات املفتاحية
 :   لـــ دراسة -02

املؤثرين يف مراجعة املنتجات اجلديدة  والعالمات  ت، أتثري فيديوهاالواجد أمني رضا عبد، غامن السعيد، حممد احملرصاوي
حمكمة تصدرها كلية اإلعالم جبامعة األزهر العدد  جملة علمية، جملة البحوث اإلعالميةالتجارية عرب مواقع التواصل االجتماعي 

 2018مقال علمي  05اجلرء  -54
مراجعة املنتجات اجلديدة  الدراسة إىل استكشاف وحتليل االسرتاتيجيات اليت يوظفها املؤثرون يف فيديوهات تسعى هذه

ى حتليل األساليب اليت يتبعها املؤثر إلدارة عل ةوتركز الدراس، (اليوتيوب) والعالمات التجارية عرب موقع التواصل االجتماعي
 العرض.-التفاعل-اسرتاتيجيات األصالة

واملتمثلة يف اشرتاك  كما تسعى الدراسة إىل التعرف على النواتج االجتماعية والسلوكية للجمهور املتابع لتلك الفيديوهات
وتنتمي هذه ، النوااي الشرائية -التجارية نتج والعالمةاالجتاه حنو امل-اجلمهور يف االتصاالت اإللكرتونية للعالمة التجارية 
فيديوهات ملنتجات وعالمات  10املضمون الكيفي ومتثلت العينة يف  الدراسة إىل الدراسات الكيفية اليت وظفت منهج حتليل
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 تقرائيوقد استعانت الدراسة بربانمج خاص ابلتحليل االس، تعليق   MAXQDA، وتوصلت جتارية متنوعة وتسعة أالف
 اسرتاتيجيات العاطفة نيب األصالة ما إسرتاتيجيةالدراسة إىل عدة نتائج أبرزها تنوع األساليب اليت يوظفها املؤثرون يف إدارة 

اجتاهات اجلمهور حنو املنتجات اجلديدة وأمهيته يف  كما توصلت الدراسة إىل أمهية التسويق ابملؤثرين يف تكوين،  والشفافية
  يف االتصاالت اإللكرتونية.اشرتاك املستهلكني

 يوتيوب -مؤثرين -تسويق: الكلمات املفتاحية
 : لـــ الدراسة -03
 جملةاجلزائريني  املستهلكني شراء ونوااي املؤثرين ابملشاهري يالتلفز  اإلعالن بني العالقة ، فودوا حممد، عياد صاحل

   جامعة أمحد دراية أدرار )اجلزائر( – 338 319ص ، ( 2020)جويلية ، 04: / العدد 10اجمللد   والتنمية االسرتاتيجية
مواقع االنرتنت و  ااجتاحتهتناول موضوع العالقات العامة احلديثة و التحول حنو التقنيات اليت  إىلهدفت هذه الدراسة 

و الرتويج لصورة املؤسسة  كأسلوب اتصايل حديث بغرض التسويق  الرقمنيالتواصل االجتماعي و االعتماد على املؤثرون 
للخدمات و املنتجات و املعلومات و خصوصا مع االستخدام اهلائل للمستهلكني و عامة الناس ملواقع التواصل االجتماعي 

اعتماد املؤسسات احلديثة على  أمهية إىليتابع هؤالء املؤثرين عرب السوشيل ميداي و يف مجيع اجملاالت و تطرقنا  أصبحفاجلميع 
و اعتمدت يف هذه الدراسة على ، تصالية احلديثة و من بينها قادة الرأي اجلدد على مواقع التواصلاال األساليبمثل هذه 

 األولثالثة فصول الفصل  إىلاملنهج املسحي من خالل استخدام املالحظة كأداة يف مجع املعلومات و قسمت دراستنا 
اختيار  أسبابو الفرضيات و  التساؤالتو  إلشكاليةااملنهجية للدراسة بداية من  األطرمجيع اجلوانب و  إىلتطرقت فيه 
يف الدراسة و التطرق  اعتمدهنااخللفية النظرية اليت  إىل إضافةالدراسة و حتديد املفاهيم و الدراسات السابقة  أهدافاملوضوع و 

 و  الزمنيةلك احلدود و كذ العينةمجع البياانت و جمتمع البحث و  أدواتمنهج و  إىل
و التحوالت احلديثة اليت طرأت عليها و   فاملفاهيم احلديثة يف العالقات العامة تعر  إىلالفصل الثاين تطرقت  ماإ، املكانية

كيفية بناء مسعة املؤسسة على مواقع   إىلو كيفية بناء الصورة الذهنية مث تطرقنا  عناصرهاكذا تناول مفهوم الصورة الذهنية و 
موضوع املؤثرون  إىلالفصل الثالث تطرقت فيها  أما، أنواعهاتعريفاهتا و  األخرية التواصل االجتماعي و اليت بني يف هذه

و كيف يعمل هؤالء القادة اجلدد و كذا استخدام املؤسسات هلذا النوع االتصايل اجلديد و التقنيات احلديثة  أنواعهمو  الرقمني
استخدام  إىلاحلديثة ويف اجلانب التطبيقي تطرقنا  و تناولت كيف يتم االعتماد عليهم و معايري استخدامهم يف املؤسسات

دراسة مسحية على عينة من متابعي صفحة جيزي على مواقع التواصل االجتماعي تناولنا التعريف وبعض  الرقمنياملؤثرون 
 .مجعنا الكثري من املعلومات اليت قمنا بتحليلها واستنتاج النتائج إىل إضافةاملعلومات عن املؤسسة 

األجنبيةدراسات ابللغة : اثنيا  
 : دراسة لـــ  -10

RENCHEN ،Kai Dominick ،(2020) ،Influencer Impact on Brand Awareness: A Mixed 

Method Survey in the German Fashion Segment. European Journal of  Business Science 

and Technology ،6 (2): (pp138–153). 

التسويق ابملؤثر ين على املستهلكني. على الرغم من املؤثرين عرب اإلنرتنت  منذ فرتة طويلة يف تقيم هذه الدراسة أتثري 
والبحث يف هذا اجملال اندر. مديري التسويق غري متأكدين من كيفية صياغة اسرتاتيجيات التسويق ، األملانية B2Cأسواق 

هم التسويقية على مستوى املستهلك. بناء على مراجعة املؤثر وأيهم جيب أن يكونوا قد مت جتنيدهم من أجل تعظيم جهود
دراسة جتريبية خمتلطة الطريقة تضم مقابالت شبه منظمة مع ثالثة مؤثرين أزايء أملان ، األدب النظري والتجرييب السابق
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نشاط على متابعة (من بني أتباع هؤالء املؤثرين يتم إجراؤهم لتقييم أتثري املؤثر 385واستطالع رأي للمستهلكني )العدد = 
، والدافع اجلوهري للمؤثر، كثافة مشاركة املؤثرين يف الشبكة  ناملستهلك والوعي ابلعالمة التجارية ونية الشراء. تشري النتائج أ

واألصالة أسلوب االتصال والشخصية الواقعية ملشاركات املؤثرين تزيد من التبعية املتغريات. ومن هنا سامهت الدراسة التجريبية 
. ينصح بشدة مديري التسويق اختيار املؤثرين بشكل B2Cت لشرحية املؤثرين يف األزايء األملانية  تاحملدداحتديد أهم  يف

 التسويقية ابلتوافق مع الشركة واملنتجات. اسرتاتيجيتهممناسب وتنظيم 
 : دراسة لـــ -02

O. L. Vyatkina ،(2020) ،THE IMPACT OF INFLUENCER MARKETING ON THE 

GLOBAL ECONOMY ،II International Scientific Conference GCPMED 2019 "Global 

Challenges and Prospects of theModern Economic Development" ،European Proceedings 

of Social and Behavioural Sciences ،Russia ،(pp2357-1330). 

فعال وكيفية استخدامه بشكل  ب التسويق املؤثراسبأ لشرحو ، يناملؤثر عرب يق إىل توضيح ماهية التسو هدفت هذه الدراسة 
قد ال تعمل اآلن. املؤثرون على وسائل التواصل االجتماعي هم مستخدمو ، قبل عام ةطريقة الرتويج اليت كانت فعالف، صحيح

 نيقاملسو ، لذلك، هلا أتثري كبري على متابعيها اليت، الشبكات االجتماعية املختلفة، اإلنرتنت الذين لديهم الكثري من املشرتكني
إعالن. تشمل  البدء يف البحث عن طرق إليصال رسالتهم إىل املستهلكني من خالل املؤثرين دون استخدام مباشر

، تسويق احملتوى واإلعالن احمللي وأنواع أخرى من أدوات التسويق املؤثر، اليت تركز على املستهلكني، اسرتاتيجيات التسويق
أصبحت معلومات املنتج أو العالمة التجارية يف حمتواها بدياًل ألدوات  استخدام قادة الرأي على اإلنرتنت الذين يندجمون

ميزانية  وهو يف منافسة مباشرة مع جمال التسويق املدفوع عرب وسائل التواصل االجتماعي يف كل شركة التسويق التقليدية
هلذا ، ل يف إعالن العالمة التجارية على اإلنرتنت ويفضلون االتصاالت من نظري إىل نظرييثق املستهلكون بدرجة أق، التسويق
اسرتاتيجيات التسويق. يف الوقت  استمر التسويق عرب املؤثرين يف النمو كمكون أساسي من مكوانت الشركات الرقمية، السبب
كلمة  ٪ من املتخصصني يف التسويق املؤثرين على وسائل التواصل االجتماعي لالنتشار 75يستخدم ما يقرب من ، احلاضر

هناك عدد   ( حول منتجاهتا وعالماهتا التجارية على وسائل التواصل االجتماعي. تظهر األحباث السابقة ذلكWOMشفهية )
 .كبري من التناقضات حول فعالية التسويق املؤثر

 : لـــة اسدر  -03

JARRAR ،YOSRA; AWOBAMISE ،AYODEJI OLALEKAN; ADERIBIGBE ،

ADEBOLA ADEWUNMI ،(2020) ،Effectiveness of Influencer Marketing vs Social Media 

Sponsored Advertising ،Utopía y Praxis La tinoame ricana ،2020 ،vol. 25 ،no. Esp.12 ،

Universidad del Zulia ،Venezuela. 

هتدف هذه الدراسة إىل تقييم فاعلية اإلعالن على وسائل التواصل االجتماعي والتسويق املؤثر ابستخدام املبيعات ومشاركة 
أجرى الباحثون ستة ، لتحقيق أهداف هذه الدراسة، الصفحة والعالمة التجارية التصورات ونوااي الشراء كمتغريات اتبعة

ة من نفس اإلعالانت لكل من التسويق املؤثر وحلمالت اإلعالن على وسائل التواصل اإلعالانت واختارت االستفاد
تشري نتائج هذه الدراسة إىل أن اإلعالانت املمولة أكثر فاعلية يف توليد ارتباطات ما بعد من منشورات التسويق ، االجتماعي

تماعي مييلون إىل حفظ اإلعالانت املمولة بشكل ُتظهر الدراسة أن مستخدمي وسائل التواصل االج، عالوة على ذلك، املؤثر
 من حفظ إعالانت املؤثرين. أكرب
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 : لـــ دراسة -20

SitiLium ،The Impact of Influencer Marketing on Brand Engagement: A Conceptual 

Framework ،Advances in Social Science ،Education and Humanities Research ،volume 

615 Proceedings of the 2021 4th International Conference on Humanities Education and 

Social Sciences (ICHESS 2021).(pp2219-2225). 

اقرتحت الورقة إطارًا حبثًيا ذا أتثري مزدوج املسار استناًدا إىل األدبيات السابقة. يشري النموذج إىل أنه هناك عالقة أتثري 
مث مصداقية املصدر تعزز مصداقية العالمة ، مصداقية املصدر أثناء تفاعل احملتوى بني اجلمهور واملؤثر بشكل إجيايب على

مما ستؤدي مصداقية ، يؤدي االنغماس يف احملتوى إىل زايدة االستمتاع مبحتوى العالمة التجارية، ابإلضافة إىل ذلك، التجارية
وتوفر الورقة إطارًا حمتماًل لتقييم ، ارية يف النهاية إىل زايدة مشاركة العالمة التجاريةالعالمة التجارية والتمتع مبحتوى العالمة التج

أصبح التسويق املؤثر ، فمع تطور وسائل التواصل االجتماعي، التسويق املؤثر للبحث املستقبلي وتعطي  تداعياهتا لإلدارة
لفهم أتثري التسويق املؤثر بشكل أفضل على ، ري التسويقإسرتاتيجية تسويق جديدة وفعالة للعالمة التجارية اليت هتم مدي

 مشاركة العالمة التجارية .
 : لـــدراسة  -03

Johang rafström ،linnéajakobsson ،philipwiede ،(2018) ،the impact of influencer 

marketing on consumers’ attitudes ،thesis within: business administration number of 

credits: 15 hppro gramme of study: marketing management ،international business school ،

jonkoping university. 

هدفت الدراسة إىل  التحقيق يف مدى أتثر املواقف هبذه الرسائل الرتوجيية لكوهنا جمموعة مؤثرة تقدم عرب اإلنرتنت. هذا 
خذها يف االعتبار قبل البدء يف تعاون بني شركة جتارية ومؤثر. بعد صعودها يف للحصول على فهم أفضل ملا هو مطلوب أل

مت تقدمي الئحة تسويق جديدة لتوعية املستهلكني هبا عرب احملتوى على وسائل التواصل االجتماعي الذي يُعترب ، 2106عام 
تسويق املؤثر تطور من اسرتاتيجيات التسويق فال، وهو ما غرّي الطريقة اليت يرى الناس هبا التسويق املؤثر، شراكة مدفوعة

أتييد املشاهري والتسويق الرقمي. التسويق املؤثر هو ابملقارنة معا السرتاتيجيات املستخدمة ، التقليدية مثل اإلعالانت املطبوعة
ثري من املتابعني ينظر إىل املؤثر على أنه الشخص الذي قام بتكوين الك، 2106سابًقا ظاهرة جديدة زادت بشكل كبري خالل 

وتستخدم الشركات اليوم هؤالء األشخاص على نطاق ، Instagramعلى إحدى الشبكات االجتماعية منصة إعالمية مثل 
 أداة تسويقية للوصول إىل اجلمهور املستهدف بطريقة فعالة. بسب هبذه الزايدة يف الشعبية واالستخدام. واسع

 غريها من الدراسات السابقة متيز دراستنا احلالية عن: ملطلب الثاينا
 :متيزت دراستنا عن غريها من الدراسات السابقة سواء العربية أو األجنبية يف عدة نقاط منها ما يلي
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متيز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة : (01) ل رقمدو اجل  
 

 العناصر الدراسة احلالية الدراسات السابقة

ق _ هتدف اىل التعريف ابلتسوي1
 عبري املؤثرين

 _ التعريف ابملؤثرين وجمالتهم2

اتثر عينة معينة  قياس مدى_3
  ابملؤثرين

هتدف اىل معرفة أمهية الرتويج ابملؤثرين 
 عري مواقع التواصل االجتماعي

 من حيث األهداف

ختتلف األمهية حول املوضوع 
 املدروس

أمهية احلساابت املؤثرة يف الرتويج عرب 
 جتماعيمواقع التواصل اال

 من حيث األمهية 

جمموعة من املستهلكني يف عدة 
 مناطق

جمموعة من االفراد مستخدمي مواقع 
 التواصل االجتماعي

 من حيث حدود الدراسة

 عينة من متابعني املؤثر عمر ديزد

 منتج معني عينة من مستهلكني

من حيث األشخاص املستهدفني  عينة من متابعني املؤثرة سارة رجيل
 للدراسة 

 املستعملة يف الدراسة األدواتمن حيث  استبيان الكرتوين استمارة استبيان

فرضيات حول مواضيع املختارة ترتاوح بني 
 فرضيات 4اىل  3

الفرضيات نوعها  من حيث قدمنا ثالث فرضيات تلم ابملوضوع
  وعددها
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 :خالصة
وحساابت املؤثرين وكذا العالمة  و  االجتماعية بكل من  مواقع التواصل ما سبق إىل املفاهيم املتعلق خاللتطرقنا من       

 ويجالنظري ملفهوم الرت  اإلطار، وكذلك الدر ا سات اليت تطرقت إىل هذه املتغري ا ت، وتناولنا يف التجارية وطرق الرتويج هلا
، حيث تبني أنه اصل االجتماعي والعالمة التجاريةتعريف ومفاهيم حول مواقع التو وكذلك  ، املؤثرينأمهيته، أنواعه،  ابملؤثرين،

والتطور السريع، هذا ما جعله حمور اهتمام الباحثني واملفكرين يف  االنتشاريتمثل يف كونه ظاهرة الكرتونية حديثة أخذت يف 
كات املتكونة يف ا والدر ولقد مت التوصل إىل أهنا جمموعة املعارف   يف جمال الرتويج جمال التسويق من جهة، ومن جهة أخرى

 .املنظمات واملواقع وغريها  املتابعني األذهان



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاين:
دراسة عينة من متابعني 

 مؤثرة سارة رجيل
 
 
 
 
 
 
 



 دراسة عينة من متابعين مؤثرة سارة رجيل........................................................................ الفصل الثاني:

 

25 

 متهيد:
ملختلف بياانت الدراسة امليدانية، حبيث قمنا  شامال حتليال"اجلانب التطبيقي"  الدراسةن لقد تناولنا يف هذا اجلانب م      

مفاهيم حول مواقع التواصل االجتماعي و حساابت املؤثرين ا ابلتحليل الكيفي قمن األوللتحليل إىل قسمني: يف القسم هذا ا
 وطرق الرتويج للعالمة التجارية

يف  يستخدمها املؤثرينوالكشف عن أبرز التقنيات اليت  االجتماعيالتـأثريي عبـر مواقــع التواصـل ويج كيفيـة الرت   ةهبدف معرفـ
م اوره وعرض أهحتليل حم اللمن خ االستبيان، أما القسم الثاين فقـد خصصناه للتحليل الكمي لبياانت استمارة عملية الرتويج

 حولنا تسليط الضوء على االليات العلمية لرتويج عرب املؤثرين  حمور وقدإليها يف كل  املتواصلالنتـائج 
 تها وتقيم أدائها وذلك عرب ثالث مباحث وهي:يف مواقع التواصل االجتماعي وكيفية حتليل بيان

  .طبيعة الدراسة امليدانية وكيفية اجرائهااملبحث األول: 
 .عرض ومناقشة متغريات الدراسة واختبار الفرضيات الدراسة، ابملؤثرة حمورالتعريف املبحث الثاين: 
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 اجرائها. املبحث األول: طبيعة الدراسة امليدانية وكيفية
توضيح طبيعة الدراسة امليدانية من خالل إعطاء حملة موجزة حول عينة الدراسة، ومن مث سوف  سنحاولاملبحث  يف هذا      

نوضح أهم اإلجراءات امليدانية واألساليب اإلحصائية املستخدمة، وكذا سنقوم بعرض ومناقشة متغريات الدراسة ومستوى 
 سة.إدراكها لدى افراد عينة الدرا

 املطلب األول: اإلطار املنهجي للدراسة امليدانية
إجراءات منهجية يتبناها أي ابحث للوصول إىل نتائج علمية تعكس اإلجابة عن إشكالية البحث اي دراسة تتطلب 

وهلذا ،  ماعيأمهية احلساابت املؤثرة يف الرتويج للعالمة التجارية عرب مواقع التواصل االجت أمام موضوع حنن االن املطروحة، و 
 .كما يليمجلة من اخلطوات اليت سنعرضها   اتبعنا 

 يف الدراسةأوال: املنهج واألدوات املستخدمة 
: ويقصد به الطريقة اليت يتبعها الباحث يف دراسته للمشكلة الكتشاف احلقيقة، ففي ضوء طبيعة الدراسة منهج الدراسة-أ

الوصفي التحليلي والذي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما هي يف  املنهج استخداممت واألهداف اليت تسعى لتحقيقها 
الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا، ويعرب عنها تعبريا كيفيا بوصفها وتوضيح خصائصها، وتعبريها كميا مبا يوضح أحجامها 

اقع كما هو فحسب، بل يتعداه ودرجات ارتباطها مع الظواهر األخرى، وهذا املنهج ال يهدف إىل وصف الظواهر ووصف الو 
  املدروس وادراك تطورات الواقعة فيهستنتاجاهتم يف فهم الواقع إىل الوصول ال

 وقد استخدمنا مصدرين أساسيني للمعلومات:أدوات مجع البياانت: -ب
 تماعي.على عينة من مستهلكني املتابعني للمؤثرة سارة رجيل عرب مواقع التواصل االجيف مجع البياانت  اعتمدان

يف معاجلة اإلطار النظري للبحث إىل مصادر البياانت الثانوية اليت تتمثل يف الكتب واملراجع  اجتهناحيث  املصادر الثانوية:
واملقاالت والتقارير واألحباث والدراسات السابقة اليت تناولت موضوع الدراسة كما جلأان إىل  واألجنبية ذات العالقة، العربية 

 ة يف مواقع اإلنرتنت املختلفة.البحث واملطالع
  االستبيان الكرتوينملعاجلة اجلوانب التحليلية ملوضوع الباحث جلأ الباحث إىل مجع البياانت األولية من خالل  املصادر األولية:

نها م 41استمارة الكرتونية على املتابعني  ليتم االستجابة    51ض حيث مت ا هلذا الغر كأداة رئيسية للبحث وصممت خصيص
 ومعظمهم من متابعني املؤثرة سارة رجيل .

 جمتمع وعينة الدراسة املطلب الثاين:
وضوع جمتمع الدراسة: يعين مجيع مفردات الظاهرة اليت يدرسها الباحث، وبذلك فإنه مجيع األشياء أو األفراد الذين يكونون م

  .تماعيمتابعني املؤثرة سارة رجيل عرب مواقع التواصل االجمشكلة البحث وهم 
ن متابعي املؤثرة تمع الدراسة لتمثله  ، واملتمثل يف عينة معينة البحث: عبارة عن جمموعة الوحدات اليت يتم اختيارها من جم

 .سارة رجيل على مواقع التواصل االجتماعي
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 الدراسة التعريف مبحل اجراء املبحث الثاين:

 ابملؤثرة سارة رجيلالتعريف  املطلب األول:

ألف متابع, وهي ليست كأي مدونة. تعترب من أهم املدونني  400رة مدونة على االنستغرام لديها اليوم ما يقارب رجيل سا
الذين يقدمون حمتوى هادف وتسعى جادهة ملساعدة املتابعني يف تطوير ذاهتم والتغلب على خمتلف الصعوابت. سارة كانت 

ن تصل إىل ما وصلت إليه اليوم وتصبح مؤثرة, نشاطها على اإلنستغرام واليوتيوب إمرأة خمتلفة متاماً يف املاضي ومل تتخيل أبداً أ
 جعلها تغري حياة الكثري من النساء واليوم يعتربوهنا مثال يُقتدى به

 نشأة سارة رجيل

دور درست سارة ماسرت قانون دويل، عملت حمامية سابقًا وهي اآلن معلمة. يف املاضي كانت فتاة خجولة، كئيبة، تعيش 
الضحية، مهزومة الثقة، ختاف من كل شئ، مكبلة ابلعديد من املعتقدات الزائفة، مرتددة.. كل هذه الصفات السلبية منعتها 
من حتقيق ذاهتا وإثبات نفسها, لكن يف نفس الوقت كانت لديها الكثري من نقاط القوة والزوااي اجلميلة بداخلها واليت مل تكن 

تهدة جدًا يف دراستها، فصيحة اللسان، قوية الشخصية.. وكل هذا ظهر اليوم من خالل تسلط الضوء عليها، كانت جم
 االجتماعي.منشوراهتا على مواقع التواصل 

وشعارها الدائم على االنستغرام هو كيف تكون املرأة مجيلة يف داخلها و خارجها و أن ال تنتظر السعادة بل أن تصنعها 
 تعيشها يف كل دقيقةو 

 عرض ومناقشة متغريات الدراسة واختبار الفرضيات ين:املطلب الثا
 :البناء

 استخدمنا استبيان كأداة رئيسية يف مجع البياانت الالزمة ملوضوع الدراسة ، وقد مت إعداد االستبيان على النحو التايل :
 إعداد استبيان أويل من أجل استخدامه يف مجع البياانت و املعلومات -
 شرف من أجل اختبار مدى مالئمة االستبيان جلمع البياانت .عرض استبيان على امل -
 تعديل استبيان بشكل اويل . -

التايل ( : 1)رقم  ( حماور )انظر امللحق رقم(، واجلدول02( بند موزعة على )15ويتكون االستبيان يف صورته النهائية من )
 يبني توزيع البنود على أبعاد االستبيان :
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 حتديد مدى استخدام مواقع التواصل االجتماعي (:02اجلدول رقم )

 أرقام البنود احملور الرقم
 12-11-10-09-08-07 مدى استخدام مواقع التواصل االجتماعي 01
-18-17-16-15-14-13 مدى التأثر ابملؤثرة سارة رجيل  02

19-20-21 
 بند 15 أبعاد 03 اجملموع

 (Likert Scaleياس ليكرت )ابالعتماد على مق ةالطالبمن إعداد  املصدر:
  :اختيار مقياس األداة 

ي ، وكون هذا املقياس يتميز ابلسهولة يف التصميم و التطبيق و ثالثمت قياس موضوع الدراسة ابستخدام مقياس" ليكرت " ال
ان وفق مخس ارتفاع درجة ثباته وصدقه حيث يعرب األفراد اجمليبون على مدى موافقتهم على كل عبارة من عبارات االستبي

 درجات وقد عرب عنها كما يلي :

 (: توزيع درجات مقياس ليكارت الثالثي03جدول رقم )
الرتويج للعالمة التجارية عرب مواقع التواصل 

 االجتماعي
 غري موافق حمايد موافق

 01 02 03 الدرجة
 (Likert Scaleابالعتماد على مقياس ليكرت ) ةالطالبمن إعداد  املصدر:

ليل ومناقشة أراء املستجوبني حنو مدى موافقتهم أو عدم املوافقة على ما تضمنته عبارات وحماور االستبيان فإنه يتم ولتسهيل حت
إعداد دليل املوافقة لتحليل إجاابت أفراد عينة الدراسة وقد مت االعتماد على أدوات اإلحصائية التالية: املدى، طول الفئة، 

اري حيث أن: املدى يستخدم لتحديد جماالت مقياس ليكارت اخلماسي املستخدم يف املتوسط احلسايب، االحنراف املعي
 االستبيان وحيسب ابلعالقة:

وللحصول على طول الفئة وحتديد اجملاالت املوافقة نقوم بقسمة املدى على عدد درجات املقياس وذلك  4(=1-5املدى =)
للحد األدىن لدرجة املوافقة حنصل على احلد األعلى لكل  وإبضافة هذه القيمة يف كل مرة 0.80=4/5على طول الفئة =

وهكذا مع كل جماالت املوافقة، وتفيد هذه العملية يف التعرف على املوقف اُلمشرتك إلمجايل  1.80=0.80+1جمال مثال: 
 :أفراد العينة على كل عبارة وعلى كل حمور حيث حنصل على اجملاالت كما يلي

 ا  حسب قيم املتوسط احلساي(: حتديد االجت04جدول رقم) 
 مستوى املوافقة جمال املتوسط احلساي

 درجة منخفضة درجة 1.66إىل  1من 
 درجة متوسطة درجة 2.33إىل  1.67من 
 درجة عالية  درجة 3إىل  2.34من 
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العبارات من خالل أمهيتها إضافة إىل حتديد اجتاهات العينة حنو مدى موافقتهم على عبارات االستبيان فإننا أيضا نقوم برتتيب 
يف احملور ابالعتماد على أكرب قيمة متوسط حسايب يف احملور وعند تساوي املتوسط احلسايب بني عبارتني فإنه أيخذ بعني 

 االعتبار أقل قيمة لالحنراف املعياري بينهما. 
ءت بعدها مرحلة توزيعها على العينة بعد أن مت إعداد استمارة االستبيان بشكله النهائي، جانشر وإدارة االستبيان:  -3

مت الرتكيز على األفراد ذوي اخلربة واالختصاص يف  ، حيث مت توزيعها يدواي،املتابعني حلساب املؤثرة سارة رجيل املقصودة من
 اجملال.

 أوال: اخلصائص السيكومرتية ألداة الدراسة )صدق وثبات االستبيان(
شرات أو عوامل و مقادير عددية تشري إىل جودة أداة الدراسة )االستبيان( وقابلية نعين ابخلصائص السيكومرتية، جمموعة مؤ 

 قياسها ملا صممت لقياسه، وأهم هذه املؤشرات " مؤشر الثبات ومؤشر الصدق".
عميم يعترب الصدق والثبات من أهم املوضوعات اليت هتم الباحثني من حيث أتثريها البالغ يف أمهية نتائج البحث وقدرته على ت

النتائج، ويرتبط الصدق والثبات ابألدوات املستخدمة )االستبيان( يف البحث ومدى قدرهتا على قياس املراد قياسه ومدى دقة 
 القرارات املأخوذة من تلك األدوات.

: يقصد بصدق أداة الدراسة؛ أن تقيس عبارات االستبيان ما وضعت لقياسه، وقمنا حساب مؤشرات صدق االستبيان -1
 تأكد من صدق االستبيان من خالل صدق االتساق الداخلي لعبارات االستبيان. الصدق البنائي حملاور االستبيان.ابل

 صدق االتساق الداخلي لعبارات االستبيان -أ
صدق االتساق الداخلي ووفقا ملعامل االرتباط بريسون يهدف إىل معرفة مدى قدرة كل جمموعة من عبارات احملور على قياس 

( 1-بوضوح حيث عندما يتم حساب معامل االرتباط بريسون بني متغريين فإن هذا املعامل يرتاوح يف كل احلاالت بني ) متغري
 (.1و)+

وتكون معامالت االرتباط احملسوبة دالة إحصائية )أي توجد عالقة بني العبارة وحمورها من خالل مقارنة قيمة مستوى القيمة 
( املصاحبة لكل معامل ارتباط، أقل sig، فإذا كانت قيمة )0.05باط مع مستوى الداللة ( لكل معامل ارتsigاالحتمالية )

، فإن معامل االرتباط ذو داللة إحصائية. ومنه: توجد عالقة بني العبارة والدرجة الكلية حملورها  0.05من مستوى الداللة: 
 ون البعد يتالءم مع مفهوم املراد قياسه. ككل، أي بعبارة أخرى أن البعد صادق ومتسق ملا وضع لقياسه أي أن مضم

 :بريسونمن خالل معامل ارتباط  احملور األول أبعاد صدق االتساق الداخلي لعبارات
 مدى استخدام مواقع التواصل االجتماعي. :احملور األول

"  واصل االجتماعيمدى استخدام مواقع الت يوضح اجلدول التايل معامل ارتباط بني كل فقرة من فقرات اجملال األول "
وبذلك  a=0.01/0.05والدرجة الكلية للمجال نفسه، والذي يبني ان معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى الداللة 

 يعترب اجملال صادقا ملا وضع لقياسه.
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 (: يوضح مدى االتساق الداخلي لعبارات احملور.05ول رقم )جد

 النتيجة Sigالية القيمة االحتم Personمعامل  رقم العبارة

 دال 0,005 **0,500 01

 دال 0,004 **0,513 02

 دال 0,000 **0,634 03

 دال 0,001 **0,575 04

 دال 0,012 *0,455 05

 دال 0,001 **0,573 06

 a**= 0.01*/ 0.05االرتباط دال إحصائيا عند مستوى الداللة 
 احملور الثاين: مدى التأثر ابملؤثرة سارة رجيل.

والدرجة الكلية  " مدى التأثر ابملؤثرة سارة رجيل اجلدول التايل معامل ارتباط بني كل فقرة من فقرات اجملال الثاين "يوضح 
وبذلك يعترب اجملال  a= 0.01/0.05للمجال نفسه، والذي يبني ان معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى الداللة 

  صادقا ملا وضع لقياسه

 يوضح مدى االتساق الداخلي لعبارات احملور.(: 06جدول رقم ) 

 النتيجة Sigالقيمة االحتمالية  Personمعامل  رقم العبارة

 دال 0,012 *0,453 08

 دال 0,023 *0,414 09

 دال 0,129 0,283 10

 دال 0,001 **0,565 11

 دال 0,000 **0,733 12

 دال 0,000 **0,656 13

 دال 0.000 **0.433 14

 دال 0.000 **656 15

 a**= 0.01*/ 0.05االرتباط دال إحصائيا عند مستوى الداللة 
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 حساب قيم مؤشرات ثبات االستبيان: -2
يعرف الثبات االستبيان على: أنه يعطي نفس النتائج إذا ما أعيد على نفس اجملموعة من األفراد يف نفس الظروف ومعىن أخر 

س درجة شيئا من االتساق أي أن درجته ال تتغري جوهراي بتكرار، أي أن لو كررت عمليات قياس الفرد الواحد أظهرت نف
مفهوم الثبات يعين أن يكون االستبيان قادرا على أن حيقق دائما النتائج نفسها يف حالة تطبيقه مرتني أو أكثر على نفس 

أعيد تطبيق نفس األداة وفق ظروف  اجملموعة من األفراد. مبعىن ما نسبة احلصول على نفس النتائج أو االستنتاجات فيما لو
 مماثلة.

 لالستبيان Cronbach's Alpha (: يبني قيمة معامل07جدول رقم )

 حماور االستبيان
Cronbach’s Alpha 

 النتيجة عدد الفقرات معامل ألفا كرونباخ

 اثبت 06 0,614 مدى استخدام مواقع التواصل االجتماعي

 اثبت 09 0.708 مدى التأثر ابملؤثرة سارة رجيل

 اثبت 15 0.730 عبارات االستبيان

 املصدر: من إعداد الطالبة ابالعتماد على مقياس ألفا كرونباخ

( لكل جمموعة من العبارات كل حمور من حماور Cronbach's Alphaيعرض اجلدول أعاله النتائج حساب قيم )
لثبات يف النتائج فيما لو أعيد توزيع االستبيان مرة اثنية االستبيان وهذا من أجل معرفة مدى متنع عبارات كل حمور بدرجة ا

کرونباخ  خالل فرتات زمنية خمتلفة وفيما يلي تعليق على النتائج اجلدول أعاله حيث نالحظ أن: قيمة معامل ألفا
(Cronbach's Alpha( ذات قيم مقبولة إحصائيا فهي أكرب من العتبة )حيث أن06 )  قيمة احملور األول بلغت

والذي  0.730القيمة اإلمجالية جلميع عبارات االستبيان بلغت  ، ومنه0.708، يف حني قيمة احملور الثاين بلغت 0614
عبارة ومنه فأن قيم معامل ألفاکرونباخ املتحصل عليها تدل على ثبات أداة الدراسة وإمكانية االعتماد على بياانت  15 يضم

صة نتائج حساب اخلصائص السيكومرتية )قيم مؤشرات الصدق والثبات( لالستبيان االستبيان يف قياس املتغريات الدراسة خال
نكون قد أتكدان من صدق أداة الدراسة وثباهتا، مما جيعلنا على ثقة بصحة االستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على 

 أسئلة الدراسة واختبار فرضياهتا.

 املستجوبني:أساليب املعاجلة اإلحصائية لبياانت  -

 SPSS: Statistical Package forلقد استخدم يف التحليل برانمج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
the Social Sciences  وهو عبارة عن حزم حاسوبية متكاملة إلدخال البياانت وحتليلها، يستخدم هذا الربانمج

ن البياانت الرقمية ، وقد أنشئ خصيصا لتحليل بياانت البحوث عادة يف مجيع البحوث العلمية اليت تشتمل على العديد م
االجتماعية لكنه ال يقتصر عليها فقط ،بل يشتمل على معظم االختبارات اإلحصائية تقريًبا ، وله قدرة فائقة على معاجلة 
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تحليل شىت أنواع البحوث البياانت، كما أنه يتوافق مع معظم الربجميات املشهورة، وهلذا يرى الباحثون أنه أداة فاعلة ل
 كما يستخدم هذا الربانمج يف حساب مقاييس النزعة املركزية ويف دراستنا هذه سنستخدم األساليب اآلتية :،العلمية

 (SPSS: V25)رقم نسخة اإلصدار الربانمج املستخدم هو : -

 .التكرارات والنسب املئوية -
 .األشكال والرسوم البيانية -
 .املتوسطات احلسابية -

 .راف املعيارياالحن -
 .(Cronbach's Alphaمعامل الثبات ألفا كرو نباخ ) -
 لعينة مستقلة T- Testاختبار  -
 .0.05إضافة اىل انه مت اعتماد على مستوى داللة  -
 .(P-value(،أو )احتمال اخلطأ( )Sigمستوى املعنوية ) -

 .ينةالتحليل الوصفي للبياانت العامة وإجاابت أفراد العاملطلب الثاين: 

 التحليل الوصفي للبياانت العامة وإجاابت أفراد العينة حنو عبارات االستبيان-1
بعد عرض خمتلف اإلجراءات املنهجية املتبعة يف الدراسة امليدانية، يف هذا املبحث سيتم عرض خمتلف نتائج اإلحصاء الوصفي 

احلسايب واالحنراف املعياري. حنو املتغريات الدراسة  عن طريق حتديد اجتاهات إجاابت أفراد العينة ابالعتماد على املتوسط
وعبارات االستبيان واليت حازت على أعلى وأقل درجات املوافقة وفقا إلجاابت مفردات العينة وكذا عرض حتليل وصفي 

  للمتغريات واخلصائص الدميوغرافية ألفراد العينة.

 ابلنسبة ملتغري اجلنس. -1-1

 أفراد العينة حسب اجلنس. (: يبني توزيع08جدول رقم )
 %النسبة التكرار 

 اجلنس
 66.7 20 ذكر
 33.3 10 أنثى

 100 30 اجملموع
  SPSS,V 25املصدر: من إعداد الطالب ابالعتماد على خمرجات برانمج 

حسب متغري  فردا، نالحظ أن أفراد العينة يتوزعون 30من خالل اجلدول أعاله وابلنظر إىل تكرارات العينة البالغ عددها 
%  33,3% لصاحل الفئة الذكور وهي أكرب من نسبة اإلانث حيث بلغت  66,7فرد بنسبة  20اجلنس بنفس العدد 

 أفراد من إمجايل أفراد العينة الدراسة. 10بتكرار 
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 .ابلنسبة ملتغري العمر -1-2
 (: يبني توزيع أفراد العينة حسب العمر09جدول رقم )

 %النسبة التكرار 

 العمر

 63.3 19 سنة 25 -15من

 26.7 08 سنة  35إىل  26من 

 3.3 01 سنة 45إىل  36من 

 6.7 02 سنة 46أكرب من 

 100 30 اجملموع

  SPSS,V 25املصدر: من إعداد الطالب ابالعتماد على خمرجات برانمج 

أن أفراد العينة يتوزعون حسب متغري فردا، نالحظ  30من خالل اجلدول أعاله وابلنظر إىل تكرارات العينة البالغ عددها 
% لصاحل  26.7أفراد بنسبة  8سنة وبعدد  25 -15 % لصاحل الفئة العمرية من 63.3أفراد بنسبة  19العمر بعدد 

 سنة من إمجايل أفراد عينة الدراسة وهذا يعين أن معظمهم شباب  40إىل  30الفئة من 

 .دراسيابلنسبة ملتغري املستوى ال -1-3

 .دراسياملستوى ال (: يبني توزيع أفراد العينة حسب10م )جدول رق

 %النسبة التكرار 

املستوى 
 دراسيال

 6.7 02 ابتدائي

 20.0 06 متوسط

 40.0 12 اثنوي

 33.3 10 جامعي

 100 30 اجملموع

  9SPSS,V 25املصدر: من إعداد الطالب ابالعتماد على خمرجات برانمج 
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فردا، نالحظ أن أفراد العينة يتوزعون حسب متغري  30لنظر إىل تكرارات العينة البالغ عددها من خالل اجلدول أعاله واب
 20.00وهي أكرب نسبة من ابقي الفئات وبنسبة  اثنويني% لصاحل الفئة  40.00أفراد بنسبة  12بعدد  دراسياملستوى ال

 .التوصل للنتائج املرجو إثباهتا يف أداة الدراسةوما نستنتجه أن مستواهم عايل مما تساعد على  جامعينيلصاحل الفئة % 

 .املهنةابلنسبة ملتغري  -1-4

 .املهنة (: يبني توزيع أفراد العينة حسب11جدول رقم )

 %النسبة التكرار 

املستوى 
 دراسيال

 40.0 12 طالب

 20.0 06 موظف

 30.0 09 أعمال حرة

 10.0 03 بدون عمل

 100 30 اجملموع

  9SPSS,V 25إعداد الطالب ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر: من 

فردا، نالحظ أن أفراد العينة يتوزعون حسب متغري  30من خالل اجلدول أعاله وابلنظر إىل تكرارات العينة البالغ عددها 
%  30.00وهي أكرب نسبة من ابقي الفئات وبنسبة  الطالب% لصاحل الفئة  40.00أفراد بنسبة  12بعدد  املهنة

 من إمجايل أفراد العينة. أعمال حرةلصاحل الفئة 

 .املواقعابلنسبة ملتغري  -1-5

 .املواقع (: يبني توزيع أفراد العينة حسب12جدول رقم )

 %النسبة التكرار 

املستوى 
 دراسيال

 53.3 16 فيسبوك
 16.7 05 انستغرام
 20.0 06 يوتيوب

 10.0 03 تويرت
 100 30 اجملموع

  9SPSS,V 25ر: من إعداد الطالب ابالعتماد على خمرجات برانمج املصد



 دراسة عينة من متابعين مؤثرة سارة رجيل........................................................................ الفصل الثاني:

 

35 

فردا، نالحظ أن أفراد العينة يتوزعون حسب متغري  30من خالل اجلدول أعاله وابلنظر إىل تكرارات العينة البالغ عددها 
قي الفئات وبنسبة وهي أكرب نسبة من اباليت تستخدم الفيسبوك % لصاحل الفئة  53.30أفراد بنسبة  16بعدد  املواقع

وما نستنتجه أن مستواهم عايل مما تساعد على التوصل للنتائج املرجو  اليت تستخدم اليوتيوبلصاحل الفئة %  20.00
 .إثباهتا يف أداة الدراسة

 جاابت أفراد العينة حنو عبارات االستبيانإلالتحليل الوصفي  -1
اسة امليدانية، يف هذا املبحث سيتم عرض خمتلف نتائج اإلحصاء الوصفي بعد عرض خمتلف اإلجراءات املنهجية املتبعة يف الدر 

عن طريق حتديد اجتاهات إجاابت أفراد العينة ابالعتماد على املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري. حنو املتغريات الدراسة 
 .العينة وعبارات االستبيان واليت حازت على أعلى وأقل درجات املوافقة وفقا إلجاابت مفردات

 املوجه لألفراد واملتعلق بقياس  احملور األولعرض وحتليل إجاابت أفراد العينة : على عبارات  -1-1
 مدى استخدام مواقع التواصل االجتماعي

 احملور األول(: نتائج حتليل إجاابت أفراد العينة على عبارات 13جدول رقم )

 جتا  اإلجابةا االحنراف املعياري املتوسط احلساي رقم العبارة

 مرتفع 0.556 2.63 07

 متوسط 0.606 2.33 08

 متوسط 0.679 2.23 09

 متوسط 0.809 1.97 10

 مرتفع 0.728 2.43 11

 متوسط 0.702 2.30 12

مدى استخدام مواقع التواصل 
 االجتماعي

 متوسط 0.370 2.32

  SPSS,V 25املصدر: من إعداد الطالب ابالعتماد على خمرجات برانمج 

يبني اجلدول أعاله: نتائج حساب قيم املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري، آلراء واجتاهات أفراد العينة فيما يتعلق مبدى 
 احملور األول.موافقتهم أو عدم موافقتهم أو حمايدين اجتاه 

هو ضمن نطاق احملال و  2.32وبشكل عام بلغ املتوسط حسايب اإلمجايل إلجاابت املستجوبني على مجيع العبارات قيمة 
، وهذا األخري قيمة صغرية وأقل من الواحد مما يشري 0.370[ وابحنراف معياري قدره: 2.33 - 1.67ة ]توسطموافقة م

إىل تقارب آراء أفراد العينة ومتركزها حول قيمة املتوسط احلسايب العام، وابلتايل تعطينا هذه القيم نتيجة احصائية أنه ال يوجد 
أراء املستجوبني وهذا دعم للنتائج املتحصل عليها فيما أن فاملتوسط احلسايب اإلمجايل ميثل مركز البياانت  تشتت كبري يف
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لدى متابعي  الستخدام مواقع التواصل االجتماعية توسطاالجتاهات أفراد العينة أي جلهم موافقون على أنه هناك مستوايت م
ظه حنو موافقتهم على العبارات احملور فمعظمها كانت بدرجة موافقة عالية وجهة نظرهم وهذا ما نالح مناملؤثرة سارة رجيل 

( يف حني كانت أدىن درجة موافقة حنو العبارة 2.63بقيمة ) 01حيث بلغ أعلى قيمة للمتوسط احلسايب لدى العبارة رقم
 ( حسب وجهة املوظفني املستجوبني.1.97بقيمة بلغت ) 04رقم
مدى التأثر ابملؤثرة  املوجه لألفراد واملتعلق بقياس ور الثاينالعينة : على عبارات احمل عرض وحتليل إجاابت أفراد -2-2

 رحيل سارة رجيل.

 احملور الثاين(: نتائج حتليل إجاابت أفراد العينة على عبارات 14جدول رقم )

 اجتا  اإلجابة االحنراف املعياري املتوسط احلساي رقم العبارة

 مرتفع 0.728 2.43 13

 متوسط 0.691 2.27 14

 متوسط 0.759 2.10 15

 متوسط 0.664 2.20 16

 متوسط 0.776 1.87 17

 متوسط 0817 2.23 18

 متوسط 0.817 2.23 19

 متوسط 0.19 2.13 20

 متوسط 0.850 1.97 21

 متوسط 0.423 2.16 مدى التأثر ابملؤثرة رحيل سارة رجيل

  SPSS,V 25خمرجات برانمج املصدر: من إعداد الطالب ابالعتماد على 
يبني اجلدول أعاله: نتائج حساب قيم املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري، آلراء واجتاهات أفراد العينة فيما يتعلق مبدى 

 ثاين.موافقتهم أو عدم موافقتهم أو حمايدين اجتاه عبارات احملور ال

وهو ضمن نطاق احملال  2.16ني على مجيع العبارات قيمة وبشكل عام بلغ املتوسط حسايب اإلمجايل إلجاابت املستجوب
، وهذا األخري قيمة صغرية وأقل من الواحد مما يشري 0.423[ وابحنراف معياري قدره:  2.33 - 1.67ة ] توسطموافقة م

جة احصائية أنه ال يوجد إىل تقارب آراء أفراد العينة ومتركزها حول قيمة املتوسط احلسايب العام ، وابلتايل تعطينا هذه القيم نتي
تشتت كبري يف أراء املستجوبني وهذا دعم للنتائج املتحصل عليها فيما أن فاملتوسط احلسايب اإلمجايل ميثل مركز البياانت 

لدى  مدى التأثر ابملؤثرة رحيل سارة رجيلة توسطاالجتاهات أفراد العينة أي جلهم موافقون على أنه هناك مستوايت م
وجهة نظرهم وهذا ما نالحظه حنو موافقتهم على العبارات احملور فمعظمها كانت بدرجة موافقة  منسارة رجيل  متابعي املؤثرة
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( يف حني كانت أدىن درجة موافقة حنو 2.43بقيمة ) 01عالية حيث بلغ أعلى قيمة للمتوسط احلسايب لدى العبارة رقم 
 املستجوبني ابملؤسسة حمل الدراسة.العبارة رقم ... بقيمة بلغت )....( حسب وجهة املوظفني 

  املطلب الثالث: عرض وحتليل نتائج اختبار فرضيات الدراسة
  سنتناول يف هذا املطلب عرض وحتليل النتائج املتحصل عليها، و أتيت كالتايل :

 Oneالواحدة )إلختبار الفرضية الرئيسية األوىل والفرضيات الفرعية املنبثقة عنها، مت استخدام اختبار )ت( للعينة 
Sample T-test داللة الفروق بني متوسط االستجاابت على املتغري وبني متوسط املقياس اإلفرتاضي  ابختبار(، وذلك

، والذي يشري إىل حمايد(. حبيث تكون قاعدة القرار يف حال كان متوسط االستجاابت أعلى من املتوسط االفرتاضي 2)
 ذلك يشري إىل وجود أتثري.ويوجد فروق دالة إحصائية بينهما فإن 

 :وىلاختبار الفرضية األ -1

يف الرتويج للعالمة   دى استخدام مواقع التواصل االجتماعيملتوجد عالقة أتثري معنوية ذات داللة إحصائية نص الفرضية:  
عدم( وفرضية بديلة  وعليه نقوم إبعادة صياغتها اىل فرضية صفرية )ال 0.05مت اختبار فرضية عند مستوى الداللة، التجارية

 كما يلي: نص الفرضية اإلحصائية:

يف   دى استخدام مواقع التواصل االجتماعيمل توجد عالقة أتثري معنوية ذات داللة إحصائية ال:  (0Hالفرضية الصفرية )
  من وجهة نظر املستجوبني الرتويج للعالمة التجارية

يف   دى استخدام مواقع التواصل االجتماعيمل 0,05عند مستوى  ذو داللة إحصائية أتثري يوجد: (H1الفرضية البديلة )
  الرتويج للعالمة التجارية

( Tالتحقق من صدق الفرضية، و ابالعتماد على املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للجنسني، حيث أسفر اختبار )
-Tاستخدامنا منوذج حتليل اختبار  للعالمة التجارية يف الرتويج  مدى استخدام مواقع التواصل االجتماعيلداللة الفروق يف 

TEST لعينة  مستقلة 

 لعينة  مستقلة T-TEST(: يبني حتليل الختبار 15) جدول رقم

االحنراف  املتوسط احلساي املتغري
 املعياري

قيمة )ت( 
 احملسوبة

درجات 
 احلرية

الداللة 
 اإلحصائية

مدى استخدام مواقع 
   التواصل االجتماعي

2,32 0,370 4,691 29 0,000 

     2 املتوسط االفرتاضي

  SPSS,V 25املصدر: من إعداد الطالب ابالعتماد على خمرجات برانمج 
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بني متوسط  (a<0.05) يتضح من نتائج اختبار )ت( للعينة الواحدة وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى معنوية
وبني املتوسط االفرتاضي   2.32 والبالغ يف الرتويج للعالمة التجارية  اعياستخدام مواقع التواصل االجتمأتثري االستجاابت 

(، ومبا أن متوسط االستجاابت أقل من 0.000والداللة االحصائية هلا )( 6,039) (، حيث بلغت قيمة )ت( احملسوبة2)
 : فرضية الدراسة اليت تنص نقبلمتوسط املقياس، 

يف الرتويج للعالمة  دى استخدام مواقع التواصل االجتماعيملإحصائية توجد عالقة أتثري معنوية ذات داللة ال 
 .من وجهة نظر املستجوبني 0,05عند مستوى  التجارية

  .الثانيةاختبار الفرضية الفرعية . 2

يف الرتويج دى التأثر ابملؤثرة رحيل سارة رجيل ملتوجد عالقة أتثري معنوية ذات داللة إحصائية نص الفرضية: 
وعليه نقوم إبعادة صياغتها اىل فرضية صفرية )العدم( وفرضية  0.05مت اختبار فرضية عند مستوى الداللة،  التجارية للعالمة

 بديلة كما يلي: 

دى التأثر ابملؤثرة رحيل سارة ملتوجد عالقة أتثري معنوية ذات داللة إحصائية ال :  (0Hالفرضية الصفرية )
  ن وجهة نظر املستجوبنيم يف الرتويج للعالمة التجاريةرجيل 

يف دى التأثر ابملؤثرة رحيل سارة رجيل ملتوجد عالقة أتثري معنوية ذات داللة إحصائية : (H1الفرضية البديلة )
 من وجهة نظر املستجوبني.  الرتويج للعالمة التجارية

( Tللجنسني، حيث أسفر اختبار )التحقق من صدق الفرضية، و ابالعتماد على املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 
-Tاستخدامنا منوذج حتليل اختبار  يف الرتويج للعالمة التجاريةدى التأثر ابملؤثرة رحيل سارة رجيل ملأتثري يف لداللة الفروق 

TEST لعينة  مستقلة  

 (: نتائج اختبار )ت( للعينة الواحدة16جدول رقم )

املتوسط  املتغري
 احلساي

االحنراف 
 املعياري

قيمة )ت( 
 احملسوبة

درجات 
 احلرية

الداللة 
 اإلحصائية

يف مدى التأثر ابملؤثرة رحيل سارة رجيل 
 الرتويج للعالمة التجارية

2,16 0,423 2,064 29 0,048 

     2,00 املتوسط االفرتاضي

بني متوسط  (a<0.05) يتضح من نتائج اختبار )ت( للعينة الواحدة وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى معنوية  
(، 2وبني املتوسط االفرتاضي )  2.16والبالغ،  يف الرتويج للعالمة التجاريةالتأثر ابملؤثرة رحيل سارة رجيل االستجاابت على 
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(، ومبا أن متوسط االستجاابت أقل من 0.000والداللة االحصائية هلا )( 2,048) حيث بلغت قيمة )ت( احملسوبة
 : لدراسة اليت تنصفرضية ا نقبلمتوسط املقياس، 

يف دى التأثر ابملؤثرة رحيل سارة رجيل ملتوجد عالقة أتثري معنوية ذات داللة إحصائية لإلعالن على ال 
 .من وجهة نظر املستجوبني 0,05عند مستوى  الرتويج للعالمة التجارية

  ة.لثاختبار الفرضية الفرعية الثا. 3

 يف الرتويج للعالمة التجارية ألمهية احلساابت املؤثرةلة إحصائية توجد عالقة أتثري معنوية ذات دالنص الفرضية: 
 وعليه نقوم إبعادة صياغتها اىل فرضية صفرية )العدم( وفرضية بديلة كما يلي:  0.05مت اختبار فرضية عند مستوى الداللة، 

يف الرتويج  اابت املؤثرةألمهية احلستوجد عالقة أتثري معنوية ذات داللة إحصائية ال :  (0Hالفرضية الصفرية )
  من وجهة نظر املستجوبني للعالمة التجارية

يف الرتويج  ألمهية احلساابت املؤثرةتوجد عالقة أتثري معنوية ذات داللة إحصائية : (H1الفرضية البديلة )
 من وجهة نظر املستجوبني.  للعالمة التجارية

( Tحلسابية واالحنرافات املعيارية للجنسني، حيث أسفر اختبار )التحقق من صدق الفرضية، و ابالعتماد على املتوسطات ا
لعينة   T-TESTاستخدامنا منوذج حتليل اختبار  يف الرتويج للعالمة التجارية احلساابت املؤثرةأتثري  يفلداللة الفروق 

 . مستقلة

 (: نتائج اختبار )ت( للعينة الواحدة17جدول رقم )

املتوسط  املتغري
 احلساي

اف االحنر 
 املعياري

قيمة )ت( 
 احملسوبة

درجات 
 احلرية

الداللة 
 اإلحصائية

يف الرتويج  أمهية احلساابت املؤثرة
 للعالمة التجارية

2,22 0,337 3,603 29 0,001 

     2,00 املتوسط االفرتاضي

بني متوسط  (a<0.05) يتضح من نتائج اختبار )ت( للعينة الواحدة وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى معنوية  
(، حيث 2وبني املتوسط االفرتاضي ) 2.22والبالغ يف الرتويج للعالمة التجارية احلساابت املؤثرةأتثري االستجاابت على 

متوسط (، ومبا أن متوسط االستجاابت أقل من 0.000والداللة االحصائية هلا )( 3,603) بلغت قيمة )ت( احملسوبة
 : تنص فرضية الدراسة اليت نقبلاملقياس، 

عند  يف الرتويج للعالمة التجارية ألمهية احلساابت املؤثرةتوجد عالقة أتثري معنوية ذات داللة إحصائية ال 
 .من وجهة نظر املستجوبني 0,05مستوى 
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 :الصةاخل
قياسهم،  توضيح النموذج املعريف هلا، وشر متغرياهتا وكيفية خاللتناولنا يف هذا الفصل التصميم النظر للدراسة من       

على سارة رجيل توضيح اجملتمع والذ يتمثل يف املستهلكني املتابعني للمؤثر  خاللإىل التصميم العملي للدراسة من  ابإلضافة
املستخدمة  اإلحصائية واألساليب، وكيفية اختيار عينة الدراسة، وتبيان مراحل القيام ابلدراسة عمليا االجتماعيمواقع التواصل 

، كما مت دراسة اخلصائص الدميغرافية لعينة الدراسة واجتاهات االستبيان الكرتوينلدراسة، واملتمثلة يف استمارة أداة ا راالختبا
املستجوبني حول متغريات الدراسة، وقد مت التوصل إىل نتائج مفادها أن العينة املستجوبة اجتهت آراؤهم حنو التوافق حول كل 

مة التجارية، وبعد اختبار الفرضيات الرئيسية والفرعية واليت اشتملت الللع االجتماعيصل ابملؤثرين عرب مواقع التواالرتويج من 
، بعد الكلمة املنطوقة االجتماعي)بعد مواقع التواصل  االجتماعيابملؤثرين عرب مواقع التواصل  مميزات الرتويجعلى أثر كل من 

الرتويج للعالمة ارب واستخدامات املؤثرين للعاملة التجارية( على مة التجارية، جتالاملؤثرين حول الع إعالانتالكرتونيا، بعد 
ويف ختام هذا الفصل يتأكد حتقيق الدراسة  . االجتماعيابملؤثرين عرب مواقع التواصل  يف الرتويجالتجارية، تبني أن هناك أثر 

هي أمهية املطروحة واملتعلق بذ: "ما  اإلشكاليةعلى  اإلجابةخصوصا التوصل إىل مجلة من النتائج متكن الباحث من  أهدافها
 من  متابعي املؤثرة سارة رجيل . عينة  احلساابت املؤثرة يف الرتويج للعالمة التجارية عرب مواقع التواصل االجتماعي دراسة 
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 اخلامتة: 
ثرين عرب مواقع التواصل االجتماعي أصبح يشكل ميزة يف ختام هذه الدراسة ميكننا القول أن الرتويج من خالل املؤ         

العصر يف جمال التسويق عرب العامل حيث استطاع هذا النمط من الرتويج أن ينافس وبشكل كبري أمناط متعددة وبقوة من 
ت اليت الرتويج التقليدي كما جنح من اكتساب شهرة واسعة وأخذ الرتويج من خالل املؤثرين مكانة بني أفضل اسرتاتيجيا

تستعملها املؤسسة اليت تسعى إىل حتقيق أرابح وكسب مسعة الكرتونية دون نسيان املكانة اليت حيتلها هؤالء املؤثرين وسط 
متابعيهم من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي وعلى الرغم من أن التسويق التأثريي غري مفعل بشكل كبري يف اجلزائر 

بعض البلدان اجملاورة إال أن هذا الينفي وجود متابعني أوفياء ملؤثري مواقع التواصل االجتماعي  مقارنة ابلبلدان األروبية وحىت
يف بلدان وهو ملمسناه خالل دراستنا امليدانية وقد حاولنا من خالل هذه الدراسة أن نقدم أكرب قدر ممكن من املعلومات 

االجتماعي وحول احلساابت املؤثرة للرتويج للعالمة التجارية ويف  النظرية وامليدانية حول ظاهرة املؤثرين حول مواقع التواصل
 األخري أنمل أن تكون دراستنا بوابة انطالق يف حبوث مستقبلية حول موضوع الرتويج للمؤثرين عرب مواقع التواصل االجتماعي

 نتائج الدراسة:
 ل االستعانة هبم للرتويج للعالمة التجارية االستغالل األمثل لنشاط املؤثرين عرب مواقع التواصل االجتماعي من خال

اجلزائرية االستعانة ابملؤثرين للرتويج للسياحة يف اجلزائر من خالل نشرهم ملقاطع فيديو وحتدثهم عن مجيع املناطق 
 .من اقتصاد وثروة البلد دما يزيالسياحية واملظاهر الطبيعية اخلالبة اليت تسخر هبا اجلزائر وهذا 

 أبخالق عالية وكوهنم مصدر وثقة وقدوة لفئة كبرية من املتابعنيلي املؤثرين حت 

  دعوة املؤسسات االقتصادية ابعتبار املؤثرين من وسائل الرتويج القوية لعالماهتم التجارية كوهنا أصبحت أكثر
 فعالية وأقل تكلفة ومواكبة للتطورات للعصر احلايل

 توصيات الدراسة 
  جتارية وجب على املؤثرين الصدق واألمانة يف وصفهم وحتدثهم عن املنتج قبل الرتويج ألي منتج أو عالمة

 والعالمة التجارية من أجل زايدة ثقة املتابعني واملستهلكني

  ينبغي على املؤثرين واملؤسسات ذو عالمة جتارية انجحة دراسة مجاهريهم بشكل جيد ومعرفة خصائصهم ومميزاهتم
 بعنيالقدرات الشرائية للمتا  مع مراعاة

 آفاق الدراسة:
 بعد استعراض نتائج الدراسة تبادرت لنا تساؤالت جديدة ميكن ان تكون حبوث مستقلة للمهتمني ابملوضوع و هي :

عالقة املؤثرين ابلرتويج للعالمات التجارية  -  
املؤثرين على فئات معينة من املستهلكني  أتثريى مد -  
تروجيية انجحة  أداةاملؤثر  -  
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 01 الملحق
 بوعراريج برج االبراهيمي البشير جامعة

 التسير وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية
 ماستر الثانية مستوي 
 صناعي تسويق تخصص

  المؤثرة متابعي من لعينة وجهم استبيان
 

 طيبة تحية....الكريم اخي اختي
 المؤثرة الحسابات اهمية بعنوان الماستر شهادة لنيل المكملة التخرج مذكرة اعداد ايطار في
  متابعين من عينة دراسة_  االجتماعي التواصل مواقع عبر التجارية للعالمة  الترويج في

 االسئلة من مجموعة تتضمن  االستمارة هذه بإعداد قمنا_  رجيل سارة المؤثرة لحساب
 ،ونحيطكم المناسبة الخانة في عالمة بوضع وذلك صدق بكل عليها اجابتكم  نتمنى التي
 .فقط العلمي البحث ألغراض اال االجابة هذه نستخدم لن اننا علما

 .الدراسة هذه اثراء في القيمة مساهمتكم على نشكركم
 
 

 (:ة)الدكتور اشراف       الطلبة اعداد من
 كلثوم ثامر بن -       أميرة شريقي -

 
 

 2022-2021: الجامعية السنة
 العامة البيانات: االول المحور



 

 

    :الجنس
 انثى     ذكر

 :السن
 سنة 35-26من    سنة  25-15 من
 واكبر سنة 46    سنة 45-36 من

 :التعليمي المستوى 
 متوسط      ابتدائي
 جامعي      ثانوي 

 :المهنة
 موظف      طالب
 عمل بدون      حرة اعمال

 إذا كان جاوبك بنعم اتمم االجابة على الجدول املوالي:

 أي من مواقع التواصل االجتماعي تستعمل ملتابعة جديد سارة رجيل؟

  تويتر       يوتيوب               انستغرام               فيسبوك       

   ال    نعم         تابعنن الداممنن لممثررة سارة رجيل؟هل انت من امل

 الجزء الثاني: مدى استخدام مواقع التواصل االجتماعي

 غنر موافق محايد موافق العبارات الرقم

1)  

 

تمثل مواقع التواصل اجتماعي فضاء مهما بالنسبة لك لجمع 

 معلومات حول املنتجات وعالمتها التجارية

   

ع التواصل االجتماعي في اتخاذ قرار شراء تساعدك مواق  (2

 احتياجاتك من املنتجات 

   

استطعت التمييز أكثر بين املنتجات والعالمات التجارية من   (3

 خالل اطالعا تك على حسابك بمواقع التواصل االجتماعي.

   

   مما تتابعهم على مواقع التواصل  -ترغب دائما في رؤية غيرك   (4



 

 

 نتجات التي تحتاجها.يجربون امل –االجتماعي 

مما تتابعهم على  -يمكنك الوثوق في رأي ونصائح أفراد أخرين  (5

حول كيفية وطريقة استخدام  –مواقع التواصل االجتماعي 

 املنتجات التي ترغب في شرائها.

   

توفر لك تعليقات باقي املتابعين للشخصيات التي تتابعها عبر   (6

تاجه من معلومات حول مواقع التواصل االجتماعي كل ما تح

 صدق املؤثر او كذبه عن  املنتج او عالمة التجارية معينة.

   

 الجزء الثالث: مدى التأرر باملثررة سارة رجيل.  

 غنر موافق محايد موافق العبارات الرقم

سبق وان استفت من نصائح سارة رجيل حول منتجات   (7

 وخدمات عالمة تجارية قد روجت لها عبر حسابها.

   

ساهمت سارة رجيل في اكتشافك لعالمة تجارية لم يسبق لك   (8

 رؤيتها في السوق.

   

سبق وان قمت بشراء منتجات لعالمات تجارية ما قامت سارة   (9

 رجيل بالترويج لها عبر حسابها.

   

تختصر لك املنشورات التي تظهر تجارب واستخدامات سارة   (11

لومات التي رجيل ملنتج او عالمة تجارية معينة، كل املع

 تحتاجها حول املنتجات دون جهد وتضييع للوقت.

   

اعجبت بطرح سارة رجيل ملنتجات معجنات بن حمادي   (11

"EXTRAعلى حسابها الخاص " 

   

إن طرح وعرض سارة رجيل ملنتجات معجنات بن حمادي   (12

"EXTRA.دفعك إلى شرائها لتجربتها  " 

   

" أكثر EXTRAمعجنات بن حمادي "أصبحت تفضل منتجات   (13

 ألن سارة رجيل أصبحت تستخدمه.

   

 بن معجنات التجارية للعالمة ك اختيار في رجيل سارة اثرت  (14

 لها؟ مماثلة اخرى  منتجات عن حمادي

   

اعالنات املؤثرة سارة رجيل زادت من والئى بنسبة كبيرة للعالمة   (15

 ".EXTRA"التجارية 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 


