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 األسبوع ضية ق:  الورقة الرئيسة 

تأثري وسائل التواصل االجتامعي 

 عىل قرار الرشاء

 
 د. طالل احمد املغربيالورقة : كاتب 

 
تهدف وسائل التواصل االجتماعي الى سرعة االنتشار وخلق مفهوم 

والتبادل للمنافع  Market Conversationما يسمى حديث السوق 
Exchange. 

 Marketمفهوم فلسفة ان نجد  األولى لإلنسان،وبالعودة للعصور 

Conversation  وجد في حياة االنسان األول وتغريت الوسائل بتطور
والقبائل كانت تبحث عن املكان )املأوى والطعام  فاإلنسانالتقنيات. 

للبقاء على قيد الحياة( فكانت البدايات ملا يسمى تسويق املكان 
Place Marketing.  مع االكتفاء الذاتي في بيع املنتجات والخدمات

سان من املزارعني والصيادين في البحث عن للسوق املحلي، يبدأ االن
أسواق جديدة محيطة لتبدل املنتجات والخدمات وتسويق املوارد 
الطبيعية ومعرفة املوارد واملنتجات املتوفرة في األسواق األخرى. 
االستمرار في التطور التقني ساهم في الوصول لسوق اكرب من 

 خالل الراديو ثم التلفزيون ودخول اإلعالنات. 
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الثورة الرقمية )التحول من املحتوى النوعي الى الكمي( وسرعة 
كان  بناء االنطباعات( –االشاعات  –االنتشار العاملي )الخرب 

وسيلة للوصول بدون حدود لشرائح مختلفة وأصبح الفرد والسياسي 
والرياضي وكافة شرائح املجتمع لهم صوت وتأثري وخلق انطباعات 
إيجابية او سلبية والتأثري على سمعة املجتمعات والدول واملنتجات 
والخدمات وأصبح علم البيانات وتحليل سلوكيات املستهلك اكثر 

التوصية واالستشارة   SOCIAL Referralما يسمى لذا أصبح  سهولة.
املجتمعية ان تكون من أقدم أدوات التسويق والتأثري غري املباشر 

 منذ القرون السابقة.
زيادة معدل استخدام االنرتنت في العالم وتنوع وسائل التواصل 
االجتماعي مع تغري طبيعة ونمط الحياة في معظم دول العالم 

بوجود الرجل واملرأة في سوق العمل جعل  خاصة العالم العربي
الوقت املتاح للعوائل للتسوق التقليدي اقل واصبح التسويق والتسوق 

 والطلب من خالل االنرتنت هو السائد.
أزمة جائحة كورونا زادت نسبة اعداد مستخدمي االنرتنت عامليا 

الذي أصاب املجتمعات  بسبب الجائحة والحظر واالحرتازات والقلق
فراد جعل الخرو  لسأسواق قليل مما أدى الى ارتفاع التسوق واال

من خالل االنرتنت والتطبيقات مما ساهم في سرعة تطور وقبول 
التقنيات وإيجاد اليات جديدة في ربط وسائل التواصل االجتماعي 
بالبيع والرتويج والتأثري املباشر والغري مباشر على سلوك وقرارات 

 املستهلكني.
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سرعة انتشار االنرتنت والتسوق االلكرتوني وكما تقول يضاف لذلك 
الدراسات بأن زيادة استخدام االنرتنت والتطبيقات املختلفة تقلل 
من الخوف من الخصوصية، كلها ساهمت في اغراق األسواق 
بمعلومات املنتجات والخدمات وتنافس الشركات في االحتفاظ 

كات الستخدام بالعمالء او جذب عمالء جدد. لذا، تلجأ الشر
نماذ  تقنية مختلفة من خالل املؤثرين للوصول للعمالء الحاليني 

 واملحتملني والتأثري على قراراتهم الشرائية.
تنوع وسائل التواصل االجتماعي وتنوع تطور التقنيات ساهم في  

معها شرائح العمالء والهدف من استخدام وسائل التواصل 
 وجذب عمالء وزيادة املبيعاتاالجتماعي للشركات من نشر الوعي 

واصبح لكل نوع من وسائل التواصل االجتماعي اسرتاتيجية محتوى 
. التوصيات من خالل ومؤثرين خاصني بها تناسب الفئات املستهدفة

وسائل التواصل االجتماعي هي امللك القديم الجديد املتجدد واكرب 
 conversationعرب التاريخ لتساهم في  Referralبرنامج توصيات 

 والتأثري على رغبات واهتمامات وقرارات املستهلك.
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  convenientيعترب مريح  Online Shopping التسويق عرب االنرتنت
ومتنوع الخيارات للمستهلك من منتجات وخدمات. في املقابل هناك 

يعترب  Online Social Shoppingالتسويق االجتماعي عرب االنرتنت 
يكون اقرب للتسوق التقليدي بوجود  ألنهجاذبية حاليا  األكثر

واالقرباء والتأثر  األصدقاءاالجتماعي ومعرفة تفضيالت  اإلحساس
بالتوصيات والتقنيات وعلم البيانات ساهمت اكثر بفهم أعمق 

 لسلوكيات واهتمامات ورغبات العمالء.
دراسات سابقة اشارت لنسبة التأثري على القرارات من خالل وسائل 

٪ من ٧٦واملشاهري.  األصدقاءالجتماعي وتوصيات التواصل ا
مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي يعتمد على توصيات 
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٪ منهم ٦٧من الشركات.   باإلعالنات٪ يتأثر ١٥االخرين، مقابل 
واالقرباء واملشاهري في  األصدقاءينفق اكثر بعد توصيات وتأثري 

لثقة عند ٪ تزيد لدية نسبة ا٩٠وسائل التواصل االجتماعي. 
 تلقيه توصيات من أصدقاء وشخصيات لديه ثقه مسبقه بهم.

٪ من مستخدمي وسائل ٥٤، Global Web Indexبناء على دراسات 
التواصل االجتماعي يستخدموا الوسائط املختلفة في وسائل التواصل 

٪ منهم قد يتخذ قرار الشراء بناء على ٧١للبحث عن منتجات و 
 في وسائل التواصل.توصيات وجدها خالل البحث 

نحن كعمالء قد يكون لدينا تجارب متنوعة خاصة ان التطبيقات 
مصدر علم البيانات وتحليل  أصبحتمن خالل الهواتف الجوالة 
. أصبحت تغزونا واملستخدمني واملستهلكنيومراقبة سلوكيات العمالء 

بناء على سلوكياتنا وكلمات البحث التي نستخدمها  اإلعالنات
نا قد يتأثر ويتخذ قرار الشراء. لكن السؤال هل والكثري م

املباشر  اإلعالنالتجربة كانت جيده؟ هل املنتج كان ذا جودة حسب 
او حسب توصيات املشاهري املدفوعة؟ هل سوف تكرر التجربة او 

 توصي االخرين بها؟
التطورات التقنية في التسوق االلكرتوني ووسائل التواصل 

لة اتخاذ قرار الشراء مقارنة قصرت وسرعت رحاالجتماعي 
بالتسوق التقليدي. في رحلة التسوق التقليدي كان العميل يشاهد 

 اإلذاعاتمره واثنني ملنتجات متنوعة تغزوا الربامج في  اإلعالنات
مع  األسبوعوالتلفزيون والطرقات. عند الخرو  للتسوق في نهاية 
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او  إلعالناتامن هذه  ءشيقد يتذكر العميل  األصدقاءالعائلة او 
في املتاجر يستحضر بعض منها وربطها باحتياجاته   تجولهخالل 

حوله خالل رحلة التسوق. ثم يرى  األشخاصاو خالل حديثه مع 
لرحلة تسوق  يؤجلهاملنتج ويعاين املنتج وقد يتخذ قرار الشراء او 

في املقابل، رحلة التسوق في وسائل التواصل االجتماعي  قادمة .
دقائق بسيطة من عملية بناء  وتأخذسريعة وقصرية  أصبحت

الى البحث السريع  awareness and interestالرغبة وزيادة الوعي  
والتوصيات ومن ثم الضغط على الرابط لتصل  searchعن املنتجات 

للموقع او املتجر االلكرتوني الذي يغذي البصر بالصور ثالثية 
ومقارنتها مع منتجات مشابهة  االبعاد ومعلومات وتفاصيل املنتجات

وقد تعرض عليك من اشرتى املنتج من شخصيات معروفة او 
شخصيات قريبة منك او انت تتابعها في وسائل التواصل 
االجتماعي. وبخطوات بسيطة وسريعة تستطيع اتخاذ القرار وشراء 
املنتج وقد يصلك في نفس اليوم او اليوم التالي. يضاف لذلك 

ر لعلم البيانات بنشر مباشر لتجربته لرحلة اصبح العميل مصد
التسوق او شراء املنتج او توصياته عن استخدام وجودة املنتج مما 

 يتيح للمتابعني معرفة قراراتك واهتماماتك.
٪ من مستخدمي وسائل ٢٩تشري ان  Deloitteاحدى دراسات 

التواصل االجتماعي قد يتخذ قرار الشراء في نفس اليوم عند 
واملؤثرين واملجموعات التي  األصدقاءتلقيه توصيات من  او تعرضه

 Influencer Marketingمن  أخرىوفي دراسة  يحب ان ينتمي لها.



 

 

7 

Hub  فإن مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي يروا بأن تأثري
املشاهري في وسائل التواصل االجتماعي على قراراتهم يعترب مؤثر 

ثر مما يعني ان نسبة التأثري ٪ يروا انه مؤ٤٥٪، و ٣٥جدا بنسبة 
٪  كانوا محايدين بني التأثري وعدم ١٥٪. بينما ٨٠تصل الى 
، األهملكن  ٪ يروا انها غري مؤثره في قرار الشراء.٥التأثري و 

كلما كان املؤثر والتوصيات قادمة من شخصيات مختصة في مجالها 
ثقة بها كانت نسبة ال املوصيوذات عالقة باملنتجات او الخدمات 

 اكرب عند الفئات املستهدفة.
 أيضا فإنهاوسائل التواصل االجتماعي،  إيجابياتكما هو الحال في 

عنصر سريع في نشر االشاعات والتجارب الغري جيدة عن املنتجات 
 والخدمات لتصل في دقائق للعالم.

بعيد عن هدف بيع املنتجات بصورة مباشرة، فإن استخدامات وسائل 
احد مصادر القوى الناعمة وضمن  أصبحتالتواصل االجتماعي 

اسرتاتيجيات الدبلوماسيات السياسية والرياضية والثقافية والصحية 
الرياضية تحصد على  األنديةواللغات والتنمية والسياحة وغريها. 

توى وسائل التواصل االجتماعي وتهدف عوائد مالية ضخمة من مح
الرياضية في االنتشار العاملي وزيادة عدد القاعدة  األندية

عاملية مختلفة وبالتالي زيادة عدد مبيعات  أسواقالجماهريية في 
حقق نادي ليفربول اإلنجليزي من صناعة املحتوى  املنتجات.

شهريا، ألف دوالر  ١٦٤التفاعلي مع الجماهري في قناة اليوتيوب 
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ألف دوالر، ثم مانشسرت  ١١٧بقيمة   يليه نادي برشلونة اإلسباني
 ألف دوالر.  ٢٢سيتي 

و الدبلوماسية الرياضية  Personal Brandبناء وصناعة الشخصية 
هام. من أهم  من خالل وسائل التواصل االجتماعي اصبح عنصر

ي عناصر بناء املصداقية والصورة الذهنية ترك األثر اإليجابي ف
جتمع وزرع القيم التي تؤمن بها بني الجماهري والتفاعل لدعم امل

قضايا املجتمع لكي تكون قائد بالقدوة وتجعل أحالم الجماهري 
ماركوس راشفورد العب منتخب انجلرتا . الوصول لنجوميتك وقيمك

سنة(، استطاع من خالل  ٢٢ونادي مانشسرت يونايتد )عمره 
بالضغط  اعي أن يغري قرار سياسياستخدام وسائل التواصل االجتم

للموافقة على استمرار تقديم الوجبات للطالب املستحقني لها خالل 
جائحة كورنا واالجازة الصيفية رغم توقف املدارس وعملها فقط 

يصبح حديث اإلعالم العاملي جعله  عن بعد في اململكة املتحدة. مما
املبادرة وقدوة للشباب، وغرس صورة ذهنية إيجابية من خالل 

والتعاطف مع قضايا املجتمع ومحبي كرة القدم والتي يطلق عليها 
دعوته في قائمة  أيضا. تم لعبة البسطاء ومعشوقة الفقراء

Queen’s Birthday Honours List 2020  وحصوله على ميدالية 
 Member of the Order of the British تكريم من ملكة بريطانيا

Empire MBE 
 األنديةالرياضية نجومها العامليني لتحقيق اهداف  األنديةتستخدم 

من خالل التعاقد مع النجم العاملي  يوفنتوسكما حصل مع نادي 



 

 

9 

بني الجماهري الرياضية والشباب.  األقوىرونالدو صاحب التأثري 
تحقيق البطوالت، كان من اهداف يوفنتوس التوسع في  باإلضافة
دة املتابعني وبالتالي بيع منتجات جديدة مثل شرق اسيا وزيا أسواق

 أيضاالنادي وجعلها نمط حياة للجماهري وبيع عضويات النادي. 
كان يهدف من خالل  لسأطفاليوفنتوس افتتح قناة يوتيوب خاصة 

 Giorgio Ricci – Chiefرونالدو زيادة عدد متابعني القناة. حسب  

Revenue Officer قيق هذه فان التعاقد مع رونالدو ساهم في تح
 .األهداف

الالعبني العامليني اصبحوا ايقونات يحصلوا على عوائد مالية ضخمة 
ماليني  تعني ماليني املتابعني -من وسائل التواصل االجتماعي 

مليون متابع في منصة  ٢٢٥كريستيانو رونالدو لدية . األرباح
مليون متابع في  ٨٥مليون متابع في فيسبوك، و  ١٢٢انستغرام، و 

مليون  ٤٨. مداخيل رونالدو من منصة انستغرام تصل إلى تويرت
دوالر تقريبا سنوًيا، وقيمة اإلعالن الواحد تقرتب من مليون 

أرباح سنوية تتجاوز  -الالعب األرجنتيني ليونيل ميسي . دوالر
ألف دوالر، وعدد  ٦٤٨مليون دوالر، وسعر اإلعالن الواحد  ٢٣

 -م اإلنجليزي ديفيد بيكهام النج. مليون ١٤٥متابعي االنستغرام 
ألف  ٣٥٧مليون دوالر، وسعر اإلعالن الواحد  ١١أرباح تتجاوز 

 مليون. ٦١دوالر وعدد املتابعني يتجاوز 
من اهم اهداف تأثري وسائل التواصل االجتماعي هو قد يكون 

. األولالتوسع العاملي واالنتشار والتأثري في قرار الشراء 
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استمرارية شراء العميل تحتا  وجود عناصر مختلفة. بناء على 
دراسات وابحاث سابقة عن استمرارية الشراء من االنرتنت فإن 
جودة التقنيات واملحتوى املستخدم والتصميم عنصر هام لزيادة 
الثقة لدى العميل لكي يقرر تجربة املنتج ومعرفة اكرب بالقيمة 

التي بالتالي تزيد من متعة التجربة  املضافة والفوائد من املنتج
واستخدام املنتج وتزيد من التأثري املجتمعي في املجتمع املحيط 
وتوصية االخرين مما ينتج عنه زيادة في الرضا واستمرارية 

 الشراء. وإعادةالشراء 

 
التي تبني  واألماكنتسويق الدول واملدن  وأيضاالشركات واملنتجات 

ت مرتفعة لدى العميل، عند التجربة من خالل رسائلها توقعا
واالستخدام او زيارة املكان سوف يتم تأكيد التوقعات او عدم 
تأكيدها بمعني عدم صحتها حسب الرسائل التي نلقاها العميل. 
في حال تأكيد التوقعات يكون هناك زيادة في نسبة الرضا 

ي . وفلسأخرينالتجربة والنصح بها  وإعادةوبالتالي االستمرارية 
حال تم عدم مطابقة الواقع مع التوقعات التي كانت ضمن رسائل 
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الشركات في وسائل التواصل االجتماعي ورسائل املؤثرين وتوصية 
 يكون هناك عدم رضا وعدم استمرارية في الشراء. األصدقاء

 
لذا مهم جدا وضع اسرتاتيجية واضحة من هدف استخدام وسائل 

ثرين لسرعة انتشار الوصول من التواصل االجتماعي واختيار املؤ
والتأثري السلبي في حال  إيجابياخالل وسائل التواصل االجتماعي 

 اكتشف العميل عدم صحة املعلومات.
 

عند التفكري بأسباب ما  أخالقيةنستطيع ان نضع معايري صناعة 
 ننتجه للعالم

 
 

 
 
  


