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  :يةمعايري بناء العالمة الذاتية عرب الشبكات االجتماع

 دراسة مسيولوجية على مؤثرى انستجرام
 *مها السيد بهنسىد. 

 المستخلص

انسمجررا،  رصدت الدراسة کيفية بناء المؤثرين للعالمة الذاتية الخاصة بهم  ىمم مع م  

وتحديد أه  السمات المکعنة لهذه العالمة والجمم يمج  الجرکيمل هليهما والجععيمر هنهما ىمم 

منشمممعراته   کمممما اهجمممم  الدراسمممة بمممالجعر  هلمممم لور هناصمممر  تمممروي  العالممممات 

-Coالجرارية  وبناء الجحالفات بين المؤثرين  وإسمها، الرمهمعر ىمم صمناهة المحجمع 

Creation  السممرل الصىىممم    واسممجخدا، أسمملعStorytelling ىممم بنمماء العالمممة )

الذاتيممة للمممؤثر  وبلممت با هجمممال هلممم مممدلس الجحليممس السمميميعلع م ونمممعب  بنمماء 

  و مد اهجممدت Authentic Personal Branding Modelالعالمة الذاتية األصيلة 

العاحثمممة هلمممم هينمممة همديمممة تکعنممم  ممممن حسمممابات ثالثمممة ممممؤثرين مىمممريين بمع ممم  

 31حجممم  2019ينمماير  1را،  وتجمثممس ىجممرد الدراسممة ىممم همما، کامممس بممدءا  مممن انسممجر

 " منشعرا .1210  حيث ت  تحليس "2019ليسمعر 

وتشممير نجممال  الدراسممة إلممم اهجمممال المممؤثرين هلممم سمممات نمممعب  بنمماء العالمممة الذاتيممة 

األصميلة لعنمماء هالممماته  بمع مم  انسممجررا، وبلمت بممدر ات مخجلفممة حيممث  هممرت هممذه 

سممات بشمکس محممدول لمد  ىاممة صمثار المممؤثرين بيمما  هممرت بشمکس أکعممر ىمم ىاجممم ال

مجعسطم الجأثير وکعار الممؤثرين  کمما لمکس تمروي  العالممات الجراريمة رکنما  أساسميا  

وواضحا  ىم بناء العالمة الذاتية األصيلة للممؤثرين   و همر أسملع  السمرل الصىىمم 

ه وزيممالد مسممجع  ا نممدما   باإضمماىة إلممم کممألاد لعنمماء الجعاصممس بممين المممؤثر ومجابعيمم

ا هجمممال هلممم إسممها، الرمهممعر ىممم صممناهة المحجممع  ليکممعا المجمماب  مسممجخدما  أکثممر 

ىاهلية وإنجا ية من لالل مشارکجه ىم کجابة المحجع   وهع ما أل  إلم زيالد مسمجع  

لمم ا ندما  ىم منشعرات الممؤثرين  وىمم المصابمس اهجممد الممؤثروا بشمکس محمدول ه

هنىر بناء الجحالفات م  المؤثرين اآللرين  حيث أوضح  النجال  أا بناء الجحالفمات 

   يعد أمرا  مهما  لد  المؤثرين مصارنة بده  العالمات الجرارية له .

  

                                                           
  امعة الصاهرد - كلية اإهال،ب مدرس بصس  العال ات العامة واإهالا *
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مؤثروا من لاهمم العالمات الجرارية الذين يشكلعا اتراهات ال يعجعر

من لالل اسجخدا، المنىات ا  جماهية المخجلفة  و اء انجشار هذه نحعها الرمهعر 

الفكرد اهجمالا  هلم أا المؤثر يرم  بين الشهرد وا سجحعاب هلم اهجما، وانجعاه 

الذين المسجهلكين اآللرين المجابعين من ناحية  وكعنه مسجهلكا  يشعه العديد من 

يجابععنه  وتسجطي  العالمات الجرارية من لالل المؤثرين بناء هال ات معالرد و عية 

هذا النعع من الجأثير باألحاليث الشفهية  ويرتعطم  المسجهلكين وتشري  الع ء لها  

Word of Mouth  حيث أا المؤثرين الذين يجمجععا بالمىدا ية والمجابعة والداىعية

يمكنه  أا يع دوا آثارا  إيرابية ىم  طاع واس  وبارز ىم السعق  ويحىس المؤثروا 

مصابس بلك هلم حعاىل ومكاسب مالية من العالمات الجرارية المسجهد  تسعيصها  

المؤثر بإنجا ه  ىإنه يؤثر هلم  ومن لالل هذه اللل  اإيرابم والمحجع  الذ  يصع،

 .اتراهات المسجهلكين المحِدلد لصراراته  الشرالية

ىم الشعكات  Self- Brandsيهج  المؤثروا بعناء هالمة باتية نا حة ولذلك 

ا  جماهية كخطعد أولم ىم سعيس  ذ  العالمات الجرارية لجروي  منجراتها  حيث 

كأساس لشهرته  ونراحه  بين المجابعين ويج   يحاول المؤثروا بناء هالماته  الذاتية

بلك من لالل تصدي  أنفسه  هعر الشعكات ا  جماهية  ونشر المعلعمات الشخىية  

 وإنشاء هعية اىجراضية تىلح كعالمة ترارية.

ويمكن تعريف المؤثرين بأنه  مسجخدمم ا نجرن  العاليين بشكس يعمم 

ات ا  جماهية وبلك من لالل السرل المرلم ويجمجععا بمجابعة كعيرد يعمية ىم الشعك

والنىم لحياته  الخاصة وأساليب حياته   وا ندما  م  مجابعيه  ىم المساحات 

الر مية والحصيصية  وتحعيس هذه المجابعة لمكاسب مالية من لالل إللال المضامين 

ث اإهالنية ىم حساباته  ومدوناته  وتلصم األمعال من أ س الظهعر ىم األحدا

 .(1 الخاصة للعالمات الجرارية

ويج  الجعر  هلم المؤثرين من لالل بعض السمات األساسية وهم العدل 

الكعير من المجابعين  وا ندما  النشط معه   وتروي  المنجرات أو العالمات 

  ويعجمد المؤثروا هنا هلم بناء المىدا ية ىم مرال محدل مما يعطيه  (2 الجرارية

  (3 ثير هلم الصرارات الشرالية للمسجهلك من لالل سلطجه  كصالد رأ الصدرد هلم الجأ

باسجخدا، طرق  ديدد للجعاصس م  المسجهلكين حعل العالمة الجرارية  ويصع، المؤثر

  ويحظم (4 وبلك من لالل تروي  المنجرات ىم ضعء معا ف الحياد اليعمية

يجمجععا بالجفرل واألصالة  مما المؤثروا بعال ات  عية م  مجابعيه  هندما يروا أنه  

يؤل  إلم زيالد النية الشرالية لد  الرمهعر تراه المنجرات الجم يدهمها المؤثروا ىم 

   (5 محاولة للمحاكاد والجصليد

هعر الشعكات ا  جماهية  Self-Brandingويظهر بناء العالمة الذاتية 

 هعر هىر المعلعمات  كاتراه مجلايد بين المسجخدمين  حيث أا الشعكات ألت إلم
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من مسجهلك إلم مسجهلك مما أكد هلم مفهع، بناء العالمة الذاتية من المسجهلكين  وهع 

 .(6 ما يفسر أا تصدي  الذات يعجعر من أه  أسعا  اسجخدا، الشعكات ا  جماهية

ويدور بناء العالمة الذاتية حعل كيفية تسعيق الفرل لذاته ىم المرجم   حيث 

الذاتية انعكاسا  لمهاراته و درته وأسلع  حياته  ويعد بناء العالمة هملية تمثس العالمة 

  حيث يعجمد هلم بناء وتروي  (7 مسجمرد تجضمن الجفاهس والجعاصس م  اآللرين

الفرل لىعرد باتية أصيلة ومسجمرد و ابلة للجسعيق بد   من ا كجفاء بجروي   درات 

عال ات م  الرمهعر المسجهد  والجم يمكن ومهارات الفرل ىصط مما يؤل  لجطعير ال

اسجثمارها للحىعل هلم ىرص ا جىالية وتسعيصية  وتعد العالمة الذاتية إ ابة هن 

 What do you want to be knownسؤال "ما الذ  تعل أا تكعا معروىا  به؟

for?”  8). 

بناء العالمة الذاتية بأنها  .Labrecque et alويعر   بريك وآلروا 

  كما (9 ديد وتروي  نصاط الصعد والجفرل الخاصة بالفرل لد  الرمهعر المسجهد "تح

يُعر  بأنه "سلسلة من اسجراتيريات الجسعيق الجم يسجخدمها الفرل بهد  بناء 

والحفا  هلم انطعاهات إيرابية نحعه  وهذا يج  من لالل مرمعهة ىريدد من السمات 

بمعنم آلر ىإا الفرل   (10 هعر المسجهد "الفرلية  والجم تشكس وهدا  محدلا  للرم

يجعنم تكنيكات الجسعيق لجصدي  هعية مجكاملة للرمهعر وبلك لعناء انطعاهات إيرابية 

إلم أا  (A.Manai & M.Holmland,2015) 11وتشير لراسة  و ذابة ووا عية 

بناء العالمة الذاتية هع "الطريصة الجم يسجطي  من لاللها الفرل الجععير هن  دراته 

لرمهعر أوس  ىم معا ف تفاهلية  وبلك للجصد، لع يفة أو لعناء اس  لجحصيق الجصد، 

إلم أا بناء العالمة الذاتية يجضمن إلارد الفرل للسمعة  Wrightالمهنم  ويشير راي  

  وبالجالم تمثس العالمة الذاتية إ مالم (12 هر وا تراه والمهاردواألسلع  والمظ

  حيث أنه من المه  هنا الجعر  (13 ا نطعاهات الجم يصع، الفرل بجعصيلها هن نفسه

 هلم كيفية إلراك الرمهعر للفرل أو ما الذ  يجع عه منه.

رد مفهع، بناء العالمة الذاتية ألول م Tom Petersو د اسجخد، تع، بيجرز 

 The Brandىم مصال بعنعاا "العالمة الجرارية الجم تسمم أن   1997ها، 

Called You ىم المرلة ا  جىالية "Fast Company حيث لها الناس للجفكير  

  وأوضح أنه يرب أا (14 ىم أنفسه  بشكس مخجلف كعالمات ترارية ىريدد من نعهها

مة الذاتية الخاصة به  وبلك إبراز تجعاىر الصدرد لد  األىرال للجحك  ىم هعية العال

أنفسه  ىم سعق العمس وإنجا  صعرد  ابلة للجذكر  وألار بيجرز إلم أا بناء العالمة 

الذاتية لألىرال أصعح ممكنا  ومرغعبا  وملحا   وأنه يحجا  نفس الجفانم والداىعية الجم 

 .(15 ء والشهردتحجا ها الشركات لعناء هال اتها الجرارية بهد  العصعل إلم الع 

وتعجعر العالمة الذاتية بالشعكات ا  جماهية حىيلة الظهعر الر مم للفرل  

ويعجمد بناء العالمة هلم و عل مع   إلكجرونم أو حسا  للفرل بمنىة ما  حيث 

تحجا  العالمة الذاتية الر مية هنا إلم حياد اىجراضية وهعية اىجراضية للفرل  ويمكن 
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ية بناء هلم أهداىه والمنىات المسجخدمة حيث يمكن لكس أا يكعا له أكثر من هع

  وهناك مرمعهة من العناصر الجم يرب أا تؤلذ (16 منىة أا تحظم بهعية مخجلفة 

ىم ا هجعار هند بناء العالمة الذاتية والجم تجمثس ىم ضرورد ىه  اآللرين لهذه 

العالمة الذاتية  العالمة  وأهمية العرض هعر اإنجرن  حيث أا أغلب همليات بناء

اليع، تج  هعره  وأا كس ما يج  ىعله سعاء هعر اإنجرن  أو ىم العا   يرب أا يكعا 

مرتعطا  بهد  ما  باإضاىة إلم ضرورد ا رتعاط بعالمات ترارية ألر   عية حيث 

 .(17 أا هذا يده  العالمات الذاتية

بين األىرال وإبراز  ويعد بناء العالمة الذاتية أساسا  مهما  إ هار ا لجال 

لثفه  ولعرته  و عس بلك  ابال  للجذكر  وتجشكس العالمة الذاتية من الصي  والشثف 

والسمات الشخىية والخعرد والسلعك والجعلي  واألهدا  والمهارات والمظهر  

ويجضمن بناء العالمة الذاتية  يا، األىرال بجطعير صعرد هامة مميلد له  لجحصيق 

ا جماهية  وتجشابه هذه الفكرد م  ىكرد بناء العالمة الجرارية حيث  أهدا  ترارية أو

يركل الفرل هلم و عل نصطة بيعية ىريدد لديه تالل  احجيا ات واهجمامات 

  ويركل بناء العالمة الذاتية هلم أهمية تطعير مرمعهة من الرمعز (18 الرماهير

م المنظمات نجيرة بناء وا رتعاطات الجم تعطم للفرل نفس الفعالد الجم تععل هل

 هالماتها الجرارية.

من أه  المنىات ا  جماهية الجم   Instagramويعجعر مع   انسجررا، 

يسجخدمها المؤثروا لعناء العالمة الذاتية الخاصة به  وتحصيق مكاسب مالية ىم حالة 

  و عل هدل كعير من المجابعين  وم  إتاحة انسجررا، للمسجخدمين الجفاهس السري  م

المحجع   ىإا بلك يرعله مناسعا  للجسعيق هعر المؤثرين نجيرة لطعيعجه ا ندما ية 

 المرلية.

الجسعيق هعر المؤثرين هنا ممارسة مهنية تج  هلم مع   انسجررا،  مثسوي

وتجمركل حعل تصدي  الذات  ونصس أساليب الحياد  واإهالا هن المنجرات  و د وصس 

مليار لو ر  ومن المجع   أا  5.67المؤثرين إلم  حر  اإنفاق هلم الجسعيق هعر

  كما أا لععية الجسعيق هعر المؤثرين 2020مليار لو ر ىم نهاية  8.08يىس إلم 

ىم انسجررا، تليد بسرهة كعيرد حيث أا هدل منشعرات المؤثرين الممعلة من 

 6.12إلم  2016مليعا منشعر ها،  1.26العالمات الجرارية يجع   أا تليد من 

 .(19  2020مليعا منشعر ىم نهاية ها، 

وبناء هلم حر  الشععية والجأثير ىإنه يطلق هلم المؤثرين بمع   انسجررا، 

Instafamous و د تطعرت  اهرد الجأثير هعر المع   نجيرة لخىالىه المخجلفة  

هن الشعكات ا  جماهية األلر  و درته هلم زيالد الجفاهس ا  جماهم والجصدي  

لف للمسجخد، من لالل إتاحة هرض المعا ف الحياتية وا هجمامات الجم ترذ  المخج

المجابعين  مما  عس تع يف المؤثرين لده  العالمة الجرارية هنىرا  مهما  ىم 

  لاصة أا ترليحات المؤثرين تحظم (20  حمالت الجسعيق هعر الشعكات ا  جماهية



444 

ة اسجهدا  الرماهير بد ة أكعر وزيالد بثصة مجابعيه   ولذلك ىإا المعلنين لديه  ىرص

احجمالية ىرص الشراء المسجصعلية  كما أا انسجررا، ألاد هرض  يدد 

Visualization tool  تسمح للشركات بعرض المنجرات من لالل المنشعرات أو

 .(21    وتصريب المنج  للمسجهلكين المحجملينStoriesالصىص 

 مشكلة الدراسة: 

الشعكات ا  جماهية لألىرال بناء هالماته  الذاتية بسهعلة والحىعل أتاح  

حالة إلارد الفرل العاهية للرمهعر وإبرازه  ىمهلم  اهدد  ماهيرية واسعة  لاصة 

يعجعر بناء وبالجالم هلم اتساق واسجمرارية المحجع    هلشخىيجه الفرلية  وحفا 

يىنعها  ما نطعاهات الج ىمة تحك  العالمة الذاتية هعر الشعكات ا  جماهية هملي

يراه بها اآللروا   مالعال  ا ىجراضم  حيث يحاول الجأثير هلم الطريصة الج ىمالفرل 

بناء المؤثرين للعالمة الذاتية  كيفيةتهتم الدراسة بالتعرف على وىم ضعء بلك 

 ىموقع انستجرام، وتحديد أهم السمات المكونة لهذه العالمة والت فىالخاصة بهم 

عنها وفقاً  ىمنشوراتهم، وأساليب التعبير الفن فىيتم التركيز عليها والتعبير عنها 

)ترويج دور عناصر لمدخل التحليل السيميولوجى، كما تهتم الدراسة بالتعرف على 

صناعة  ى، وإسهام الجمهور فثرينبين المؤ العالمات التجارية، وبناء التحالفات

 (Storytelling القصصى ، واستخدام أسلوب السرد Co-Creationالمحتوى

 بناء العالمة الذاتية للمؤثر. ىف

 أهداف الدراسة:

 يامه   وكيفيةتحديد سمات بناء العالمة الذاتية لد  مؤثر  مع   انسجررا،   

 بالجععير هنها.

مع   انسجررا، وبلك للكشف هن  ىملراسة بنية اللثة العىرية المسجخدمة  

 الرسالة ا تىالية وتحديدا  الىعر. ىمالمعانم الظاهرد والكامنة المجضمنة 

ة تع يف المؤثرين لسيميعلع يا الجعاصس من لالل منشعراته  يفالجعر  هلم كي 

 وتفسير هناصرها.

الىعر الجم  ىمة المسجخدمة يىاهية والثصاالجعر  هلم الرمعز اللثعية وا  جم 

 تسعق العالمة الذاتية للمؤثرين.

تروي  العالمات الجرارية  وبناء الجحالفات بين المؤثرين  وإسها، تحديد لور  

  واسجخدا، أسلع  السرل  Co-Creationصناهة المحجع  مالرمهعر ى

وما إبا كان  تشكس ىم بناء العالمة الذاتية للمؤثرين   Storytellingالصىىم

 بلك. ىم ةصر رليسياهن

 بناء هالمجه  الذاتية وىصا  لعدل المجابعين. ىمتحديد مد  ا لجال  بين المؤثرين  
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 أهمية الدراسة:

الجركيل هلم الجسعيق هعر المؤثرين كعسيلة  ديدد  منتنع  أهمية الدراسة  

الدراسات م  اهجما، معظ   ةلجسعيق المنجرات ىي السنعات األليرد  لاص

رمهعر المؤثرين واتراهاته  نحع المحجع   بينما تسعم الدراسة الحالية بالعربية 

لجناول بناء العالمة الذاتية من و هة نظر المؤثر الذ  يسعم لرذ  كس من 

 الرمهعر والعالمات الجرارية.

تركل الدراسة هلم مدلس الجحليس السيميعلع م الذ  يعجمد هلم لراسة المعانم  

الظاهرد والخفية ىي الىعرد  وهع األسلع  األكثر ماللمة لجحليس محجع  مع   

 انسجررا، والذ  يجمثس ىي الىعر ومصاط  الفيديع.

 نجيرةتركل الدراسة هلم مفهع، بناء العالمة الذاتية والذ  يحظم باألهمية  

تسعيق األىرال ألنفسه  كعالمات يمكن أا تحصق مكاسب مالية وا جماهية 

خدا، العديد من المنىات  وتنع  أهمية الدراسة من الجركيل هلم كيفية بناء باسج

وا هجمال  انجشار اسجخدامهاالفرل لعالمجه الذاتية بالشعكات ا  جماهية لاصة م  

 .ةالذاتي ةعالمالالمرلية واللفظية ىي بناء  هاهلم هناصر

منىات الرليسية تنع  أهمية الدراسة من الجركيل هلم مع   انسجررا، كأحد ال 

يعد إحد  الشعكات ا  جماهية األكثر  إنهلعناء العالمة الذاتية للمؤثرين  حيث 

مليعا  988لععية هلم مسجع  العال   ويجع   أا يجراوز هدل مسجخدميه 

 .(22  2023مسجخد، ها، 

 تساؤالت الدراسة:

ضعء مشكلة وأهدا  الدراسة  تهج  الدراسة باإ ابة هلم تساؤل رليسم  ىم

موقع انستجرام كأداة  فى"ما معانى ودالالت الصور بمنشورات المؤثرين وهع: 

  ويجفرع من هذا الجساؤل مرمعهة رئيسية لبناء العالمة الذاتية الخاصة بهم؟"

 :ىمتساؤ ت تجمثس 

 بالنسعة للمؤثر والرسالة؟ما مالمح سيميعلع يا الجعاصس  

يععروا هنها من لالل  مما سمات العالمة الذاتية الخاصة بالمؤثرين والج 

 منشعراته ؟

 ميعجعر تروي  العالمات الجرارية  وبناء الجحالفات  وإسها، الرمهعر ى هس 

 Storytelling  واسجخدا، أسلع  السرل  Co-Creationصناهة المحجع 

 عالمة الذاتية الخاصة به ؟بناء ال ىم ةر رليسياصهن
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تسعق المؤثر  مالمنشعرات الج ىمة المجضمنة يفما ل  ت المعانم الظاهرد والخ 

 وهالمجه الذاتية؟ 

تععر هنها الىعر من  مالجوالجشكيلية ة يىما الرمعز اللثعية وا  جماهية والثصا 

 لالل المعنم الجعيينم والجضمينم؟

 يسجخدمها المؤثروا م  مجابعيه ؟ مما تكنيكات اإ ناع الج 

ة بناء العالمة الذاتية يفكي ىموىصا  لعدل المجابعين هس يع د الجال  بين المؤثرين  

 تميلها؟ موالسمات الج

 الدراسات السابقة:

ثالثة محاور  حيث يجمثس هذه الدراسة إلم  ىمتنصس  الدراسات السابصة 

 Social Mediaالدراسات الخاصة بمؤثر  الشعكات ا  جماهية المحعر األول ىم 

Influencers (SMI)   الدراسات الخاصة بمفهع، بناء بينما يجناول المحعر الثانم

المحعر الثالث  سجعرضويبالشعكات ا  جماهية   Self-Brandingالعالمة الذاتية 

ما يلم يىومع   انسجررا،  لعلع م يالدراسات الجم اسجخدم  الجحليس السيمبعض 

 .تصع، العاحثة بعرض هذه الدراسات

 Social Mediaالدراسات الخاصة بمؤثرى الشبكات االجتماعية  أوالً:

Influencers (SMI): 

اهتمت العديد من الدراسات ببحث دور المؤثرين فى دعم العالمة التجارية 

إلم الجعر  هلم أسعا   (Linqia, 2017) 23ىصد هدى  لراسة  وترويج منتجاتها، 

  وتمثل  Influencer Marketingمسعق للجسعيق هعر المؤثرين  170اسجخدا، 

  وزيالد ارتعاط %89إنجا  محجع  أصلم هن العالمة الجرارية  ىمهذه األسعا  

  وإنجا  %56  وزيالد تىفح المع   %77المسجهلك بالمنج  والعالمة الجرارية 

والعصعل لرمهعر أصثر سنا    يثق ىم اإهالا   %43محجع  بجكلفة معصعلة 

 .%34  وزيالد المعيعات %34  وتعسي   اهدد العيانات %43الجصليدي 

أا المحالثة ثنالية  (M.Glucksman,2017) 24وتشير نجال  لراسة  

ا تراه بين المؤثر والرمهعر تعطم لإلهالا بعدا   ديدا  من لالل ا هجمال هلم 

ج  بشكس لخىم مما يحعل المجاب  إلم مسجهلك للعالمة الجرارية  ترليح المؤثر للمن

تثيير طريصة الجفاهس  بين المسجهلك والعالمة  ىموبذلك يساه  تسعيق المؤثرين 

الجرارية  وتجفق العديد من الدراسات م  بلك حيث أوضح  نجال  لراسة 

 M.Swant,2016)  25 ) نجيرة من المعحعثين يشجروا منجرات بعينها  %40أا

تعرضه  لرسالس مؤثرين يسجخدمعا نفس هذه المنجرات  كما تشير نجال  لراسة 

 Rakuten Marketing, 2019)  26)  من المعحعثين يروا أا تعصيات  %46أا
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يكجشفعا هالمة  %41المؤثر تساهده  هلم اتخاب الصرار الشرالم لمنج  ما  وأا 

 %80يكجشفعنها يعميا   وأوضح  %24ترارية  ديدد أسععهيا  من لالل المؤثر مصابس 

 من المعحعثين أنه   امعا بالشراء بناء هلم ترليحات المؤثرين.

بالجعر  هلم المعايير الحاكمة  (P.Gillan, 2008) 27و د اهجم  لراسة  

 علد  ىملد  المسع ين  لجيار المؤثرين  وألارت النجال  إلم أا هذه المعايير تجمثس 

جع  بالعالمة الجرارية المطلع  تسعيصها  وترتيب المؤثرين المحجع   وارتعاط المح

هلم محركات العحث  ولهرد اس  المؤثر  ولورية نشر المحجع   وهدل المجابعين  

وسالس ا تىال الجصليدية  والشراكة م  المؤسسات ووسالس  ىمولهرد المؤثر 

هدل سنعات واإهال،  وهدل تعليصات الرمهعر  واسجخدا، المؤثر ألكثر من منىة  

 ة تعزي  المحجع  بالمنىات.يفكيوالخعرد أو الجعا د بالمنىات المخجلفة  

تقديم المؤثرين  يةفوقد ركزت مجموعة أخرى من الدراسات على كي

 (J.Hutchinson,2019ىصد اهجم  لراسة  حتوى وأهم العناصر المكونة له، للم

الشعكات ا  جماهية من لالل لراسة  ىمبعحث األلوار الرديدد للمسجخدمين  (28 

سيدنم ولعس أنرلعس  و د ألارت النجال   ىملعدل من العكا ت الر مية  ثنع راىيةإ

زيالد رأس المال ا  جماهم  ىمإلم اهجما، المؤثرين بجصدي  المحجع  الذ  يساه  

وا  جىال  الخاص به  مصابس هد، اهجمامه  بمنا شة الشأا العا،  كما أ هرت 

النجال  أا  رارات إنجا  المحجع  تؤسس بناء هلم ر   صد  الرمهعر مما يسه  

 م تصدي  محجع  ىريد من نعهه.ى

 تحليسهلم  (C.Abidin & M.Ots, 2016)  29كما ركلت لراسة  

سنثاىعرد   ىمممارسات المؤثرين بالشعكات ا  جماهية بالجطعيق هلم سجة مؤثرين 

حيث أ هرت النجال  اهجمال المؤثرين هلم مرمعهة هناصر لعناء هال ات ولية م  

لثة ومفرلات لاصة بالمؤثر  وا هجما، بأصالة  الرمهعر المسجهد  مثس اسجخدا،

المحجع   والجركيل هلم الصعاس  المشجركة بين المؤثر ومجابعيه  و يا، المؤثر بمصابلة 

العا    كذلك يعجمد نراح المؤثرين هلم تصدي  المحجع  الخاص به   ىم مهعره 

اهم والجركيل هلم هنىر المىدا ية مما يؤل  لليالد رأس المال ا  جم

 تروي  المنجرات والعالمات الجرارية. ىموا  جىالي الخاص به  وضماا ىاهليجه  

 ىمة يىهلم بحث الععامس الثصا (M.Iqani,2019)  30واهجمدت لراسة  

سجة مؤثرين  حسابات محجع  مؤثر  مع   انسجررا، من لالل تحليس محجع  

تركيل المنشعرات هلم المىدا ية   ىمة تمثل  يىأوضح  النجال  أا العناصر الثصاو

وحرص المؤثرين هلم تروي  المنجرات وإ هار  يمة العالمة الجرارية  وهرض 

وتصدي  أسلع  حياته  كمسجهلكين هاليين  وتشير النجال  إلم أنه هلم    ىص ملهمة

العناصر  ىمالرغ  من تفاوت انجشار المؤثرين وهدل مجابعيه  إ  أا هناك وحدد 

 المحجع . ىمة المجضمنة يىالثصا
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بالجطعيق هلم مع   انسجررا،  (D.Maden, 2017 ) 31كذلك  ام  لراسة  

ة إنجا  مؤثر  المعضة لرسالس العالمة يفضعء نمعب  انجشار المعجكرات لعحث كي ىم

الجرارية  حيث أوضح  النجال  تصدي  المؤثرين للمنجرات بأرب  طرق وهم الجركيل 

ىعير المنج  أثناء اسجخدامه  أو تىعير لصطات للمؤثر م  هلم المنج  نفسه  أو ت

األسرد واألصد اء  أو تصدي  منشعرات تحجع  هلم هدد صعر معا   و د الجلف  

ة  وىم هذا اإطار ألارت يى علد هذه المنشعرات حيث تنعه  بين الجلصالية وا حجرا

عالمة الجرارية أا وهم الرمهعر بال (S.Fin & E.Ryu, 2019)  32نجال  لراسة  

تركل هلم المنج  وبلك إبا كاا مىدر  محالة ا هجمال هلم الىعر الج ىميليد 

المحجع  هع المؤثر نفسه  بينما إبا كاا مىدر المحجع  هع العالمة الجرارية ىإا 

هلم  ركلتبلك   يؤثر هلم العهم بالعالمة بثض النظر هن نعع الىعرد سعاء 

 المنج  أو المسجهلك.

ة والمصداقية يفناقشت العديد من الدراسات مدى وجود عناصر الشفاوقد 

 (A.Duffy & H.Kang, 2019)  33  حيث اهجم  لراسة  محتوى المؤثرين فى

منشعراته   وبلك با هجمال هلم الجحليس  ىمة لم  المؤثرين للحياد اليعمية يفبكي

أا هناك   وأ هرت النجال  Thematic Textual Analysisالفكر  للنىعص

المحجع  مثس الجركيل  ىمالمؤثروا هلم تصديمها  صيحر ممرمعهة من العناصر الج

المرجم   كذلك ا هجما،  ىمهلم تصدي  الحياد المثالية للمؤثر وصعرد الشخص النا ح 

  وا هجمال هلم النشر الدور  هن تفاصيس الحياد اليعمية للمؤثر  بجصدي  الذات كمنج 

هال  يشعه مجابعيه  وتشير النجال  هنا إلم حا ة المؤثر للشععية  وتصدي  المؤثر كفرل

 ة.يىو ععل اآللرين كميكانيل، أساسم لجحصيق المكاسب ا  جىالية والثصا

من لالل تحليس  - (Z.Hurley, 2019)  34وأوضح  نجال  لراسة  

تاللم الحدول بين  -لول الخلي  العربي بمع   انسجررا، ىممنشعرات لمس مؤثرات 

العا   واإنجرن   والخيال والحصيصة  والثصة والخداع  وبلك ألا المحجع  المصد، يعجمد 

تركل هلم الرعانب  م" الجImagined Authenticityهلم "األصالة الجخيلية 

لعا عية  ويخجلف بلك م  ما ة واأل عاء الملعنة المثالية وليس  هناصر الحياد ايفالعاط

اهجم  بعحث العال ة بين  موالج (R.Stold, 2019)  35تعصل  إليه لراسة  

مرال السياحة والسفر با هجمال هلم المصابالت المجعمصة  ىمالمؤثرين والمسع ين 

وتحليس العثالق والمالحظات  حيث تشير النجال  إلم أا تحعل الفرل من صحفم إلم 

الرمهعر سيجعامس م  محجع  أكثر أصالة ألا من يصع، بإنجا ه هع ىرل ثر يعنم أا ؤم

ه الطاب  الىحفم ويليد يىىإا المحجع  المصد، يصس  ميشعه  مهعر المجابعين  وبالجال

 ه الطاب  الجرار  الذ  يرو  لعالمة ترارية معينة.يى

إلم اهجمال المؤثرين  (M.Dekavalla, 2019)  36وتشير نجال  لراسة  

تجضمن إهالا المؤثرين هن  يامه  بىفصات  مة والجيىهدد تكنيكات لجحصيق الشفا هلم

ة  يفمالية م  لركات معينة  واإهالا هن حضعر أحداث لاصة أو مؤتمرات صح
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وكذلك تععير المؤثر هن الذوق الخاص به  و يامه بجصدي  منشعرات غير ممعلة لجصيي  

ة  كما يىهن األصالة وا سجصاللية والشفاالمنجرات  ويععر اسجخدا، هذه الجكنيكات 

 المؤثرين. ىمزيالد ثصة المجابعين  ىميسه  

وقد اهتمت مجموعة من الدراسات ببحث استخدام المؤثرين للمحتوى 

من العالمات التجارية، واآلثار المترتبة على ذلك  Sponsored Contentالممول 

الدراسات هلم أهمية مىدا ية ىصد اتفص  مرمعهة من لدى الجمهور المستهدف، 

ما يجعلق بجمعيس العالمات الجرارية لمنشعراته مصابس  يامه بالجروي  يىة المؤثر يىولفا

بناء والحفا   ىمن يسه  يىلها ولمنجراتها حيث أا تعضيح العال ة المالية بين الطر

M.Neal ,هلم الثصة بين المؤثر ومجابعيه  وىم هذا اإطار تشير نجال  لراسة  

العال ة بين المؤثرين والمجابعين تععا  لما إبا كاا  ىمإلم و عل الجالىات  (37  (2018

المنشعر ممع   أ،    حيث أا المنشعرات غير الممعلة تحظم بإ عال واسجرابة أكعر 

بناء هال ات  ىممن المجابعين  كما تحظم باسجرابة أهلم من المؤثر نجيرة لرغعجه 

المنشعرات  ىم عية م  مجابعيه  وأوضح المؤثروا أنه  يحاولعا تحسين الجفاهس 

يرو عا لها  وتعحيده  ألسلع   مالممعلة من لالل حسن الجيار الشركات الج

المنشعرات المخجلفة  والحفا  هلم الجعازا بين هدل المنشعرات الممعلة  ىمالكجابة 

 حسا  المؤثر لهالياُ بالدر ة األولم.وغير الممعلة بحيث   يىعح 

كما اهجم  العديد من الدراسات بعحث العال ة بين اسجخدا، المؤثرين 

للمحجع  الممعل واتراهات المسجهلكين نحعه  وكلك نحع العالمة الجرارية  ىصد 

من لالل إ راء مسح هلم  (C.Stubb et al.2019)  38أوضح  نجال  لراسة  

لة تعضيح المؤثرين تمعيس العالمات الجرارية للمحجع   ىإا حا ىممعحعث بأنه  504

بلك يليد من ا تراهات اإيرابية للمسجهلكين نحع المؤثرين  كما يليد من مىدا ية 

المىدر والرسالة معا   كما أنه   يؤثر سلعا  هلم هال ة المسجهلك بالعالمة الجرارية  

لمسجهلك بالمنج  والعالمة الجرارية  و د ير   بلك إلم المعرىة والخعرد السابصة ل

ىإا المحجع  المدىعع يده  اتراهات المسجهلك اإيرابية نحع العالمة  موبالجال

 الجرارية.

أا المنشعرات  (C.Hughes et al.,2019)  39و د أ هرت نجال  لراسة  

سععك تعجعر أكثر تأثيرا  إبا كان  تهد  يىالممعلة بات المحجع  العاطفم هلم مع   

إلم لى  المسجهلكين لجرربة المنج  وليس بناء العهم نحعه  بينما تؤل  لعرد المىدر 

زيالد العهم بالمنج  مصارنة بإ ناع المسجهلكين بجرربجه  وتشير النجال   ىملورا  مهما  

نجرن   عر هعر اإإلم أا هناك هال ة إيرابية بين المحجع  الممعل وتفاهس الرمه

ولكن بلك يجع ف هلم هدد هعامس منها سمات المؤثر والمحجع  المصد، والهد  منه 

 ونعع المنىة المسجخدمة.

وقد ركزت العديد من الدراسات على مصداقية المؤثرين وعالقتها بترويج 

 ,.A.Martensen et al  ىصد اهجم  لراسة  المنتجات والعالمات التجارية
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مرال المعضة وبلك من لالل  ىمث أساليب اإ ناع لد  المؤثرين بعح( 40 (2018

تحليس مضمعا حسابات هشرد مؤثرين بمع   انسجررا، وتشكيس س  مرمعهات 

منا شة مركلد  حيث اهجمدت الدراسة هلم مدللم مىدا ية المىدر و اببية 

لمنجرات المىدر  وأوضح  النجال  أا اسجخدا، المؤثر للشعكات ا  جماهية لجروي  ا

ا المحجع  أيعجعر أكثر ىاهلية للشركات من اسجخدا، وسالس ا تىال الجصليدية  كما 

الخاص بالمؤثرين  د يكعا أكثر مىدا ية مصارنة بالرهعل الجسعيصية األلر  باهجعار 

 أا المؤثر ينجمم ىم األساس إلم  مهعر المسجهلكين.

 (R.Bendic & J.Granjan,2017)  41وتجفق نجال  لراسة  

حعل أا مىدا ية المؤثر تؤثر هلم اتراه المسجهلك نحع  (D.Baker, 2018) 42و 

العالمة الجرارية وكذلك الصرار الشرالم  كما تؤل  إلم زيالد لععية المؤثر  ولذلك 

يرب هلم المؤثر أ  يرو  للعالمات الجرارية المناىسة للحفا  هلم مىدا يجه لد  

 مجابعيه.

 ,M.Rebeloو  (X.Lim et al.2017)  43جم  كما تجفق نجال  لراس

حعل و عل هال ة بين مىدا ية المؤثرين والنية الشرالية للمجابعين  وأا  (44  (2017

المىدا ية  و د أوضح المعحعثعا أا هد،   المؤثر يشكلعا بعد ىمالراببية والثصة 

يمكن أا يؤثر ة لد  المؤثر حعل المنج  المرال ترويره يىتعاىر المعرىة والخعرد الكا

 Expertهلم مىدا يجه بشكس سلعم  وهع ما يجفق أيضا  م  نجال  لراسة  

Voice,2020)  45)  من المعحعثين أا المؤثر يرب أا يجس   %94حيث أوضح

ة اسجخدا، يفأا المؤثر يرب أا يعر  كي %92بالمىدا ية والمعرىة  كما ير  

بجعسي  مىالر معرىجه  هن المنج   المنج  المرال ترويره  لذلك يهج  المؤثروا 

اسجخدا، المنجرات الرديدد  وا سجفالد من لعرد  يةفوالصيا، بالعحث الميدانم  وتعل  كي

 زمالله .

بعحث السمات األساسية  (I.Morteo,2017)  46و د اهجم  لراسة  

أا إلم  مؤثرد  حيث ألارت النجال  13للمؤثرين من لالل المصابالت المجعمصة م  

ة الجفاهس م  يف  هذه السمات هي لخىية المؤثر  و علد المحجع  المنشعر  وكيأه

 الرمهعر  وأا هذه العناصر تشكس مىدا ية المؤثر لد  مجابعيه.

 S.Venus Jin etوىم ضعء مدلس مىدا ية المىدر اهجم  لراسجا  

al.,2018 و )N.Tayyebtaher,2019)  بالمصارنة بين مىدا ية المؤثرين

أا  (S.Venus Jin et al.,2018) 47والمشاهير  حيث أوضح  نجال  لراسة  

المسجهلكين المجعرضين لمنشعرات مؤثر  انسجررا، يدركعا أا المىدر يمكن 

العثعق به  ولديه  اتراهات إيرابية نحع العالمة الجرارية  ويشعروا بالحضعر 

عرضعا لمنشعرات ا  جماهم بشكس أكعر وبلك مصارنة بالمسجهلكين الذين يج

 موالج (N.Tayyebtaher,2019)  48المشاهير  وهع ما يخجلف م  نجال  لراسة  

تشير إلم أا اسجخدا، العالمات الجرارية للمشاهير يساهد هلم تذكر ولراء المنج  
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بشكس أىضس من المؤثرين  كما يؤل  إلم المىدا ية المرتفعة للعالمة الجرارية والنية 

باإضاىة إلم أا ا تراه العا، نحع إهالنات المشاهير أىضس من  الشرالية المرتفعة 

 إهالنات المؤثرين.

المؤثرين  فىوقد انصب اهتمام بعض الدراسات على بحث ثقة الجمهور 

حيث اهجم  لراسة  وعالقة ذلك باتجاهاتهم نحو العالمات التجارية،

 I.Himelboim & G.I.Golan, 2019)  49)  روسم يفال الجسعيقبالجركيل هلم

Viral Marketing  وتسعيق المؤثرين وىصا  لمدلس الشعكات ا  جماهية  وتشير

هال ة المؤثر بالمسجهلك  وتعجعر مؤلرا   ىمالنجال  إلم أا الثصة تشكس هنىرا  مهما  

لصدرد المسجهلك هلم ا سجدهاء وا تراه نحع المنج  واحجمالية الشراء  وهع ما يجفق 

تؤكد هلم أا المؤثرين  مالج (Phung & Q.Lung,2018L)  50.م  نجال  لراسة  

 ديرين بالثصة  كما أا له   الجسعيق إبا اهجعره  الرمهعر ىميعجعروا أكثر ىاهلية 

بحث المسجهلكين هن المعلعمات وتصيي  العدالس  حيث أا العديد من  ىملور مه  

المعحعثين يشجروا المنج  بناء هلم ترليح المؤثر  كما تشير نجال  لراسة 

 I.Bruns,2018)  51)  إلم و عل هال ة بين إلراك الرمهعر ألصالة المحجع  والثصة

 رالية للمسجهلكين.المؤثرين  وأا األصالة والثصة يؤثراا هلم النية الش ىم

أهمية الراببية والثصة  (L.Gashi,2017)  52كذلك أوضح  نجال  لراسة  

مرحلة تصيي  المنج  مصارنة بعناصر العال ة م  المؤثر والسن  ىمالمؤثرين  ىم

مرحلة اتخاب الصرار الشرالم  وهناصر الخعرد والهعية  ىموالراببية والثصة 

د الشراء  بينما تشير نجال  لراسة مرحلة ما بع ىما  جماهية والثصة 

 I.Draganova, 2018)  53)  المؤثر ترتعط  ىمإلم أنه   تع د أللة هلم أا الثصة

بالنية الشرالية للمسجهلكين وبلك مصارنة بجأثير هناصر الراببية والخعرد والجعلق 

 بالمؤثر هلم النية الشرالية للمسجهلك.

بالشبكات  Self-Brandingثانياً: الدراسات الخاصة بمفهوم بناء العالمة الذاتية 

 االجتماعية:

تناول  بناء العالمة  ميسجعرض هذا المحعر مرمعهة من الدراسات الج

 ضعء اسجخدامه  للشعكات ا  جماهية. ىمة تع يف األىرال لهذا المفهع، يفالذاتية وكي

فقد اهتمت العديد من الدراسات ببحث العناصر المكونة للعالمة الذاتية 

 ىمهلم هناصر بناء العالمة الذاتية  (J.Vilander, 2017)  54حيث ركلت لراسة  

ل إ راء مرمعهة من المصابالت المجعمصة م  روال الالشعكات ا  جماهية من ل

األهمال  وألارت النجال  إلم أا بناء العالمة الذاتية يعد هملية تسجثرق و جا  طعيال   

وتجضمن هذه العملية ثالثة هناصر وهم أصالة المحجع   وا تساق بين ما يصدمه 

  كما تعجمد العالمة الذاتية المنىات المخجلفة  والجفاهس المكثف م  المجابعين ىمالفرل 

ذ وتصدي  المحجع   كما تشير نجال  لراسة يفة تنيفالنا حة هلم الداىعية والثصة وكي
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 W.Arruda,2009)  55)  إلم أا العالمة الذاتية الصعية تجكعا من ثالثة مكعنات

 Three Cs وه  العضعح )Clarity    حيث يرب أا يكعا الفرل واضحا  وىريدا

من لالل بناء رسالس اتىالية مجسصة م  بعضها هعر كس  Consistencyوا تساق 

حيث يرب أا يكعا الفرل مجاحا   Constancy نجظا،المنىات المسجخدمة  وا 

 .ومرليا  من لالل اسجخدا، المنىات المخجلفة

إلم أا بناء العالمة  (M.Grenman et al.,2019)  56وتشير نجال  لراسة  

الذاتية يعجعر طريصة تفكير تفجرض أا الذات سلعة  ابلة للجسعيق ألغراض ا جماهية 

تجضمن تصدي  الذات وتطعيرها   موهملية  كما أنها مرمعهة من الممارسات الج

 المرجم . ىموتحصيق الجكامس والجميل 

ة الذاتية أا العالم (J.Slaughter,2015)  57و د أوضح  نجال  لراسة  

تحجع  هلم هدد مكعنات أساسية منها الرسالة والمهمة  وأا هذه المكعنات تجطعر 

ا هجعار و عل  ىموتجضح من لالل العهم والجحليس الذاتي للفرل  ولكن يرب األلذ 

الثالب يدير العالمة  ىمة إلارد األىرال والمنظمات للعالمة  ىالفرل يفكي ىمالجال  

الذاتية الخاصة به  بينما المنظمات تعجمد هلم مرمعهة من األىرال إلارد هالمجها 

الجرارية  كما أا تطعر العالمة الذاتية يعجمد هلم السمات الذاتية الخاصة بالفرل 

والمجثيرات المرتعطة به  بينما تجطعر العالمة الجرارية من لالل العمس الرماهم 

 ن و  تعجمد هلم ىرل بذاته.يفللمع 

وقد اهتمت عدة دراسات بإلقاء الضوء على مدى وعى األفراد بمفهوم 

هلم بحث تطعيق  (K.Johnson,2017)  58حيث ركلت لراسة  العالمة الذاتية، 

 LinkedInالطال  لمفهع، بناء العالمة الذاتية من لالل اسجخدا، مع عم لينكد إا 

ح  النجال  أا بناء العالمة الذاتية يعد هملية مسجمرد    وأوضPinterest وبينجرس  

وأنه يرب هلم الفرل أا يطل  هلم أه  مسجحدثات الشعكات ا  جماهية واتراهات 

وأا مهارات   أبهاا اآللرين ىميشكلها  مهذه الىناهة  وكذلك المدركات الج

المدركات وبناء  ىمالجعاصس الريدد سعاء الشفهية أو المكجعبة تعد أمرا  مهما  للجأثير 

 العالمة الذاتية الصعية.

وتجفق نجال  العديد من الدراسات م  بلك حيث تشير نجال  لراسة 

 C.Kleppinger & J.Cain,2015) 59)  إلم أهمية تعاىر معلعمات حديثة هن

اسجخدامها لجطعير مراله  المهنم   كيفيةاهية لد  الطال   وتعضيح الشعكات ا  جم

بناء العالمة الذاتية الر مية والمهارات الالزمة لعناء  كيفيةكما يرب تعلي  الطال  

 & A.Romellوإلارد العالمة  كما أوضح  نجال  لراسة  

E.Lidman,2019) 60) – ق العمس سع ىمبناء العالمة الذاتية  كيفيةإطار بحث  ىم

الىعرد العامة  لذلك ىإا نشاط  ىمأا الشعكات ا  جماهية ألاد مهمة للجحك   -بالسعيد

هذه الشعكات حيث أنه  يعرىعا أهمية الجعا د هعرها  و د  ىمالمعحعثين مرتف  

أوضح المعحعثعا أا لديه  حسابات لخىية وحسابات ألر  تخص العمس  وهلم 
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العال  العا عم أه  من العال   ىمالعالمة الذاتية الرغ  من بلك ىه  يروا أا بناء 

 ا ىجراضم.

هلم تحليس  (J.Jacobson, 2017)  61وىم هذا اإطار ركلت لراسة  

تصدي  الذات من لاللها  وألارت النجال  إلم أا بناء  وكيفيةمشهد الشعكات ا  جماهية 

العالمة الذاتية ليس مررل تصدي  لهعية الفرل بس إا هذا العناء له تأثير أكعر هلم 

العا   حيث تعمس اسجراتيريات بناء العالمة الذاتية هلم تحصيق  ىمممارسات الفرل 

الفرل لجثيير سلعكياته ومدركاته  الجعاىق بين سلعك الفرل وهالمجه الذاتية  مما  د يدى 

م  بلك  حيث تشير إلم أا ( B.Duffy et al.,2017)  62أيضا   وتجفق نجال  لراسة  

اسجخدا، األىرال للمنىات ا  جماهية لعناء العالمة الذاتية  ال  هلم المدركات وليس 

جصنية الفعلية اإمكانات ال ىمالحصالق  حيث أنه  يجخيلعا ما هع ممكن بد   من الجفكير 

لكس منىة  وتشكس هذه المدركات سلعك المسجخدمين وكذلك الممارسات ا  جماهية 

هذه المنىات  وتنع  هذه المدركات من الجفاهس م  لىالص المنىة   ىم

 واىجراضات الفرل حعل الرمهعر  باإضاىة إلم مفهع، الفرل هن باته.

 توظيف موقع كيفيةوقد اهتمت بعض الدراسات ببحث 

حيث رصدت لراسة بناء العالمة الذاتية،  فى  Instagramانستجرام

 M.Nunez, 2019) 63)  اسجخدا، رالدات األهمال لمع   انسجررا، لعناء العالمة

الذاتية الخاصة به   وأوضح  المعحعثات أا العالمة الذاتية تشكس  لءا  من حياتهن 

حياتهن  وأا الرمهعر  ىمالعا   حيث أا لديهن اهجما، بمشاركة الرمهعر  ىم

هلم  جركيليسجطي  من لالل العالمة الذاتية ا رتعاط برالد األهمال كإنساا وكذلك ال

همله   وتشير النجال  إلم أا العالمات الذاتية تليس الحعا ل بين روال األهمال 

والمسجهلكين  وتعجعر ترسير للفرعد بينه   ويعمس انسجررا، كمنىة أساسية لروال 

يعمية  وتجفق هذه النجيرة م  الحصيق ا رتعاط بين مشروهاته  وحياته  جل األهمال

إلم  (E.Longley, 2018) 64نجال  العديد من الدراسات حيث تشير نجال  لراسة  

تشري   من لاللأا مفهع، بناء العالمة الذاتية يحظم بالشععية هلم مع   انسجررا،  

الىعر والحىعل هلم اإهرا   باسجخدا،المسجخدمين هلم بناء هالمجه  الذاتية 

Likes  والذ  يعجعر نعها  من رأس المال ا  جماهم  ويعطم ل لة لصدرد الفرل هلم

 ذ  الرمهعر من و هة النظر الجسعيصية  و د أتاح انسجررا، للمسجخد، أا يرجذ  

خدمين  مهعرا  كعيرا  نجيرة احجعاله هلم العالمات الجرارية والمشاهير وكذلك المسج

 العاليين.

أا  (G.Lindahl & M.Ohlund, 2013) 65كما تعضح نجال  لراسة  

انسجررا، يعطم حرية أكعر لألىرال للجععير هن أنفسه  وهن هعيجه   وأا الىعر 

بناء العالمة الذاتية  كما أا تشكيس الهعية من لالل  ىميمكن أا تكعا أكثر ىاهلية 

رد هلم الجععير  وهلم الرغ  من بلك ىإا الىعر يمكن أا يخلق مرجمعا  أكثر  د
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المعحعثين يروا أا األىرال يظهروا  لءا  ىصط من هعيجه  من لالل الىعر  وأنها 

 ىم بعض األحياا  د تعطم انطعاها  زالفا  يخالف العا  .

 المرحلة العمرية  Zهلم  يس  (A.Vitelar,2019)  66و د ركلت لراسة  

بناء العالمة الذاتية ومد  ىه  هذا الريس ألهمية  كيفيةسنة( لعحث  24-18من 

اسجخدا، الشعكات ا  جماهية ىم بناء العالمة الذاتية  وتشير النجال  إلم و عل العهم 

 ىمنجرن  يساهد بالعالمة الذاتية  وأا تطعير العالمة هعر اإ Zالكاىم لد   يس 

بشكس أساسم لعناء  سعق العمس  ويسجخد، المعحعثعا مع   انسجررا، ىمتميله  

  بينما أ هرت والفيديعأنه  يفضلعا نشر الىعر  %57العالمة الذاتية حيث أوضح 

ىصط من  %30حيث يصع،   LinkedInالنجال   لة اسجخدامه  لمع   لينكد إا

المعحعثين بنشر محجع  محجر   بينما   يصع، أي منه  بنشر أي محجع  تعليمم  

المعلعمات الشخىية  ىمهناصر للعالمة الذاتية تجمثس  ويشير المعحعثعا إلم أا هناك

 المجضمنة ألىكاره  ومشاهره  وما يحعز هلم إهرابه   والىعر الشخىية 

Selfies والىعر الرماهية  Wefies. وكذلك المحجع  الذ  يعكس أسلع  حياته   

استخدام الشبكات  كيفيةوقد اهتمت مجموعة أخرى من الدراسات ببحث 

 & S.Wincciحيث  ام  لراسة  بناء العالمة الذاتية،  فىاالجتماعية 

W.Mohamed,2015) 67)  ماليليا  وأوضح  النجال   ىمبالجطعيق هلم المشاهير

 واهجماله اسجخدا، المشاهير لمرمعهة من المنىات المخجلفة لعناء العالمة الذاتية  

  وتشير النجال  إلم و عل تعاوا بين ىيسععكبمع    منشعراته  ىمهلم اللثة المحلية 

المشاهير لليالد هدل المجابعين بىفحاته  حيث أا و عل  اهدد  ماهيرية واسعة 

يساهد هلم زيالد للس المشاهير ونشر ألعاره  بعسالس ا تىال الجصليدية مما يسه  

 زيالد لععيجه . ىم

بعحث المكعنات  (S.Kirilova,) 68 2017ىنلندا ىصد اهجم  لراسة   ىمأما 

وتعيجر  ىيسععكاألساسية لعناء العالمة الذاتية النا حة وبلك بالجطعيق هلم معا   

 ذ  المجابعين وزيالد  ىمويعتيع   وأ هرت النجال  أا هناك هدد هناصر تسه  

هلم المعضعهات الىالمة  نسعة الجفاهس منها تع ي  نشر المحجع   والجركيل

د  وكذلك المعضعهات المرتعطة بالثصة بالنفس ورهاية الحيعانات والمضحكة والمؤثر

 األليفة  والجثيير والجرديد بالمحجع  المصد،.

اسجخدا، مع    كيفيةهلم  (C.Chen, 2013) 69و د ركلت لراسة  

لعناء العالمة الذاتية  حيث أ هرت النجال  أا بناء العالمة الذاتية  YouTubeيعتيع  

حيث يحدل الفرل الهعية الخاصة به  Extractا سجخرا  ه  و يمر بثالث مراحس

وهنا يصع، الفرل بجصدي   Expressالجععير   والفيديعويسجخدمها كأساس ألىكار مصاط  

وبلك  Exudeالحىال   وبناء العالمة ىمنفسه للرمهعر  وهم المرحلة األكثر أهمية 

من لالل  ذ  المجابعين للمحجع  المصد، لاصة أا زيالد نسعة المجابعة تعد الهد  

 األساسي للمسجخد،.
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 ىمبالجعر  هلم لور الشعكات  (I.Petruca, 2016) 70كما اهجم  لراسة  

بناء العالمة الذاتية وتطعيرها  حيث ألارت النجال  إلم أا الشعكات ا  جماهية من 

الس لعناء العالمة الذاتية  ولكن يرتعط بلك بمرمعهة من أىضس وأسهس العس

المنىات ا  جماهية المخجلفة  ىمضرورد إنشاء حسابات  مىتجمثس  ما هجعارات والج

تصدي    وللعصعل لعدل أكعر من المسجخدمين  وأهمية الجحديث المسجمر لهذه الحسابات

ا  جماهية كرلء من العالمة معلعمات هن الفرل وما يصع، به بحسابه هلم المنىة 

أهمية النشر اليعمم هعر المنىات ا  جماهية  والجأكد من اتساق الرسالس    والذاتية

 وأا يصع، الفرل بدور نشط إحداث الجأثير و ذ  المجابعين.

كما ركلت مرمعهة من الدراسات هلم تأثير الشعكات ا  جماهية هلم بناء 

 (I.Karaduman, 2013) 71ل  ىصد اهجم  لراسة  وتطعير العالمة الذاتية لألىرا

من لالل حساباته  بالشعكات ا  جماهية   الجنفيذيينبجصيي  العالمة الذاتية للمدراء 

ا  لعناء العالمة الذاتية صحيث ألارت النجال  إلم أا الشعكات ا  جماهية تخلق ىر

ا هجعار أا للق  ىمسعاء كاا بلك ألهدا  لخىية أو مؤسسية  ولكن م  األلذ 

الصيمة يحجا  تفاهس الفرل بأمانة وصدق م  الرمهعر وإبداء ا هجما،  كما أوضح  

 Social Media Existence الجعا د هعر الشعكات ا  جماهية مالنجال  أا مفهعم

لهما تأثير إيرابم هلم  هعل بناء   Active Involvementوا نثماس النشط

 العالمة الذاتية.

 كيفية (S.Khamis et al., 2016) 72اإطار رصدت لراسة  وىم هذا 

ضعء  ىماسجخدا، المشاهير لمفهع، بناء العالمة الذاتية  حيث أ هرت النجال  أنه 

انجشار مفهع،  ىما تراه ا سجهالكم الحالي ىإا اسجخدا، الشعكات ا  جماهية ساهد 

جماهية لاصة انسجررا، أكد بناء العالمة الذاتية  كما أا  هعر مؤثر  الشعكات ا  

 هلم ثالثة هناصر:

هىر المعلعمات واآلثار الناترة  ىمالجحعل للعسالس ا  جماهية والجفاهلية  -1

 هن بلك.

 مراله . ىمالجصليس من احجكار المعلعمات لاصة م  النظر للمشاهير كخعراء  -2

الجأثر بع هة النظر الجسعيصية  وامجدال هذا الجأثير إلم مناحم الحياد  -3

ا  جماهية المعاصرد مجضمنة اسجخدا، المشاهير للشعكات ا  جماهية  وما 

 يجرتب هلم بلك من مكاسب مالية وتسعيصية.

 موقع انستجرام:لالتحليل السيميولوجى تناولت ثالثاً: الدراسات التى 

اهجمدت هلم  مهذا المحعر مرمعهة من الدراسات الج متسجعرض العاحثة ى

حيث ركلت لراسة  أمانم مدلس الجحليس السيميعلع م للىعر بمع   انسجررا،  

ىي هلم تحليس الىعر الجي نشرها المسجخدمعا هعر انسجررا، ( 73  (2017ألعرت 

إطار "حملة هي ل  مىر" والجم أطلصجها وزارد السياحة  و د ألارت النجال  إلم أا 
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من مسجهلك إلم منج  إيرابم ومىدر معثعق الحملة نرح  ىي تحعيس الرمهعر 

  وبلك من لالل هرض مرمعهة من سياحيا  لدولة اتسعيق  مللمعلعمات ومساه  ى

 .لك بعض المناطق غير المعروىةذوك الىعر أللهر األماكن السياحية

هلم مدلس الجحليس  (T.Miotti,2019) 74و د اهجمدت لراسة  

مرال السفر  مكيفية اسجخدا، المؤثرين ىالسيميعلع م لمع   انسجررا، لمعرىة 

  و د ألارت النجال  إلم أا األصالة   Authenticity للىعر للجععير هن األصالة

معضعع الىعرد ولكن ىم مرمعهة هناصر مثس  مهنىر واحد ى متظهر ىصط ى

وزاوية  بالىعرداأللعاا وحركة األىرال ومد   ربه  أو تعاهده  الىعرد و

اهجم  وىم هذا اإطار   هذه العناصر معا  لعرد أصيلة للمجاب  تشكس  والجىعير

بالجعر  هلم أه  العناصر ( 6M.Serrano & A.García, 201) 75لراسة  

المكعنة للىعرد لد  أه  هشرد مؤثرين هلم مسجع  العال  من لالل ا هجمال هلم 

انسجررا،  وتشير صعرد بمع    503مدلس الجحليس السيميعلع م وتحليس المضمعا لـ

الىعرد كعنىر  ذ  بد    مالنجال  إلم ا هجمال هلم  هعر المؤثر بشكس كامس ى

  كما اهج  المؤثروا با هجمال هلم زاوية معا   تىعير مجميلدمن ا هجمال هلم 

هعر المؤثر أو كما أ هرت النجال   مسجع  النظر إبراز العا عية   مالجىعير ى

 المنج  بمركل الىعرد.

السمات  بحثهلم  (M.Misarraf et al., 2017)  76و د اهجمدت لراسة  

المخجلفة لمع   انسجررا، وربطها بمدلس الجحليس السيميعلع م  وتشير نجال  الدراسة 

إلم أا مسجخدمم انسجررا، يصعمعا بمشاركة آراله  من لالل الجصاط الىعر ونشرها 

أو الجعليق هلم منشعرات اآللرين  ويعجعر هدل الىعر الهالس هنا مىدرا  غنيا  

أا هناك أهمية للعديد من العناصر المكملة للىعرد مثس مع   المعانم الد لية  كما ب

ونعهية النص  Mention@الىعرد وتع ي  نشرها واسجخدا، أسلع  اإلارد 

 المكجع  ومد  اإهرا  بالمحجع .

 ياس تأثير ( C.Valentini et al., 2018) 77و د اسجهدى  لراسة  

بالمحجع  ونعاياه  الشرالية  ا تىال العىر  لمسجخدمم انسجررا، هلم مشاركجه  

وتشير نجال  الدراسة إلم أا الجعرض المعالر للىعرد باإضاىة إلم ا نجشار العاس  

إيرابيا  هلم  االلمنج  يؤثراا إيرابيا  هلم اندما  المسجخد، م  المحجع  كما يؤثر

 نعاياه نحع لراء المنج .

 التعليق على الدراسات السابقة:

 ات هلم منه  المسح الميدانم والجحليلم لعحث اهجمدت أغلب الدراس

المعضعهات المرتعطة بالمؤثرين وكذلك بناء العالمة الذاتية  وندرت 

اسجخدم  المنه  لعه الجرريعم ومنه  لراسة الحالة  بينما  مالدراسات الج
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تنعه  ألوات  م  العيانات حيث لمل  ا سجصىاء والمصابالت المجعمصة 

 وتحليس المضمعا. ثنع راىياواإلمركلد والمالحظة ومرمعهات المنا شة ا

  ،ركلت معظ  الدراسات هلم مع   انسجرراInstagram  كمنىة أساسية

للمؤثرين وبلك مصارنة بالشعكات ا  جماهية األلر   وتشير الدراسات إلم 

 The Next Power Player"العب القوة الجديد" أا انسجررا، يمثس 

نشر الرسالس حعل المنجرات الرديدد وزيالد المعيعات   ىمنجيرة لدوره 

وتصدي  لىالص مخجلفة تشكس هامس  ذ  للمسجخدمين  مما يرعس اسجخدا، 

حمالت  ىمالمؤثرين لهذا المع   لده  العالمات الجرارية هنىرا  مهما  

هذه الدراسة  ىمالجسعيق هعر الشعكات ا  جماهية  لذلك تهج  العاحثة 

بناله  للعالمة الذاتية من  وكيفيةم المؤثرين بمع   انسجررا، بالجركيل هل

 لالله.

  مصدمجها  ىمالدراسات حيث  اء  ىمتنعه  النماب  والنظريات المسجخدمة

نمعب ا مىدا ية المىدر و اببية المىدر  كما اهجمدت الدراسات هلم 

ت نمعب  نشر المعجكرات  ونمعب  تصعس الجكنعلع يا  ونظرية ا سجخداما

واإلعاهات  ونظرية رأس المال ا  جماهم  ونمعب  الىيال لجسعيق 

  والنظرية العنالية  ونمعب  Fisherman's Influence Model الجأثير

لعناء العالمة الذاتية األصيلة وهع النمعب  الذ    Rampersadرامعرسال

 هذه الدراسة. ىمسجسجخدمه العاحثة 

 يس الكمم والكيفم لمنشعرات المؤثرين اهجم  العديد من الدراسات بالجحل

ة تصدي  المؤثرين للمحجع   ومد  الجفاهس م  يفوتعليصات المجابعين لدراسة كي

الرمهعر  لذلك تهج  العاحثة باسجخدا، الجحليس الكمم والكيفم لمنشعرات 

ة  يامه  بعناء العالمة الذاتية يفالمؤثرين هعر مع   انسجررا، لمعرىة كي

 الخاصة به .

  تشير الدراسات إلم أهمية هال ة المؤثر برمهعره كمرحلة أولم  ث  هال ة

المؤثر بالعالمات الجرارية كمرحلة ثانية من لالل  يامه بالجروي  لها 

وتصديمها لمجابعيه  ومن هنا تأتم أهمية الدراسة الحالية للجركيل هلم بناء 

 ة م  المجابعين وكذلك بناء العال ىمة اسجثمارها يفالعالمة الذاتية للمؤثر وكي

 العالمات الجرارية.

  اهجم  الدراسات بالجسعيق هعر المؤثرينInfluencer Marketing 

كمدلس مخجلف لجسعيق العالمة الجرارية  و د  هر بلك من لالل الدراسات 

ركلت هلم رؤية المسع ين لهذا النعع من الجسعيق  ومعايير الجياره   مالج

 والشفاىيةالمؤثر للمنجرات وحفا ه هلم المىدا ية  تروي  وكيفيةللمؤثرين  

 م  الرمهعر.
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  تشير الدراسات إلم لور مفهع، بناء العالمة الذاتيةSelf-Branding 

سعق العمس  لذلك تهج  العاحثة بدراسة  ىمالجروي  لألىرال  ىمكعامس أساسم 

 ك. يا، المؤثرين بعناء هالمجه  الذاتية والمعايير الحاكمة لذل يةفكي

 اإلطار النظرى للدراسة:

 مدخل التحليل السيميولوجى: -1

جفسير معانم الد  ت والرمعز واإلارات  مدلال  لتعجعر السيميعلع يا 

وتُعر  هالد بأنها "هل  العالمات"  ونرد ىم هذا الجعريف تحديدا  هاما  لعل  ل  ينشأ 

أوالر الصرا الجاس  هشر وبداية الصرا العشرين  أما السيميعلع يا بمعناها  ىمإ  

الحديث ىصد  هرت بىفجها هلما  مسجصال  ىم و   واحد تصريعا  م  تشارلل ساندرس 

ىم أمريكا وىرليناند لو سعسير  Peirce Charles Sandersبيرس 

Saussure de Ferdinand 78 أوروبا  ىم). 

 مسيمياء لفظا  هربيا  مشجصا  من لفظ "سي " بمعنم العالمة الجوتعجعر كلمة 

 Semiologyتدل هلم ليء ما  وهم تجرال  م  المىطلح األوروبم سيميعلع يا 

 Semion  وهما مشجصاا من اللفظ Semioticsوالمىطلح األمريكي سيمعطيصا 

وسعسير بعصفها   و د تعلعرت السيميالية هلم يد لSignالالتينم الذ  يعنم العالمة 

  ويمكن تعريف (79 هل  يدرس حياد العالمات من لالس الحياد ا  جماهية المجداولة

 ىمالسيميعلع يا بأنها " لراسة اإ راءات الجعاصلية أو العسالس المسجعملة للجأثير 

  كما تعر  (80 "ىيهينظر إليها بهذه الىفة من طر  من نريد الجأثير  ماآللر  والج

درس العالمات والىعر والرسع،" ألا هل  سيمياء الىعرد  لء من بأنها "هل  ي

بناء اإنساا للمعانم ا  جماهية من  كيفيةهل  السيمياء ا  جماهية الذ  يدرس 

 .(81 الىعر والرسعمات

وتعجعر الدراسات المعجمدد هلم السيميعلع يا من الدراسات الحيعية ألنها 

سعاء لفظية أو غير لفظية  كما أنها تحاول تصع، هلم ىك لفرد الرسالة ا تىالية 

  وتعد العالمة هي أساس (82 الجعر  هلم العالمات ولرحها وىصا  لثصاىة كس مرجم 

بأنها "تمثيس لشئ ما حيث تصع،  Peirceمدلس الجحليس السيميعلع م  ويعرىها بيرس 

  ويفجرض الجحليس (83 بجعصيس بعض  عانب هذا الشئ أو طا اته إلم لخص ما"

السيميعلع م أا الرمل مجعدل المعانم  وأا كس لطا  أو مرسع، يعد نسصا  من 

العال ات اللفظية وغير اللفظية كالرمعز المرلية والملىصات والىعر والخرالط 

 .(84 والمؤلرات

لجحليس  De Saussureويعجمد الجحليس السيميعلع م هلم رؤية لوسعسير 

وهع الشكس الذ  تجخذه العالمة   Signifierالدال  العالمة وىصا  لثالثة مكعنات هم

 موهع الجىعر أو المفهع، الذ  تمثله العالمة  والعال ة الج Signifiedوالمدلعل 

  بينما تعجمد رؤية رو ا (Signification 85تربط بين الدال والمدلعل وهم الد لة 
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يينم ىم تحليس الىعرد هلم مسجعيين وهما المسجع  الجعRoland Barthe بارت 

ب هن السؤال  مابا؟(  يالذ  يركل هلم المعنم الفعري العاضح للعالمة  وير

الىعرد حيث تىعح الىعرد نسيرا  من  ىموالمسجع  الجضمينم األكثر همصا  

تنعثق من  راءات مجعدلد  وتريب هن السؤال  لمابا؟(  وير  بارت  مالعالمات الج

هنا أا العالمة تحجع  هلم ثالث رسالس وه : رسالة ألسنية أو لثعية  رسالة أيصعنية 

مدونة  الىعر والعالمات العىرية(  رسالة أيصعنية غير مدونة  المعنم العميق غير 

 .(86  الظاهر(

ينجرها  مالمنشعرات الج ىم  جماهية الشعكات ا ىموتجمثس العالمات 

باإضاىة إلم الجعليصات  ىيديعالمسجخدمعا سعاء كان  نص أو صعرد أو مصط  

هي الشكس  Photosوالمشاركة وما يحعز هلم إهرا  المسجخدمين  وتعجعر الىعر 

مع   انسجررا، والجم يلجصطها المسجخد، ويصع، بجحريرها ونشرها   ىماأله  للعالمات 

  Profileحفظ  مي  الىعر الجم ينشرها المسجخد، ىم العا هة الخاصة به ويج 

 بحيث تشكس مرمس العالمات الخاصة بالمسجخد،.

الجحليس الكمم والكيفم  ىموتعجمد الدراسة هلم مدلس الجحليس السيميعلع م 

لمنشعرات مع   انسجررا، من أ س الع ع  هلم أساليب الجععير هن العالمة الذاتية 

صة بالمؤثرين سعاء اللفظية أو غير اللفظية المسجخدمة ىم منشعراته   وكذلك الخا

أساليب إ ناع الرمهعر بهذه العالمة الذاتية من لالل المنشعرات محس الدراسة  ويأتي 

 ا هجمال هلم هذا المدلس لسععين:

اهجمال مع   انسجررا، هلم العناصر غير اللفظية بشكس أساسم ومحدولية  

النىية المطعلة  مما يحجا  إلم أسلع  تحليلم مخجلفة وأكثر ماللمة المعال 

للجعامس م  العناصر ا تىالية غير اللفظية وكشف المعانم والد  ت 

 الظاهرد والعميصة.

 Structural Analysisيعجمد الجحليس السيميعلع م هلم األسلع  العنيع  

  وبالجالم النظر للرلء ىم إطار الكس  وهع ما يالل  معضعع الدراسة حيث 

أا منشعرات المؤثرين   يمكن تحليس كس منها بشكس منفرل  ولكن تحجا  

بناء العالمة الذاتية للمؤثر  بكيفيةإطار سياق كلم لاص  ىمإلم تحليس 

عل تراكمم والسمات المكعنة لهذه العالمة  لاصة أا العالمة الذاتية مره

 لفجرد زمنية و  يصجىر هلم مررل صعرد أو منشعر واحد ىصط للمؤثر.

 Authentic Personalنموذج بناء العالمة الذاتية األصيلة   -2

Branding Model: 

بعض  نمعب   2008ها،  Hubert Rampersad ا، هعبرت رامعرسال 

بناء وإلارد العالمة  ةكيفيلعناء العالمة الذاتية األصيلة بثرض تع يه األىرال نحع 

الخاصة به   وير  رامعرسال أا بناء العالمة الذاتية يعد هملية تجطلب تحديثا  مسجمرا  
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ويعمس نمعب  بناء   (87 سعيس تصدي  نفسه والجعا د بشكس محعب لآللرين ىممن الفرل 

لعناء العالمة الذاتية هلم تطعير العهم وىه  العالمة الذاتية وإتاحة الفرصة لألىرال 

بشكس أكثر تنظيما   حيث يجكعا هذا النمعب  من  ه وإلارد العالمة وتع يف  هعل

 (88  أرب  مراحس وهم:

 تحديد وتشكيس الطمعح الشخىم. -1

واسجخدامه كنصطة ارتكاز  Promiseتحديد وتشكيس وهد للعالمة الذاتية  -2

 ألىعال الفرل.

 ىم.تطعير لطة همس مجعازنة بناء هلم األهدا  والطمعح الشخ -3

 وحىد النجال . تنفيذيةتر مة ما سعق إلم لطعات  -4

ويعجمد النمعب  هلم مفهع، بناء العالمة الذاتية كعملية اسجراتيرية ومسجمرد 

يصع، من لاللها األىرال بإنشاء ولخىنة  يمة ىريدد تميله  هن غيره  والجعاصس م  

ععر هعية العالمة الرمهعر المسجهد  حعل هذه الصيمة لجحصيق أهدا  لخىية  بينما ت

يحدلها األىرال كمالمح لعالمجه   مالذاتية هن سمات الشخىية والمهارات والصي  الج

 الذاتية.

وتحصق العالمة الذاتية الصعية وىصا  لرامعرسال العديد من األهدا  للفرل حيث 

تععر هن الفرل وما يمثله من  ي  وما يمكن لآللرين أا يجع ععا منه هند الجعامس معه 

سعق العمس  وتساهد هلم بناء هعية  ىمما أنها تليد من  درد الفرل هلم المناىسة ك

للفرل وكذلك تربطه بمرمعهة من الجع عات اإيرابية  كما تعطم  درا  أكعر من 

  والعضعح و علد  رارات وأىعال الفرل  أ الشفاىيةالسلطة والصيالد والثصة بناء هلم 

للفرل وتحصيق المناى   احجراىيةأا العالمة الذاتية تيسر من إمكانية صناهة مهنة 

ووىصا  لذلك حدل رامعرسال إحد  هشرد سمة مكعنة للعالمة   (89 الشخىية والعملية

 (90 الذاتية األصيلة تجمثس ىم:

 (1جدول رقم )

 سمات العالمة الذاتية وفقاً لنموذج بناء العالمة الذاتية األصيلة

 تعريفال السمة

بناء العالمة وىصا  للشخىية الحصيصية للفرل بحيث يكعا المحجع   ديدا  ووا عيا   Authenticityاألصالة  -1

 ومجفرلا  وبعيدا  هن الليف والجصليد.

 الذاتي. هوضعها وىصا  لطمعح مالجلا، الفرل بالمعايير األلال ية والسلعكية الج Integrityالتكامل  -2

بناء العالمة الذاتية وتشمس  المظهر  األلعاا   ىمثعات العناصر المسجخدمة  Consistencyاالتساق  -3

 األىكار  طريصة الكجابة  مكاا الجىعير(.

الجركيل هلم تخىص واحد ىصط بحيث يكعا الفرل محدلا   ويمكن الجركيل هنا  Specializationالتخصص  -4

مهارات أو  درات محدلد تؤثر هلم معهعة أو مهارد واحدد  حيث أا هد، و عل 

 سلعا  هلم تفرل الشخص.

 مرال محدل  وأا يكعا  الداّ مؤثرا  ولديه لعرد كعيرد. ىماهجعار الفرل لعيرا   Authorityالسلطة  -5

 الجععير هن العالمة الذاتية بشكس مجفرل ومخجلف هن المناىسين. كيفية Distinctivenessالتميز  -6
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 أو ه تشابه تربط الفرل بمن حعله بحيث يشعروا بالصر  واأللفة معا .و عل  Relevanceاالرتباط  -7

المنىات  ىمالعا   أو  ىمأما، الرمهعر سعاء أا يكعا الفرل  اهرا  ومرليا   Visibilityالتواجد  -8

 ا  جماهية.

 سعيس بنالها. ىمحا ة العالمة الذاتية إلم مدد زمنية طعيلة  Persistence ثابرةمال -9

األنشطة الخيرية والمرجمعية بهد   ىم يا، الفرل بمساهدد اآللرين والمشاركة  good Will حسنةالاإلرادة  -10

 إضفاء اإيرابية واألهمية هلم العالمة الذاتية.

ألداء اتطوير  -11

Performance 

مصارنة الفرل بين ترار  الماضم والحاضر  والجثلب هلم الرعانب السلعية 

 بهد  الحفا  هلم العالمة الذاتية.وتطعير الرعانب اإيرابية 

لعحث ما  سمات ألر و د أضاى  العاحثة وىصا  لمسح الجراث العلمم أرب  

 السماتوتجمثس هذه   بناء العالمة الذاتية للمؤثرين مى هناصر رليسيةإبا كان  تشكس 

، وإسهام مع المؤثــــــــرين )ترويج العالمات التجارية، وبناء التحالفات مى

 ، واستخدام أسلوب السرد Co-Creation وىـــــــصناعة المحت ىالجمهور ف

 وبلك إلم  انب العناصر السابصة الخاصة بالنمعب .( Storytelling القصصى

 اإلطار المنهجى للدراسة:

 :منهج ونوع الدراسة 

حيث يعد هذا المنه   منهج المسحتعجمد الدراسة هلم منهرين أساسيين هما 

 هدا  هلميا  ل يصا  ومنظما  للحىعل هلم بيانات ومعلعمات هن الظاهرد المدروسة 

ة للدراسة بهد  تكعين  اهدد أساسية من العيانات والمعلعمات يىولفجرد زمنية كا

  كما أنه (91 ةيفالمطلعبة  ويعجعر هذا المنه  هع األكثر ماللمة للدراسات العص

لجحليس السيميعلع م الذ  يصع، هلم تحليس الىعر والمعانم والجعامس يناسب أسلع  ا

المنهج م  الرمعز والعالمات لجحديد المعانم المصىعلد منها  كما تعجمد الدراسة هلم 

وبلك لرصد أو ه الشعه وا لجال  بين حسابات المؤثرين من حيث سمات المقارن 

هذه  ىمتكنيكات اإ ناع المسجخدمة ة الجععير هنها  ويفبناء العالمة الذاتية وكي

 المنشعرات.

حيث اهجم  برصد  ة التحليليةيفالدراسات الوصوتعجعر هذه الدراسة من 

 ىموتحليس منشعرات المؤثرين بمع   انسجررا،  باإضاىة إلم المصارنة بين المؤثرين 

وىصا  لعدل ة تع يف هذه المنشعرات ىم إطار بناء العالمة الذاتية الخاصة به  يفكي

 المجابعين لد  كس منه .

 :مجتمع وعينة الدراسة 

حسابات المؤثرين المىريين بمع   انسجررا،  ىميجمثس مرجم  الدراسة 

Instagram  و د اهجمدت العاحثة هلم تىنيف لراسة  Liqina,2020) 92) 

  ولمل  هينة الدراسة ثالث Followersلمؤثر  انسجررا، وىصا  لعدل المجابعين 

مجعسطم  ألف مجاب (  وىاة 100-5 من  Micro صثار المؤثرين ىاات وه  ىاة

 500 من  Megaكعار المؤثرين  ألف مجاب (  وىاة 500-100 من Macro الجأثير

" أ  الفاات Core3مليعا مجاب (  حيث تمثس الثالث ىاات معا  ما يسمم بـ" 5-ألف
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س م  الرهعل الجسعيصية للعالمات األكثر ىاهلية ىم له  الحمالت اإهالنية والجكام

 ه الماتههذه الفاات مازالعا يعملعا هلم تطعير  ىمالجرارية  كما أا المؤثرين 

الذاتية ىم محاولة لليالد هدل المجابعين واسجصطا  المليد من العالمات الجرارية 

 للجروي  لها.

 حسابات ثالثة مؤثرينو د اهجمدت العاحثة هلم هينة همدية تكعن  من 

 2019يناير  1ها، كامس بدءا  من  ىمبمع   انسجررا،  وتجمثس ىجرد الدراسة  مصريين

  ويععل بلك ا لجيار إلم أا هذه الفجرد هم الفجرد األحدث 2019ليسمعر  31حجم 

 م   مى أسلوب الحصر الشاملزمنيا  و   إهدال الدراسة  وت  ا هجمال هلم 

العيانات للعصعل إلم نجال  أكثر ل ة  وبلك بجحليس كس منشعرات المؤثرين هينة 

الدراسة طعال الفجرد المحدلد  و د ت  الجيار المؤثرين هينة الدراسة بحيث يمثس كس 

منه  ىاة محدلد وىصا  لعدل المجابعين  ويعضح الردول الجالم المؤثرين هينة الدراسة 

   تحليلها وكذلك ىاة كس مؤثر وىصا  لعدل مجابعيه:وهدل المنشعرات الجم ت

 بيانات عينة الدراسة ( 2جدول رقم )

 عدد المتابِعين رابط الصفحة المؤثر الفئة

Followers 

 عدد المتابَعين

Following 

مجمل عدد 

 المنشورات

عدد 

المنشورات 

تم  ىالت

 تحليلها

فئة كبار المؤثرين  -1

Mega  500)من 

 مليون متابع( 5-ألف

https://www نورهان قنديل

.instagram.

com/dr_nou

rhankandil/ 

 600 1863 478 مليون 1.2

متوسطى  فئة  -2

 Macro التأثير

ألف  500-100)من

 متابع(

https://www بوال سالم

.instagram.

com/polasal

em/ 

350.000 1983 2402 320 

فئة صغار  -3

 Microالمؤثرين 

ألف  100-5)من 

 متابع(

https://www إسراء عادل

.instagram.

com/ezraaa

dell/ 

70.000 618 1194 290 

 :أدوات جمع البيانات 

  لجحليس منشعرات المؤثرين بمع   انسجررا، جينياهجمدت الدراسة هلم ألاتين رليس

 :ىموتمثل  هذه األلوات 

 ت  ا هجمال هلم هذه األلاد بمسجعييها الكمم والكيفم تحليل المضمون:استمارة  -1

  وتحديد تكنيكات منشعرات المؤثرين ىمللىعر  ةالمىاحع عصلجحليس النى

 يسجخدمها المؤثروا م  مجابعيه . ماإ ناع الج

وبلك لجحليس العناصر المكجعبة والمىعرد  التحليل السيميولوجى:استمارة  -2

تضمن  العناصر الجكعينية  موالج بمع   انسجررا،بمنشعرات المؤثرين 

يجرتب هليها معانم  اهرد وألر  هميصة من  مواأليصعنية وا سجعارية  والج

https://www.instagram.com/polasalem/
https://www.instagram.com/polasalem/
https://www.instagram.com/polasalem/
https://www.instagram.com/polasalem/
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بالسياق ها الرمعز ستعك مربط المعانم الجث  ل  ت المعانم  تفسيرلالل 

أ س الكشف هن سمات العالمة الذاتية لد  المؤثرين هينة من وبلك   المحيط بها

 .نهاالجععير ه يةفالدراسة وكي

إطار تحليس الشكس والمضمعا أو الجحليس  ىموتمثل  وحدد الجحليس 

 "1210"حيث  ام  العاحثة بجحليس "  Postالمنشعر العاحد " ىمالسيميعلع م 

 .ا  منشعر

 الدراسة:نتائج 

 متشجمس نجال  الدراسة هلم محعرين أساسيين حيث يجمثس المحعر األول ى

هرض نجال  الدراسة الجحليلية تفىيليا   ث  يعرض المحعر الثانم منا شة نجال  

 الدراسة والمصارنة بين نجال  حسابات المؤثرين الثالثة هينة الدراسة:

 نتائج الدراسة التحليلية: -1

ما يلم نجال  تحليس المضمعا والجحليس السيميعلع م يىتعرض العاحثة 

هرض النجال   ىمللىعر والرسالس الخاصة بالمؤثرين هينة الدراسة  وتعجمد العاحثة 

 مالج ينية"ي"القراءة التعهلم ثالثة محاور رليسية حيث يجضمن المحعر األول 

القراءة تركل هلم المعنم المعالر المفهع، لد  كس األىرال ث  المحعر الثانم "

الجص  بمشاهر الفرل حينما لاهد  متعرض المعانم اإيحالية الج موالجالتضمينية" 

محاولة للجعر  هلم  ىمالمسجع  األول وبلك  ىمكاسجصراء لما ت  وصفه الىعرد 

"سمات ليرا  المحعر الثالث والذ  يعرض مخجلف العالمات والرمعز والد  ت  وأ

اهجمد هليها كس مؤثر وىصا  لنمعب  بناء العالمة الذاتية األصيلة  مالج " العالمة الذاتية

 لرامعرسال.

 (:Mega Influencers: المؤثرة نورهان قنديل )فئة كبار المؤثرين أوالً 

اهجمدت العاحثة ىم هينة الدراسة هلم حسا  المؤثرد نعرهاا  نديس  

حيث وصس إ مالم  Mega Influencersبعصفها تنجمم إلم ىاة كعار المؤثرين 

مليعا مجاب   كما بلغ هدل المجابَعين  1.2هدل المجابِعين لديها لالل و   الجحليس إلم 

Following 478 ات بحسا  المؤثرد إلم مجابعا   ووصس إ مالم هدل المنشعر

 منشعرا . 1863

وتعر  المؤثرد نعرهاا  نديس نفسها ىم الرلء الجعريفم الخاص بحسابها 

بمع   انسجررا، بأنها أسجابد  امعية وحاصلة هلم لر ة الما سجير ىم إلارد 

 Dr Babyاألهمال  ومجلو ة وأ، لثالثة أطفال  و د أطلص  هلم نفسها لصب 

 هالجا  مميل لمنشعراتها.واسجخدامه بعد بلك ك

منشعر  600ومن لالل أسلع  الحىر الشامس  الجمل  هينة الدراسة هلم 

  حيث تضمن  2019ليسمعر  31-2019يناير  1للمؤثرد لالل ىجرد الجحليس من 
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( 3منشعرا  ترويريا   ووىصا  لردول ر     117منشعرا  هاليا  و 483هينة الدراسة 

صعرد بينما بلغ هدل  454المنشعرات هينة الدراسة إلم وصس هدل الىعر ىم 

مصطعا   ويعرض الرس  العيانم الجالم إ مالم هدل المنشعرات ىم  146مصاط  الفيديع 

  حيث يأتي لهر أكجعبر كأهلم لهر من حيث هدل 2019كس لهر لالل ها، 

  وهع منشعرا ( 28منشعرا (  بينما يأتم لهر أغسطس كأ س لهر   72المنشعرات  

ما يدل هلم حرص المؤثرد هلم تصدي  المحجع  والجفاهس م  المجابعين بحد ألنم مرد 

يعميا  ومشاركة ألعارها أو   بأول معه  للحفا  هلم مسجع  ا ندما  م  الرمهعر 

 وضماا هد، تأثره سلعا .

 

و د اهجمدت المؤثرد ىم منشعراتها هلم اسجخدا، اللثة العربية واإنرليلية  

لأللخاص والعالمات الجرارية  mention@ا اهجمدت هلم اسجخدا، اإلارد كم

بحيث يراها مجابعيه  هلم الىفحات الخاصة به   و اء الهالجا  األكثر اسجخداما  

#وزع_طا ة والذ  أنشأته المؤثرد للجحدث هن األىكار اإيرابية ث  تنعه  بصية 

المة الجرارية المرال ترويرها أو مكاا الهالجا ات وىصا  لنعع المحجع  المصد، أو الع

 و drbabyXdubai#و drbabyXturkishairlines# تعا د المؤثرد مثس 

#bmwdriveit و #drbabyXsamsung و #myegypt 

 أوالً: القراءة التعيينية:

 ( إلى ما يلى:5تشير نتائج الدراسة وفقاً لجدول رقم )

صعرد  387 اء مرتكلا  هلم المؤثرد حيث  هرت منفرلد ىم  محتوى الصورة: -

ىم إطار حياتها اليعمية مثس تناول اإىطار أو العمس أو  يالد السيارد أو الصيا، 

بالجمارين الرياضية  كما احجل  صعر المؤثرد م  أطفالها أهمية كعيرد حيث بلث  

 اءت صعر المؤثرد م  صعرد سعاء ىم المنلل أو أثناء الجنله معه   بينما  124

 صعرد ىصط. 11أصد الها محدولد حيث بلث  

واهجم  المؤثرد بالظهعر م  المنجرات ىم المنشعرات الجرويرية وبلك ىم 

صعر ىصط للمنجرات بشكس منفرل  وتنعه  هذه المنجرات لجشمس  5صعرد مصابس  51

32 19
39 36 45 30 47

25
51 59 45 55

26 11 17 5 5 5 6 3 11 13 11 4
0

50

100

ل  ي د ن ق ن  ا ه ور ن ة  ر ث ؤ م ل ا ت  ا ر شو ن م د  عد ى  ل ا م ج إ
يا   ر شه

المنشورات العادية المنشورات الترويجية
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ت الخدمية منجرات العناية باألطفال وسيارات وأ هلد كهربالية وبعض الجطعيصا

Mobile Apps كما امجدت هذه المنشعرات لجشمس  هعر المؤثرد ىم بعض  

  كما Marriotو Samsungو BMW األحداث الخاصة لشركات هالمية مثس 

صعرد ألماكن  11صعر لع عات الطعا، الىحية وكذلك صعرتين لثرىة و 9 هرت 

 سياحية وطعيعية وأثرية بعدد لول.

 هر األلخاص ىم معظ  الىعر حيث كاا الجركيل هلم األشخاص فى الصورة:  -

المؤثرد كأيصعنة رليسية ىم الجروي  لحسابها  وهع ما  عس و علها رليسيا  حجم ىم 

صعرد ىصط ركلت  11حالة تعا د األسرد أو األصد اء أو المنجرات  وبلك مصابس 

 هلم المكاا.

 62غ هدلها حيث بل Selfiesو د اهجمدت المؤثرد هلم الىعر السيلفم 

صعرد إهطاء  در أكعر من الجلصالية والعفعية للىعر المنشعرد  بينما ابجعدت هن 

هذا األسلع  ىم غالعية المنشعرات الجرويرية لإليحاء بمليد من ا حجراىية والجركيل 

هلم إبراز المنج  المرال ترويره  ويالحظ اسجخدا، المؤثرد هنا للىعر الرماهية 

Wefies 9صعر منها صعرد م  أصد اء المؤثرد بينما ركلت  10لها حيث بلغ هد 

صعر هلم المؤثرد وابنجها  و د اهجم  المؤثرد باسجخدا، تصنية الجىعير السيلفم 

Selfie  أثناء تناول األطعمة والمشروبات الىحية ىم إطار الجروي  ألسلع  الحياد

 الىحية.

  الىعر المنشعرات هينة تعجعر المؤثرد المىدر العحيد لرمي مصدر الصورة: -

  وكاا المىدر األصلم المؤثر Repostالدراسة هدا منشعرين  ام  بإهالد نشرهما 

 بع  سال .

وتشير النجال  إلم أا المؤثرد   تطلب من المجابعين إهالد النشر أو مشاركة 

  ولكن يصجىر األمر هلم الطلب من الرمهعر المشاركة بالجعليصات Sharingالىعر 

 جابة نىالح مرتعطة بأسلع  الحياد الىحم إىالد اآللرين.أو ك

تنعه  أماكن هرض الىعر بين مىر والمثر  وألمانيا وتركيا مكان الصورة:  -

والسععلية  ويالحظ اهجمال المؤثرد هلم بكر مكاا الىعر من لالل لاصية بكر 

  منشعرا   288والجم  هرت كعنىر أساسم ىم  Geotaggingالمع   الرثراىم 

كما ت  ا هجمال هليها ىم كاىة المنشعرات الجرويرية للمطاه  والمراكل الجرارية 

 وكذلك األحداث الخاصة للشركات.

وىم إطار تروي  المؤثرد ألسلع  الحياد ىإا لاصية بكر المع   الرثراىم 

Geotagging  تعمس هلم تروي  المطاه  والمراكل الجرارية والمنجرعات بطريصة

لاصة ىم حالة هد، إلارد المؤثرد إليه  لالس النص المىاحب للمنشعر  غير معالرد

 وا كجفاء بمررل بكره  وىصا  للمع   الرثراىم ىصط.
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كاا الهالجا  الثالب ىم المنشعرات الرموز اللغوية فى النصوص المكتوبة:  -

#وزع_طا ة والذ  أنشاجه المؤثرد نعرهاا  نديس إهطاء بعض النىالح حعل تصعس 

لذات واإيرابية  كما أنشا  هالجا  #لر _غيرك لجحفيل المجابعين هلم تصدي  ا

 النىالح حعل أسلع  الحياد الىحم.

وتشير النجال  إلم اهجمال المؤثرد هلم الهالجا  بشكس رليسم حيث ت  

من المنشعرات ىصط  كما  هرت كعنىر رليسم ىم  %99.7تع يفها ىم 

 يف بعض الهالجا ات الخاصة بالمنج  أو المنشعرات الجرويرية من لالل تع

للعالمات الجرارية  mention@معضعع المنشعر  باإضاىة إلم اسجخدا، اإلارد 

ترم   مالمعلن هنها  و د اهجمدت المؤثرد هلم إنشاء مرمعهة من الهالجا ات الج

 drbabyXturkishairlines#بين ا س  الخاص بها والعالمة الجرارية مثس

 .drbabyXsamsung#و drbabyXbmw#و drbabyXamericaneagle#و

ىيما  mention@وأوضح  النجال  محدولية اسجخدا، المؤثرد لإللارد 

تصع،  ميجعلق باألىرال بينما اسجخدمجها ىم الثالب لإللارد إلم العالمات الجرارية الج

 28بجرويرها أو اإهالا هن منجراتها  حيث  ام  المؤثرد باسجخدا، اإلارد لألىرال 

 مرد للعالمات الجرارية. 301مرد ىصط مصارنة بـ 

 Emojis منشعرا  هلم هناصر نىية وو عه تععيرية 272و د احجع  

 إهطاء النص طاب  ىكاهم أو ترىيهم  ريب من المجابعين  وكذلك ىم حالة طرح

 سؤال هلم المجابعين  و د اهجمدت المؤثرد هلم مرمعهة مجنعهة من و عه تععيرية 

Emojis والجم ت  الجيارها بعناية وىصا  لمعضعع المنشعر بينما ابجعدت هن اسجخدامها

ىم حالة  دية المحجع  وغلعة الطاب  المعلعماتم هليه وكذلك ىم حالة الجروي  

 للعالمات الجرارية.

(  هر اهجمال المؤثرد هلم مصاط  3وىصا  للردول ر     ع الفيديو:محتوى مقاط -

مصط  ىيديع  اءت معظمها كنىالح  130الفيديع بشكس واضح حيث  ام  بجىعير 

مصطعا  كإهالنات لمنجرات أو لدمات  و د  16طعية حعل الجثذية الىحية  بينما  اء 

جابعين  بينما اتس  الععض اتسم  معظ  الفيديعهات بالطاب  المعلعماتم إىالد الم

اآللر بالجلصالية والطاب  اإنسانم من لالل تىعير بعض اللحظات م  األبناء 

 واألصد اء.

اهجمدت المؤثرد هلم تصدي  المحجع  باللثة العربية واإنرليلية اللغة المستخدمة:  -

ل الحياد تجعلق بنىالح حع ممعا  لاصة ىم حالة كجابة المنشعرات الطعيلة نسعيا  والج

الىحية  وبلك لجعسي  لالرد ا نجشار ىيما يجعلق بالمجابعين  بينما اهجمدت هلم اللثة 

العربية ىصط ىم حالة كجابة بعض األ عال المأثعرد أو الرغعة ىم الجحدث بشكس غير 

وتلصالم م  المجابعين  ويالحظ اهجمال المؤثرد هلم اللثة العربية واإنرليلية  مرسم

 نشعرات الجرويرية.معا  ىم الم
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اسجخدم  المؤثرد طريصة تحدث غير رسمية لخلق روابط أكثر  طريقة التحدث: -

ألفة و ربا  م  المجابعين لاصة ىم حالة تناول المنشعرات لألنشطة الخيرية أو هند 

طلب المؤثرد من المجابعين الجعليق هلم الىعر المنشعرد  بينما اسجخدم  المؤثرد 

منشعرا ( ىم حالة الجع ه بنىالح طعية أو تروي  بعض  74مم  أسلع  الجحدث الرس

 العالمات الجرارية وبلك إهطاء الشععر بالردية واألهمية للمحجع  المصد،.

( إلم اهجمال المؤثرد 6يشير  دول ر    تكنيكات اإلقناع المستخدمة فى النص:  -

الجمهور  "تزويدهلم مرمعهة تكنيكات لإل ناع وتمثس الجكنيك األول ىم 

منشعرا  سعاء من لالل تعىير معلعمات هن الجثذية الىحية  91ىم  بالمعلومات"

وكيفية لسارد العزا أو تعىير المعلعمات هن بعض المنجرات  كما اهجمدت المؤثرد 

لمشاركة المعا ف اليعمية وأسلع   "Storytelling"أسلوب السرد القصصى هلم 

حياد المؤثرد م  الرمهعر والجععير هن آرالها حعل الحياد الىحية وهرض تراربها 

الشخىية ىم لسارد العزا وتضمين العالمات الجرارية ىم حياتها اليعمية  كما 

-Co"إسهام الجمهور فى صناعة المحتوى ركلت المؤثرد هلم تكنيك 

Creation"  ا  من لالل نشر صعر والطلب من الرمهعر كجابة منشعر 60ىم

المحجع  الخاص بها  ويالحظ محدولية اهجمال المؤثرد هلم تصدي  الحعاىل 

منشعرا  ىصط وكذلك محدولية  16والمسابصات للمجابعين حيث ا جىر بلك هلم 

منشعرا   كما لعحظ هد، تفاهس  18ا هجمال هلم "طرح األسالة هلم المجابعين" ىم 

ؤثرد نهاليا  م  المجابعين من لالل المعالرد بكجابة الجعليصات أو الرل هليها ىم  مي  الم

 المنشعرات هينة الدراسة.

 ثانياً: المعنى التضمينى:

تشير النجال  إلم  هعر المؤثرد نعهاا  نديس كأيصعنة سيميولوجيا األشخاص:  -

منشعرا    438ىم  معظ  الىعر محس الدراسة  حيث  هرت بشكس منفرل مرليسية ى

منشعرا   لال( وبلك للد لة هلم ىرلية  133بينما  هرت م  أسرتها وأصد الها ىم 

واسجصاللية المؤثرد وأهمية الدور الذ  تصع، به من لالل حسابها هلم مع   انسجررا، 

 مدلعل(  وتظهر ىم الىعر بعض العناصر الداهمة للمؤثرد وأهمها األبناء الذين 

منشعراتها كأ، هاملة  لال( ىم إلارد لمحعرية الرانب  مرليسيا  ى يشكلعا هنىرا  

األسر  بالنسعة لها وإلصاء الدور هلم حالة الجعازا بين لور المؤثرد ىم الحياد 

 العملية واألسرية  مدلعل(.

وتعجعر مالمح األلخاص واضحة ومميلد  لال( ىم إلارد إلم أهمية هؤ ء 

 حياتها  مدلعل(. مه  ىاأللخاص وتصدير المؤثرد لدور

و د لكس المكاا هنىرا  ضعيفا  وهامشيا  ىم صعر المؤثرد  حيث ت  

األماكن  مصعر ىصط  بينما سيطر  هعر المؤثرد ى 5الجركيل هلم المكاا ىم 
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السياحية هلم با م الىعر  لال( ىم إلارد إلم تركيل المؤثرد هلم تروي  باتها 

 اق المىاحب  مدلعل(. والهيمنة هلم الظهعر مصارنة بالسي

ً لجدول رقم )Morphologiesتحليل الرموز التشكيلية  - ( تشير النتائج 7: وفقا

 إلى ما يلى:

  :اءت الخطعط الرأسية غالعة هلم الىعر وبلك ىم إطار  هعر المؤثرد الخطوط 

بمفرلها ىم معظ  الىعر  لال( إهطاء الشععر بالصيالد والفخر والهيمنة  مدلعل(  

 اءت الخطعط األىصية والدالرية محدولد  حيث  هرت الخطعط األىصية ىم إطار  بينما

تىعير بعض األماكن السياحية واألثرية  لال( وبلك إهطاء الشععر بالرحابة 

وا تساع والراحة  مدلعل(  بينما  هرت الخطعط الدالرية ىم حالة تىعير المؤثرد م  

بالحيعية والجعاصس وا سجمرارية  وكذلك ىم األصد اء واألسرد  لال( إهطاء الشععر 

 ثالثة منشعرات ترويرية  لال( لإليحاء بالجردل والطا ة وبث الحيعية  مدلعل(.

 من الىعر هينة الدراسة لجععر هن تعازا مجماثس  %50 اء الصورة:  ىالتوازن ف

  سيمجر ( أ  يجشابه ىيه نىفا الىعرد وتجكرر األلكال نفسها بنفس أحرامها أو

أوضاهها ىم نىف الىعرد اآللر  لال(  و د  اء بلك ىم الىعر بات المحجع  

الرال المرتعط باألنشطة الخيرية أو تروي  العالمات الجرارية وكذلك ىم مصاط  الفيديع 

 مالمىعرد والخاصة بالنىالح الىحية  كما  هر بلك واضحا  ىم كاىة الىعر الج

 در من الردية والعا عية والجركيل هلم   هرت بها المؤثرد منفرلد وبلك إهطاء

 معضعع المحجع  المصد،  مدلعل(.

من الىعر هلم الجعازا غير المجماثس  الالسيمجر (  %50بينما اهجمدت 

بحيث   تجساو  الكجس ىم نىفم الىعرد  و د  هر بلك واضحا  ىم الىعر األسرية 

لشععر بالمعا ف اليعمية وكسر  لال( وبلك إهطاء الشععر بالجلصالية والعفعية ونصس ا

اإحساس بالرتابة  مدلعل(  ويالحظ هنا وهم المؤثرد بجع يف الجعازا المجماثس وغير 

منجىف  مالمجماثس وىصا  للمحجع  المصد، والهد  من المنشعر  وكذلك  هعر المؤثرد ى

المة الىعرد إحداث الجعازا المجماثس وبلك للجركيل هليها كعنىر أساسم ىم بناء الع

 الذاتية الخاصة بها.

  :اءت المؤثرد كعنىر مهيمن ىم معظ  الىعر هينة السيادة وتوزيع الكتل 

الدراسة حيث احجل   لءا  كعيرا  من مساحة الىعرد  م  تع يف الضعء أو بعض 

األلعاا لجأكيد هيمنة المؤثرد هلم الىعرد مثس ارتداء المالبس بات اللعا األحمر أو 

المنشعرات الجرويرية  م  كذلك  هرت المؤثرد كعنىر مهيمن ىاألصفر أو األبيض

حيث  اءت المنجرات ىم مساحة محدولد من الىعرد  لال( وبلك ىم إلارد إلم أهمية 

 وىاهلية لور المؤثرد ىم الجروي  واإ ناع.
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و د  هرت المؤثرد كعنىر مساو لععض العناصر األلر  ىم الىعر م  

ال( ىم إلارد إلم كعنها  لءا  من مرمعهة وتصديرها لصي  األصد اء أو زمالء العمس  ل

 صعرد ىصط. 22الىدا ة والجعاوا  مدلعل( و د  هر بلك ىم 

  منشعرا  لاصة ىم الىعر  114 اء هنىر الثعات واضحا  ىم الصورة:  ىالحركة ف

الخاصة بالمؤثرد ىصط  لال( لجعكس حالة ا سجصاللية والفرلية  مدلعل(  وهلم الرغ  

ن بلك ت  ا هجمال هلم تع يف الضعء أو ترمي  هدل من الىعر ىم صعرد واحدد م

  لال( لخلق الشععر بثراء المحجع  والجنعع  مدلعل(.

منشعرا  والجم تناول  صعرا   486و د اهجمدت المؤثرد هلم الحركة ىم 

 لاصة باألسرد أو المنشعرات الجرويرية  لال( وبلك إهطاء  در كعير من الحيعية

 والثراء والجفاهس م  المجابعين ونصس المشاهر المرتعطة بمعا ف الحياد اليعمية  مدلعل(.

  :اء تع يف المساحات محدولا  ىم الىعر هينة المساحة المحيطة بالتصميم 

صعرد  ىصد اهجمدت المؤثرد  600صعرد ىصط من إ مالم  63الدراسة حيث  هرت ىم 

العناصر واأللعاا  لال( لرذ  ا نجعاه وإهطاء هلم الجىعير ىم أماكن غنية ومجنعهة 

 در من الجنعع والثراء للىعرد المصدمة  كما أنها تالل  العالمة الذاتية للمؤثرد والجم 

تركل هلم الرم  بين تفاصيس الحياد العملية واألسرية مما يسجلل، و عل العديد من 

و د  هرت المساحات العناصر لالس الىعرد مثس األطفال واألصد اء والمنجرات  

صعرد  بينما  اءت  43الطعيعية من لالل تع يف مساحات من السماء والعحر ىم 

صعرد من لالل الجىعير أما، للفيات معحدد اللعا  20المساحات الىناهية ىم 

 لاصة ىم المنشعرات الجرويرية.

 ( تشير النتائج إلى ما يلى:8تحليل الرموز األيقونية: وفقاً لجدول رقم ) -

  :اهجمدت المؤثرد هلم المالبس غير الرسمية ىم معظ  الىعر  لال( وبلك المالبس

لإليحاء بالعساطة والجلصالية والجشابه م   مهعر المجابعين  مدلعل(  و د اهجمدت المؤثرد 

هلم الظهعر بها لجروي  بعض العالمات الجرارية وكذلك لجروي  بعض منجرات 

ما  اء ا هجمال هلم المالبس الرسمية بشكس أ س ىم المالبس واألحذية الرياضية  بين

إطار حضعر الندوات أو المؤتمرات أو ىم إطار مشاركة المؤثرد كسفيرد للعالمة 

 لال( وبلك إهطاء الشععر باألهمية  Samsung Ambassador الجرارية سامسعن 

 والخعرد والردية  مدلعل(.

  :)تحجع الىعر هلم أية حركات أو  ل الحركات أو اإلشارات )الرموز الثقافية

إطار الجروي  لمؤسسة  مإلارات هدا صعرد واحدد ألارت ىيها المؤثرد إلم  لعها ى

 مرد  يعصع  للصلب وتشري  المجابعين هلم الجعرع للمؤسسة.

  :منشعرا   لال(  351 اء اتراه النظر معالرا  نحع الرمهعر ىم اتجاه النظرات

 مروابط  عية م  المجابعين حيث أا المحجع  مع ه له  ىليعكس اهجما، المؤثرد بعناء 
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األساس كما أنه  يشكلعا الهد  الرليسم من إنشاء ونشر المحجع   مدلعل(  بينما ت  

ا هجمال هلم اتراه النظر غير المعالر ىم الىعر األسرية حيث أا اتراه نظر المؤثرد 

ما، والرهاية نحع األبناء انىب هلم األبناء  لال( ليعكس مشاهر األمعمة وا هج

  مدلعل(.

  :أ هرت النجال  تنعع ملي  األلعاا المسجخدمة وا هجمال التحليل البصرى لأللوان

هلم إحداث الجعاينات اللعنية ىم الىعر هينة الدراسة  وكذلك اسجخدا، األلعاا السالنة 

ا ة وروح مثس األحمر واألصفر  لال( وبلك لرذ  ا نجعاه واإيحاء بالحركة والط

الشعا   مدلعل(  بينما  هرت األلعاا الصاتمة بشكس محدول ىم إطار حضعر المؤثرد 

لألحداث الخاصة أو أثناء تعا دها ىم العمس  لال( وبلك إهطاء  در من الردية 

 واألهمية المناسعين للحدث أو المع ف الذ  يج  الجركيل هليه  مدلعل(.

 ( تشير النتائج إلى ما يلى:9قم )التحليل التكوينى: وفقاً لجدول ر -

  :سيطرت اللاوية العالية بمسجع  النظر ارتفاع زوايا الكاميراNormal Angle 

 لال( هلم غالعية صعر المؤثرد نعرهاا  نديس  وبلك للجععير هن العا   كما هع بدوا 

إضاىات وبالجالم الجركيل هلم المحجع  المصد،  كما أا هذه اللاوية تشعه زاوية النظر 

المعجالد لد  المجابعين مما يخلق الشععر باأللفة م  المؤثرد  وتهد  المؤثرد من لالل 

ة الجععير هن العا   األسر  ووا   العمس كما هع لوا تثيير  تع يف هذه اللاوي

 واسجخدا، هنىر العساطة بشكس مؤثر وىعال لد  الرمهعر المسجهد   مدلعل(.

إطار تىعير  مى High Angleو د لرأت المؤثرد إلم اللاوية المرتفعة 

صعر(  لال( وبلك  10صعر( وكذلك الىعر السيلفم   3بعض الع عات الىحية  

نصس اللحظة  مدلعل(  كما لرأت المؤثرد إلم  مهطاء  در من الحالية والجلصالية ىإ

منشعرين ترويريين ىصط وبلك لجىعير العالمة الجرارية  ماسجخدا، اللاوية المرتفعة ى

BMW إلارد لفخامة  م  وكذلك لجىعير سيارد  ديدد لنفس العالمة الجرارية  لال( ى

 وأنا ة السيارد  مدلعل(.

 اهجمدت الىعر هلم اللصطات المجعسطة  اللقطات: حجمMedium Shot  MS )

الىعر أو مصاط  الفيديع  لال( وبلك للجركيل هلم المؤثرد  مبشكس رليسم سعاء ى

والسياق المحيط بها وإ هارها بشكس مجساو بالىعرد  مدلعل(  و د تضمن  معظ  

الىعر هلم اللصطات  اللصطات المجعسطة  هعر المؤثرد بمفرلها  بينما اهجمدت

الىعر الرماهية للمؤثرد م  األسرد أو األصد اء  م( ىLong Shot LS الطعيلة 

وبثرض الجركيل هلم الحياد ا  جماهية للمؤثرد  كذلك اهجمدت المنشعرات الجرويرية 

( Life Sizeهلم اللصطات الطعيلة  لال( حيث أا هذا النعع من اللصطات أكثر وا عية  

ىة المعجالد بين الرمهعر والىعرد ويعكس  مي  الجفاصيس المجضمنة ويمثس المسا

 بالىعرد  مدلعل(.
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  أو لصطات Close Shotsويالحظ ندرد الىعر المعجمدد هلم لصطات  ريعة 

صعر  سجعراض بعض األماكن السياحية  8حيث ل  تلل هن  Wide Shotsواسعة 

 واألثرية.

  :تع ي  ومكاا اللصطات حيث  اءت معظ   م هر تنعع ىتوقيت ومكان اللقطات

الىعر  نهار/لار م(  لال( م  ا هجمال هلم تدىق اإضاءد الطعيعية وتنعع األماكن 

لجععر هن الحيعية والحرية وا نطالق والجفاؤل  مدلعل(  بينما  اءت معظ  المنشعرات 

ال( بهد  الجرويرية ىم وض   نهار/لاللم( من لالل اسجخدا، اإضاءد الىناهية  ل

تحصيق الجعازا ىم تعزي  اإضاءد بين المؤثرد والمنج  المرال ترويره والجركيل هليهما 

وض   ليس/لاللم( أو  مبشكس مجساو  مدلعل(  ويالحظ محدولية الىعر ى

  ليس/لار م(.

 ثالثاً: سمات العالمة الذاتية للمؤثرة نورهان قنديل:

إطار هذا المحعر أه  السمات المكعنة للعالمة الذاتية الخاصة  متعرض العاحثة ى

 (:10بالمؤثرد نعرهاا  نديس وىصا  للمنشعرات هينة الدراسة   دول ر   

  األصالةAuthenticity:   اء اهجمال المؤثرد هلم مرمعهة من الدوال الجم لكل 

 سمة األصالة لديها وتمثل  أه  هذه الدوال ىيما يلم:

o رد المىدر العحيد لكاىة المنشعرات والىعر المع علد بحسابها هدا تعد المؤث

مرمعهة من اإهالنات الخاصة بشركة  عنسعا آند  عنسعا وتظهر ىيها 

 المؤثرد م  أبنالها.

o تركل هلم تصدي  نىالح حعل  متىعير المؤثرد لمرمعهة من الفيديعهات الج

الجثذية السليمة وأسلع  الحياد الىحم  وهع ما  هر بشكس يعمم بحسا  

 المؤثرد ويعجعر نصطة بيعية ىريدد لديها مصارنة بالمؤثرين اآللرين.

o  يا، المؤثرد بعمس هالجا ات لاصة بها مثس هالجا  #وزع_طا ة الخاص بنشر 

ك لجحفيل المجابعين هن كجابة نىالح أو الطا ة اإيرابية  وهالجا  #لر _غير

 معلعمات مرتعطة بمعضعع معين تطرحه المؤثرد.

o  ،تركيل المؤثرد من لالل منشعراتها هلم تصدي  النمعب  الذ  يرم  بين األ

والمرأد العاملة وهع ما لكس هنىر  ذ  لشريحة من  مهعر السيدات بمع   

المؤثرد هلم نفسها وهع  انسجررا،  كما  هر بلك ىم اللصب الذ  أطلصجه

Dr.Baby  والذ  يرم  بين و يفجها ولورها كأ،  وهع ما ت  تع يفه بعد بلك

 الهالجا ات. مى

o " إطالق لصبGram Fam هلم مجابعم المؤثرد وهع الجىار لـ "Instagram 

Family  لجمييل  مهعر المؤثرد وتعطيد العال ة معه  ىم إطار انجماء المؤثرد
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واحدد وتخىيص مرمعهة من المنشعرات لجع يه الخطا   ومجابعيها ألسرد

 له .

  التكاملIntegrity:  تعجمد سمة الجكامس هلم  هعر مرمعهة من الصي  األلال ية

والسلعكية بمنشعرات المؤثرد سعاء بشكس معالر أو غير معالر  وتمثل  أه  الدوال 

 المرتعطة بسمة الجكامس ىيما يلم:

o إطار  مة ومهيمنة هلم منشعرات المؤثرد وبلك ى اءت األمعمة كصيمة  عهري

 مالظهعر المسجمر للمؤثرد م  أبنالها  وكما  اءت هذه الصيمة كعنىر أساسم ى

 المنشعرات الجرويرية لاصة المنشعرات الخاصة بمنجرات األطفال.

o   هرت  ي  العساطة وتصدير العمس والىدا ة من لالل مضامين المنشعرات  ول 

 .mention@ر من لالل الهالجا ات أو اسجخدا، اإلارد تظهر بشكس معال

o   ل  تظهر  يمة الشفاىية لد  المؤثرد ىيما يجعلق بالمنشعرات الجرويرية  حيث ل

منشعر واحد ىصط حيث  متعضح طعيعة المنشعر الجرويرم للمجابعين إ  ى

م  لركة  عنسعا آند  Paid Partnershipأوضح  أنها لراكة مدىعهة 

  عنسعا.

o  هرت  يمة تصدير العمس بشكس واضح لد  المؤثرد من لالل الجركيل هلم أهمية 

 إطار تخىىها. مالجعلي  وتطعير الخعرات وتصدي  النىالح ى

  االتساقConsistency :   اهجمدت العاحثة هلم لراسة مد  تعىر  ا تساق الفكر

تمثل  أه  الدوال المنشعرات هينة الدراسة  و ما تساق الشكلم  ا تساق اللعنم( ى

 المرتعطة بصيمة ا تساق ىيما يلم:

o  ىيما يجعلق با تساق الفكر   ىصد اهجمدت المؤثرد هلم إ هار  ي  األمعمة وتصدير

العمس بكاىة المنشعرات  كما ت  ا هجمال هلم تصدي  مرمعهة من مصاط  الفيديع 

ىحم  و د تركل هلم الجثذية السليمة وأسلع  الحياد ال مبشكس لور  والج

اهجمدت المؤثرد هلم الجععير هن نمط الحياد اليعمم من لالل منشعراتها 

والمشابه لرمهعر المجابعين  ويالحظ هد،  هعر ا تساق ىيما يجعلق بالجيار 

العالمات الجرارية المرال الجروي  لها حيث ل  تصجىر هلم منجرات األطفال وهع 

ليشمس لركات الطيراا والسيارات  األكثر ماللمة لهعية المؤثرد  ولكن امجد

والفنالق باإضاىة إلم  هعر المؤثرد كسفيرد لشركة سامسعن   و د يععل هذا 

الجنعع إلم زيالد هدل المجابعين لد  المؤثرد حيث يجراوز هدله  المليعا مجاب   

ولكن يثير بلك الجساؤل حعل مد  اتساق هذه العالمات الجرارية م   مهعر 

 ء من ناحية الصدرد الشرالية أو أهمية هذه المنجرات بالنسعة له .المجابعين سعا

o  ىيما يجعلق با تساق الشكلم  اهجمدت المؤثرد هلم المظهر العسيط وغير

بحيث تظهر الىعر هفعية  Selfieالرسمي  كما اهجمدت هلم الجىعير السيلفم 
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وكذلك وتلصالية  و اء  هعر المؤثرد بمعظ  الىعر كعنىر محعر  وأساسم  

 هعرها م  أطفالها سعاء بالمنشعرات العالية أو الجرويرية  كما اهجمدت 

مصاط  الفيديع المجعلصة بالجثذية السليمة حيث  مالمؤثرد هلم ا تساق الشكلم ى

 اتعع  نفس طريصة الجىعير وكجابة العناوين لجحصيق وحدد الشكس.

o نعع اللعنم وهد، و عل نمط ىيما يجعلق با تساق اللعنم  اهجمدت المؤثرد هلم الج

محدل لأللعاا المسجخدمة  و د سيطرت تلصالية الجىعير وهد، الصيا، بجعديس ألعاا 

تميلت بجعاين  مالمنشعرات المصدمة هدا المنشعرات الجرويرية والج مالىعرد ى

المالبس  ماأللعاا و علد الىعرد  و د  هر ا تساق اللعنم بشكس واضح ى

 بعض الىعر. مفالها ىالخاصة بالمؤثرد وأط

 التخصص Specialization  : اءت سمة الجخىص واضحة لد  المؤثرد من 

ىم مرال الجثذية الىحية  وهع ما  هر واضحا   ملالل الجركيل هلم لعرد المؤثرد ى

نمط الحياد الىحم الخاص بها وكذلك مصاط  الفيديع المصدمة بثرض إىالد الرمهعر ىيما 

 والجثذية السليمة .يجعلق بفصداا العزا 

  السلطةAuthority : هرت مرمعهة من الدوال المرتعطة بسمة السلطة 

بالمنشعرات هينة الدراسة والجم تمثل  ىم تصدي  نىالح للرمهعر بناء هلم تخىص 

ومىدا ية المؤثرد ىم مرال الجثذية  وكذلك تصدي  مصاط  ىيديع تركل هلم كيفية ا لجلا، 

 هرت سمة السلطة بشكس غير معالر من لالل اسجعراض بنمط حياد صحم  كما 

إطار ا تساق م  المحجع  المصد،  ويالحظ  يا،  ممرمعهة من الع عات الىحية ى

المؤثرد بنصس السلطة إلم  مهعر المجابعين من لالل تصديمه  لععض نىالح الجثذية 

 .Co-Creationالسليمة والجم تعجعر نعها  من المشاركة ىم صناهة المحجع  

  التميزDistinctiveness : ىيما يجعلق بالدوال المرتعطة بسمة "الجميل" تمثس أهمها

ارتكاز المنشعرات هلم تصدي  المؤثرد كنمعب  لأل، والمرأد العاملة معا   كذلك  مى

تع يف مصاط  الفيديع بهد  تصدي  محجع   اب  ومعلعماتم ومفيد للمجابعين  كما 

 Samsung هعر المؤثرد كسفيرد لشركة سامسعن    هرت سمة الجميل من لالل

Ambassador   وهع ما يعطم صصس ومىدا ية للمؤثرد مصارنة بثيرها من المناىسين

ويالحظ اهجمال المؤثرد هلم الطاب  المعلعماتم والجعليمم ىم إطار تحصيق سمة الجميل 

 بالمنشعرات المصدمة.

  االرتباطRelevance :سمة الماللمة ىيما يلم: اءت الدوال المرتعطة ب 

o " تصدير المجابعين من لالل إطالق تععيرGram Fam الجىارا  لكلمة "

Instagram Family  حيث تشير المؤثرد إلم ارتعاطها به  ومساهمجه  ىم

 نراح المنشعرات الخاصة بها.
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o المحجع  وا جراح مضامين  مبناء حعار م  المجابعين و يامه  بالمشاركة ى

 ثرد.لمنشعرات المؤ

o .تصدي  مرمعهة من العروض الجرويرية لمجابعم المؤثرد 

o صناهة المحجع   متشري  الرمهعر هلم المشاركة ىCo-Creation  من لالل

إطالق هالجا  #لر _غيرك لجحفيل المشاركين هلم كجابة نىالح مرتعطة 

 بالجثذية الىحية.

o  لالل المظهر العسيط تركيل المؤثرد هلم الجشابه بينها وبين المجابعين سعاء من

غير الرسمي أو اسجعراض حياتها العملية واألسرية  وكذلك الجركيل هلم 

صععبات العمس أو المرور بععض المشكالت الىحية والنفسية باإضاىة إلم 

 هد، ا لجلا، بالجثذية الىحية بشكس لال .

  التواجدVisibility :تعجمد سمة الجعا د هلم مد  تر مة منشعرات المؤثر 

للمعا ف الحياتية اليعمية ونصلها للرمهعر  و د  هرت هذه السمة لد  المؤثرد من لالل 

تععيرها هن المعا ف اليعمية ونصس أسلع  الحياد  متمثل  ى ممرمعهة من الدوال الج

الىعر ومصاط   مالخاص بها من لالل الحرص هلم الظهعر بمظهر طعيعي وبسيط ى

المدرسة أو المنلل  وكذلك الجىعير أثناء  معاء ىالفيديع  والجىعير م  األبناء س

الجسعق أو الخرو  م  األصد اء  باإضاىة إلم تىعير بعض الع عات الىحية  و د 

إطار نصس معا ف الحياد اليعمية للمجابعين  م اء تضمين معظ  المنشعرات الجرويرية ى

 لاصة الجروي  للمطاه  والمراكل الجرويرية.

  المثابرةPersistence : ترتكل سمة المثابرد هلم مد  تطعر واسجمرارية العالمة

الذاتية لد  المؤثرد لالل ىجرد الجحليس  و د  هر تطعر العالمة الذاتية من لالل اثنين 

 3ركلت هلم زيالد هدل المجابعين بحسا  المؤثرد   ممن الدوال: أولهما المنشعرات الج

إلم أكثر  2019بداية ها،  مف مجاب  ىأل 600منشعرات( حيث زال هدل المجابعين من 

زيالد نسعة المحجع   منهاية العا، نفسه  وتمثس الدال اآللر ى مألف مجاب  ى 950من 

المعلعماتم المصد، لالل ىجرد الجحليس إحداث الجعازا م  المحجع  الجرويرم المصد، 

سيطرد الناحية وبلك لليالد هدل المجابعين والحفا  هلم المىدا ية لد  المؤثرد وهد، 

 الجسعيصية والجرويرية هلم  علد المحجع  المصد،.

  اإلرادة الحسنةGood Will : تعجمد سمة اإرالد الحسنة هلم الجركيل هلم

الجأثير وبلك إحداث الجعازا  مالمشاركة المرجمعية للمؤثر  وإ هار لوره اإيرابم ى

همس المؤثر  و د تمثل   ميا  ىم  الرانب الجسعيصم والجرويرم الذ  يشكس هنىرا  أساس

 :مأه  الدوال المرتعطة بسمة اإرالد الحسنة ى

o معالرات تطعير صحة األطفال النفسية والرسدية وكيفية الجثذية  مالمشاركة ى

 السليمة له .
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o  له  مرمعهة من المؤسسات الخيرية والىحية ولهعد المجابعين لجصدي  الجعرهات

 مرد  يعصع  ومسجشفم لفاء األورماا.مثس مؤسسة مىر الخير ومسجشفم 

o إطار له  تطعر الشعا  والجأثير  مبعض الندوات والمؤتمرات ى مالمشاركة ى

 المرجم . ماإيرابم ى

  تطوير األداءPerformance : ترتكل سمة تطعير األلاء هلم  يا، المؤثر بالمصارنة

و د  هرت سمة بين الماضم والحاضر وإ هار مد  الجطعر والجثير الذ  لحق به  

تطعير األلاء من لالل هشرد منشعرات لد  المؤثرد  و د تمثل  أه  الدوال المرتعطة 

 :مبهذه السمة ى

o  إهالد نشر منشعرات سابصة لجعضيح الفروق بين المظهر الحالي والسابق

للمؤثرد  ونجال  إتعاع النظا، الىحم  وهع ما يشكس تحفيلا  للمجابعين ويعطم 

 المصد،. مىدا ية للمحجع 

o   الجحدث هن ترار  هملية سابصة والمصارنة بين العض  المهنم السابق والعض

 .مالمهنم الحال

o .إلصاء الضعء هلم الجطعر المهنم والعملم والخعرد المكجسعة 

 :ل  يظهر بناء الجحالفات كعنىر  عهر  وىعال لد   بناء التحالفات مع المؤثرين

طار الجعاوا م  المؤثر بع  سال   بينما ل  إ مالمؤثرد حيث ا جىر هلم منشعرين ى

 تظهر أية منشعرات ألر  م  مؤثرين آلرين بهد  زيالد حر  المجابعة لد  كس منه .

  :م اء هنىر تروي  العالمات الجرارية ركنا  محعريا  ىترويج العالمات التجارية 

بناء العالمة الذاتية لد  المؤثرد نعرهاا  نديس حيث بلغ هدل المنشعرات الجرويرية 

(  و د  هرت مرمعهة من الدوال 4منشعر ترويرم وبلك وىصا  لردول ر     117

 المرتعطة بهذا العنىر:

o   تنعع العالمات الجرويرية لد  المؤثرد وهد، ا  جىار هلم نعهية معينة تالل

لذاتية الخاصة بها مثس منجرات األطفال  بس امجدت لجشكس تطعيصات هعية العالمة ا

والسيارات والفنالق ولطعط الطيراا واألحذية  Mobile Appsالهاتف

الرياضية  و د يععل بلك إلم زيالد هدل المجابعين لد  المؤثرد مما للق إمكانية 

 لية للرمهعر.لجروي  منجرات أكثر تنعهاَ وماللمة لاصة من ناحية الصدرد الشرا

o  يشكس تروي  العالمات الجرارية  لءا  أصيال  من همس المؤثرد  ويظهر بشكس

أكثر احجراىية سعاء من لالل المشاركة ىم األحداث الخاصة وتخىيص هدل 

منشعرا  لجثطية الحدث الخاص بشركة  21من المنشعرات لها حيث لىى  

BMWكة سامسعن .  كما  هرت ىم مرمعهة من المنشعرات كسفيرد لشر 
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o  تضمين العالمات الجرارية ىم إطار نصس الحياد اليعمية للمؤثرد مثس الجىعير

 بالمطاه  أو المراكل الجرارية كنعع من الجشعيق غير المعالر لهذه العالمات.

o  المل  بين الطاب  المعلعماتم للمنشعر وتروي  العالمة الجرارية من لالل

بالجثذية الىحية ث  تروي  بعض المنجرات هرض بعض المعلعمات المرتعطة 

 الىحية ىم نفس المنشعر إهطاء  در من المىدا ية للمنج  المصد،.

o  يالحظ هد، إلارد المؤثرد إلم المحجع  الجرويرم أو الممعل

ىم إطار الحرص هلم المىدا ية والشفاىية م   Sponsored Postللمنشعر

رغ  من إتاحة مع   انسجررا، الرمهعر هدا منشعر واحد ىصط  وبلك هلم ال

م   Paid Partnershipإمكانية اإلارد إبا ما كان  هناك لراكة مدىعهة 

 هالمة ترارية ما.

 صناعة المحتوى ىإسهام الجمهور فCo-Creation :  ركلت المؤثرد هلم هذا

منشعرا  من لالل نشر صعر والطلب من الرمهعر كجابة المحجع   60األسلع  ىم 

كما اهجمدت هلم طلب بعض النىالح من المجابعين حعل العالات الثذالية  الخاص بها 

يريدوا من المؤثرد منا شجها  و د  مالسليمة  وكذلك سؤاله  حعل أه  المعضعهات الج

لعحظ هنا و عل تفاهس مجعسط من المجابعين و يامه  بكجابة الجعليصات المرتعطة 

 بمعضعع المنشعر. 

  استخدام أسلوب السرد القصصىStorytelling :  اهجمدت المؤثرد هلم أسلع

منشعرا  لمشاركة المعا ف اليعمية وأسلع   92ىم  Storytellingالسرل الصىىم 

حياد المؤثرد م  الرمهعر والجععير هن آرالها حعل الحياد الىحية وهرض تراربها 

 مرد ألسلع  السرل الصىىم ىاألسرية والمهنية  و د  هر بعضعح اسجخدا، المؤث

إطار تضمينها بعض العالمات الجرارية ىم حياتها اليعمية وكجابة انطعاهاتها اإيرابية 

هن المنج  أو الخدمة المسجخدمة وبلك بهد  ا بجعال هن الشكس اإهالنم الجصليد  

 و عس المحجع  أكثر ألفة و ذبا  للمجابعين.

 (:Macro Influencersوسطى التأثير )فئة مت المثانياً: المؤثر بوال س

بعصفه ينجمم إلم ىاة  ال تضمن  هينة الدراسة حسا  المؤثر بع  س

حيث وصس إ مالي هدل المجابِعين لديه  Macro Influencersمجعسطم الجأثير 

 Following 1983مجاب   كما بلغ هدل المجابَعين ألف  350لالل و   الجحليس إلم 

 2402مجابَ   ووصس إ مالم هدل المنشعرات بحسا  المؤثر لالل ىجرد الجحليس إلم 

 منشعر.

الخاص بحسابه  Bioالرلء الجعريفم  منفسه ى ال ويعر  المؤثر بع  س

هلم مع   انسجررا، بأنه مىري يعنانم الرنسية  ويعمس كمىعر ومساىر ومدوا 
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  و د اسجخد، المدوا اسمه كهالجا  مميل Life Style Bloggerألسلع  الحياد 

 .Pola#لمنشعراته 

منشعرا  بأسلع  الحىر الشامس لالل ىجرد  320وتضمن  هينة الدراسة 

 76منشعرا  هاليا  و 244حيث لمل    2019ليسمعر  31-2019يناير  1الجحليس من 

م المنشعرات إل مو د وصس هدل الىعر ى  Sponsored Postsمنشعرا  ترويريا  

  ويعرض الرس  (3  دول ر   مصطعا   28صعرد بينما بلغ هدل مصاط  الفيديع  292

حيث يأتي لهر  2019لهريا  لالل ها،  هدل منشعرات المؤثرإ مالي العيانم الجالم 

لهر ىعراير  ممنشعرا ( بينما يأت 43يعنيع كأهلم لهر من حيث هدل المنشعرات  

(  وهع ما يشير إلم لورية النشر ا  منشعر 18كأ س لهر من حيث هدل المنشعرات  

 اليعمية لد  المؤثر والحرص هلم الجعاصس بشكس ثاب  ومسجمر م  المجابعين.

 

و د اهجمد المؤثر هلم اسجخدا، اللثة العربية واإنرليلية  كما  اء اسجخدامه 

 موالهالجا  # بشكس مكثف حيث وصس هدل الهالجا ات ى mention@لإللارد 

 24المنشعر العاحد إلم  م  ووصس هدل اإلارات ىا  هالجا  22المنشعر العاحد إلم 

  explore#و  travel #إلارد  وتنعه  الهالجا ات بين هالجا ات هامة مثس 

ثر والذ  كاا األك openyourworldwithpola#وهالجا ات لاصة بالمؤثر مثس 

حيث لمل   mention@لإللارد ال  اسجخداما   و د تنعع اسجخدا، المؤثر بع  س

اإلارد لألسرد واألصد اء وهالمات ترارية لاصة بالمؤثر وهالمات ترارية 

 ألر .

 نية:يأوالً: القراءة التعي

 ( إلى ما يلى:5تشير نتائج الدراسة وفقاً لجدول رقم )

 مسيطر  هعر المؤثر بمفرله هلم غالعية الىعر سعاء ى محتوى الصورة: -

صعرد   وىيما يجعلق بالمنشعرات  219المنشعرات العالية أو الجرويرية وبلك ىم 

صعرد( بحيث  45الجرويرية ىصد  هر المؤثر م  المنجرات المرال الجروي  لها  

بينما  هر الىعرد   مهيمن  صعرد المؤثر مصابس المنج  الذ  برز كرلء ثانع  ى
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منشعرا    21 مبدوا هرض المنج  ى المنشعرات الجرويرية وبلك مى المؤثر بمفرله

سيا بدوا يإيطاليا واليعناا وأندون مو د اهج  المؤثر بجىعير بعض األماكن السياحية ى

صعرد إلم  انب صعرتين  27الىعر  و د بلث  هدل هذه الىعر  مالظهعر ى

 لع عات طعا،.

صعرد(  و د  243غالعية الىعر   م هر األلخاص ىاألشخاص فى الصورة:  -

معظ  الىعر المنشعرد سعاء منفرلا  أو  مكعنىر رليسم ى ال  هر المؤثر بع  س

صعرد تركل  27م  األسرد واألصد اء أو المنجرات المرال ترويرها وبلك مصابس 

 هلم المكاا.

أو الىعر  Selfiesو اء محدولية اهجمال المؤثر هلم الىعر السيلفم  

صعر(  حيث حرص هلم الجصاط صعر تعكس الرعلد  Wefies  5الرماهية 

 المرتفعة وا بجعال هن الجصاط أي صعر هشعالية أو تلصالية أو ضعيفة الرعلد.

المنشعرات  ملكس المؤثر المىدر العحيد لرمي  الىعر سعاء ى مصدر الصورة: -

لإلهالا هن العالية أو الجرويرية هدا منشعرين ترويريين تضمنا مصطعم ىيديع 

أو  Repost  ول  يطلب المؤثر من الرمهعر إهالد نشر الىعر هالمات ترارية

بعض المنشعرات هلم طلب مشاركة  م  ولكن اهجمد ىShareمشاركجها م  اآللرين 

 كجابة المنشعر. مه ىالرمهعر لمنا شة معضعع معين أو مساهدت

 Geotagging  هلم لاصية بكر المع   الاهجمد المؤثر بع  سمكان الصورة:  -

 مي   مالمجاحة من مع   انسجررا، إهال، المجابعين هن مكاا الىعرد وبلك ى

بناء العالمة الذاتية بطريصة ىعالة نجيرة  مالمنشعرات هينة الدراسة  ويسه  بلك ى

زارها المؤثر مما  مالسياحية واألثرية وكذلك تعدل الدول الجتنعع وتعدل األماكن 

م   مهعر  Engagementيثر  العالمة الذاتية الخاصة به ويليد من حر  ا ندما  

 المجابعين.

إطار  مصعرد ى 222 مويالحظ اهجمال المؤثر هلم الجىعير الخار ي ى

اليعناا وإيطاليا وأندونيسيا ومىر  بينما  ىما سجفالد من معا   الجىعير السياحية 

صعرد ىصط حيث ت  ا هجمال ىيها هلم منلل  98 ماهجمد هلم الجىعير الداللم ى

 ومطع  المؤثر وكذلك بعض المطاه  األلر  للجروي  لها.

اهجمد المؤثر هلم الهالجا  بشكس مكثف الرموز اللغوية فى النصوص المكتوبة:  -

بلث  نسعة ا سجعانة  (5أنه وىصا  لردول ر     خاصة به حيثمعظ  المنشعرات ال ىم

  و د لعحظ اهجمال المؤثر هلم اسجخدا، أكثر من هالجا  %92.8بالهالجا  

 ىمهالجا   وبلك  22بعض المنشعرات إلم  ىمبلغ هدلها  ىصدبالمنشعر العاحد  

ضعء رغعة المؤثر تعسي  لالرد انجشار المنشعرات والعصعل إلم هدل أكعر من 

 المجابعين وزيالد نسعة الجعرض من لالل هذه الخاصية.
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وبلك  openyourworldwithpola#و د  اء الهالجا  األكثر اسجخداما   

ة إلصاء الضعء هلم رحالت المؤثر للعديد من الدول  ويالحظ إنشاء المؤثر لمرمعه

يج  زيارتها مثس  مترم  بين اسمه والدولة أو المدينة الج ممن الهالجا ات الج

#polaXdubai  و#polaXGreece  و#polaXitaly  و#polaXindonesia 

مىر   ىمإلصاء الضعء هلم بعض األماكن والمحاىظات  polaXegypt#وكذلك 

ارتعاطه بالسفر مثس تعكس هعية المؤثر و مكما اهج  باسجخدا، بعض الهالجا ات الج

#travel  و#travelblogger و#wheretonext و#explore. 

بشكس مكثف حيث وصس  mention@كما  اء اهجمال المؤثر هلم اإلارد 

إلارات  وارتكل ا سجخدا، هلم العالمات الجرارية  8بعض المنشعرات إلم  مى

إلارد إلم  مالمنشعرات الجرويرية  بينما  اء ا سجخدا، محدولا  ى مباألساس ى

 األسرد واألصد اء والعالمات الجرارية الخاصة بالمؤثر.

لوا اسجخدا، و عه الثالب  ىمو د اهج  المؤثر بجع يف العناصر النىية 

حالة  ىمحيث انىب اهجما، المؤثر هلم كجابة المحجع  لاصة   Emojisتععيرية

ت  ىيها  مالمنشعرات الجرويرية والج مات بات النص الطعيس نسعيا   وكذلك ىالمنشعر

 اسجخدا، لهرة  الد إ هار أهمية المنج  المعروض.

 اء ا هجمال محدولا  هلم مصاط  ( 3وىصا  لردول ر     محتوى مقاطع الفيديو: -

وارتكلت هلم الطاب  األسر  والفكاهم كنعع من  مصطعا   28بلث   مالفيديع والج

بناء األلفة والحميمية م  المجابعين  و ذ  ا نجعاه لمحجع  مخجلف نسعيا  هما يصدمه 

 العالد. ىمالمؤثر 

 ا  منشعر 167 ىماهجمد المؤثر هلم تصدي  المحجع  باللثة العربية اللغة المستخدمة:  -

ية والجركيل هلم تسعيق المنجرات للرمهعر لاصة ىيما يجعلق بالمنشعرات الجروير

المنشعرات الخاصة باألماكن  مالمىر   بينما  اء ا هجمال هلم اللثة اإنرليلية ى

إطار الجع ه لصطاع أكعر وأكثر تنعها  و  يصجىر هلم الرمهعر  مالسياحية ى

 (  بينما اهجمد المؤثر هلم الرم  بين اللثجين العربيةا  منشعر 101المىر   

 منشعرا . 52 مواإنرليلية ى

لكل  ملمحا   م اء ا هجمال هلم طريصة تحدث غير رسمية والج طريقة التحدث: -

أسلع  السرل الخاص بالمؤثر هند هرض ترار  حياتية لاصة به  بينما  مأساسيا  ى

 المنشعرات الجرويرية. ىم اءت اللثة أكثر  دية ومعالرد 

ل المؤثر ااهجم( إلم 6يشير  دول ر    النص:  تكنيكات اإلقناع المستخدمة فى -

 88 مالمرتعة األولم وبلك ى مى "تكنيك تزويد الجمهور بالمعلومات"  هلم البع  س

  و د تنعع هذه المنشعرات حيث تضمن  معلعمات هن كيفية ا لجلا، بنظا، ا  منشعر

حياد صحم وكذلك معلعمات هن بعض األماكن السياحية واألثرية  ومعلعمات 

"أسلوب السرد تفىيلية هن بعض المنجرات المصدمة  كما اهجمد المؤثر هلم 
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لمعا ف منشعرا  لمرمعهة من الجرار  وا 82 مى" Storytellingالقصصى 

"تقديم الحوافز وا نطعاهات الشخىية  بينما  هرت محدولية ا هجمال هلم 

"إثارة  منشعرا  ىصط   كما  اء اهجمال المؤثر هلم 20 مىوالمسابقات للمتابعين" 

ىصط   ا  منشعر 13 ممحدولا  ىأسئلة لمناقشة بعض الموضوعات مع الجمهور" 

إنشاء  ى"دعوة الجمهور للمشاركة فـباإضاىة إلم محدولية المنشعرات الخاصة ب

 منشعرا . 11 مى" Co-Creationالمحتوى 

 ثانياً: المعنى التضمينى:

ول هلم األلخاص مصارنة األ ،المصا م اء تركيل الىعر ىسيميولوجيا األشخاص:  -

معظ  الىعر حيث  اء  هعره منفرلا   ىمبالمكاا  و د  هر المؤثر كعنىر رليسم 

صعرد  كما  اء  هعر المؤثر مهيمنا  هلم األماكن السياحية والملارات  229 مى

تصدي  الذات والجأكيد هلم الفرلية  مالمخجلفة  لال( ويشير بلك إلم رغعة المؤثر ى

 وا سجصاللية لديه  مدلعل(.

صعرد  لال( وهع  27 مو د ت  الجركيل هلم األماكن السياحية بدوا مؤثر ى 

هرض األماكن السياحية يشكس ىصط هنىرا  للرذ  لكسب المليد من  ما يشير إلم أا

 المجابعين  بينما يظس المؤثر محعر العالمة الذاتية الخاصة به  مدلعل(.

وتركل الىعر هلم المالمح الخاصة بالمؤثر بشكس واضح من لالل 

  كذلك  هرت مالمح األلخاص Close Shotsا هجمال هلم اللصطات الصريعة 

الىعر  لال( وهذا يدل هلم ارتعاط المؤثر بأىرال األسرد واألصد اء  ىمواضحة 

الحسا  الخاص به  وكذلك بعض المؤثرين ىم وا هجمال هليه  كعناصر لاهمة 

بعض المنشعرات و ا، باإلارد إليه  وإلم حساباته  كنعع من  مالذين  هروا لديه ى

 الجعاوا بين المؤثرين وله  بعضه  الععض  مدلعل(.

ً لجدول رقم ) :Morphologiesتحليل الرموز التشكيلية  - ( تشير النتائج 7وفقا

 إلى ما يلى:

  :186  ال  اءت الخطعط الرأسية مسيطرد هلم صعر المؤثر بع  سالخطوط 

منجىف الىعرد كعنىر  ىم هر ىيها منفرلا  حيث  اء  مصعرد( لاصة الىعر الج

رليسم  لال( وبلك للجركيل هلم أهمية المؤثر وإلصاء الضعء هليه بشكس مسجمر 

المنشعرات الجرويرية حيث احجل   ىم مدلعل(  كما ت  ا هجمال هلم الخطعط الرأسية 

المنجرات مساحة هامشية من الىعر بينما يظس الخط الرأسم مرتكلا  هلم المؤثر  لال( 

م أا المؤثر يشكس هنىر الرذ  الرليسم ومحعر العالمة الذاتية  وأا وهع ما يعن

 العالمة الجرارية هنا تشكس ىصط مكمال  للعالمة الذاتية وليس أساسا  لها.

صعرد  سجعراض األماكن  80 موت  ا هجمال هلم الخطعط األىصية ى

حاء بالهدوء السياحية مثس المساحات العاسعة من المياه والحصعل  لال( وبلك لإلي

حالة  مصعرد ىصط ى 54 موالراحة والسكينة  مدلعل(  بينما  هرت الخطعط الدالرية ى
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للجركيل هلم و ه ومالمح المؤثر  لال( وبلك إهطاء  Close Shotsاللصطات الصريعة 

الشععر بالحيعية واإيرابية وتحصيق األلفة بين المؤثر ومجابعيه  مدلعل(  كما برزت هذه 

الشععر بالحميمية  سحالة تىعير المؤثر م  أحد أىرال األسرد  لال( لجعك ىمالخطعط 

 والجعاصس واسجمرارية العال ة األسرية  مدلعل(.

 مهلم الجعازا المجماثس  السيمجر ( ى ال اهجمد المؤثر بع  سالصورة:  ىالتوازن ف 

المنشعرات الجرويرية  لال(  مصعرد(  و د  هر بلك واضحا  ى 238غالعية الىعر  

إهطاء المليد من الردية والعا عية والمىدا ية للمنج  المرال ترويره  مدلعل(  بينما 

 مالىعر الج مصعرد لاصة ى 82 مت  اسجخدا، الجعازا غير المجماثس  الالسيمجر ( ى

لجصليدية  هر ىيها المؤثر منفرلا   لال( وبلك إ هار الحرية وا نطالق والحركة وكسر ا

  مدلعل(.

إطار ما يريد  ما هجمال هلم الجعازا المجماثس وغير المجماثس ى مويأت

مرال  مصة به لاصة م  لعرد المؤثر ىاالىعر الخ مالمؤثر أا يعكس من حالة ى

الجىعير حيث يسجخد، الجعازا غير المجماثس إ هار الحركة والخرو  هن الصيعل 

حالة الجروي  للمنجرات أو تىعير بعض  ميس للجماثس ىوبث الطا ة اإيرابية  بينما يم

 األماكن السياحية.

  :معظ  الىعر حيث  اء ىم  م هر المؤثر كعنىر مهيمن ىالسيادة وتوزيع الكتل

ضعء الجىعير م   ممنجىف الىعر واحجس مساحة كعيرد منها سعاء منفرلا  أو ى

يشكلعا هناصر مساهدد لعناء إليحاء بأنه  لمنجرات أو ألخاص آلرين  لال( وبلك 

 مي  المنشعرات  مالعالمة الذاتية للمؤثر  بينما يظس المؤثر هنىرا  رليسيا  ىاهال  ى

 مساو  مهيمن أو كعنىر  مدلعل(  وىيما يجعلق بالمنشعرات الجرويرية  اء المؤثر 

 للعالمة الجرارية المرال ترويرها  لال( حيث أا المؤثر يشكس هنىر الرذ  األساسم

 مهالمجه الذاتية أ ع  من العالمات الجرارية الج يشير إلم أابالنسعة لمجابعيه  وهع ما 

 يج  ترويرها  مدلعل(.

  صعرد(  199معظ  صعر المؤثر   م هر هنىر الثعات ىالصورة:  ىالحركة ف

 هر ىيها منفرلا   لال( وبلك لإليحاء بأهمية ومكانة المؤثر  مالىعر الج ملاصة ى

المنشعرات الجرويرية  لال( إهطاء الشععر  مما ت  ا هجمال هلم الثعات ى مدلعل(  ك

بالردية والجركيل هلم ا هجما، بالمنج  وأهميجه مدلعل(  وىم المصابس ت  ا هجمال هلم 

صعرد لاصة صعر المؤثر م  األسرد واألصد اء  لال(  121 مهنىر الديناميكية ى

 إهطاء الشععر بالحيعية والحركة والجعاصس  مدلعل(.

  :صعرد  لال(  132ىم اهجمد المؤثر هلم المساحات المساحة المحيطة بالتصميم

األماكن  مإهطاء اإحساس بالراحة وا تساع والرحابة لاصة ىيما يجعلق بالجىعير ى

المنشعرات الجرويرية إهطاء  ىم مدلعل(  و د  اء اسجخدا، المساحات  السياحية

 مساحة من الراحة والجركيل هلم المنج  المرال ترويره  مدلعل(.
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وتكجسب المساحات طابعا  ولعنا  لاصة وىصا  لمكاا الجىعير حيث يحاول 

الخاصة كس مكاا هلم حدد وتمييل مرمعهة الىعر  مالمؤثر تحصيق العحدد اللعنية ى

بهذا المكاا  و د  اءت المساحات اللعنية اللر اء مسيطرد هلم هدل كعير من الىعر 

صعرد( ومساحات من  42كرلء من هعية المؤثر حيث اهجمد هلم مساحات المياه  

 7صعرد(  بس وامجد بلك إلم ا هجمال هلم مساحات من الحعالط اللر اء   13السماء  

صعر المؤثر  كما  هرت المساحات  ماللعنم ى صعر( إهطاء الشععر با تساق

صعرد( كما  23اليعناا   مالىعر الخاصة باألماكن السياحية ى ماللعنية العيضاء ى

صعرد( إهطاء  18  اسييأندون محصعل األرز ى م هرت المساحات الخضراء مجمثلة ى

الشععر با تساع والراحة والسكينة  مدلعل(  كما اهجمد المؤثر هلم األلعاا الجرابية 

صعرد  و اء اللعا العرل  كمساحة مميلد لمطع  المؤثر الخاص  12 مكمساحات ى

 صعر. 4 مى

 ( تشير النتائج إلى ما يلى:8وفقاً لجدول رقم ) تحليل الرموز األيقونية: -

 مي  الىعر هدا صعرد  ماهجمد المؤثر هلم المالبس غير الرسمية ى: المالبس 

واحدد ىصط  لال( وبلك إهطاء الشععر بالراحة والعساطة واإيحاء بالجشابه م  

الرمهعر المسجهد  من الشعا   مدلعل(  وتعجعر مالبس المؤثر هنا هنىر من 

لديه حيث يعجمد هلم المالبس بات  Authenticityالعناصر المكعنة لسمة األصالة 

ك لعناء هالمة باتية تجس  بالعساطة بلمعظ  الىعر و ماللعنين األبيض واألزرق ى

 والراحة واأللفة م  الرمهعر.

  :)ل  يسجخد، المؤثر أي حركات او إلارات الحركات أو اإلشارات )الرموز الثقافية

إلارد إلم ىخره برذوره  م لال( ى ثصاىية هدا مصط  ىيديع واحد أل  ىيه ر ىة يعنانية

 المىرية اليعنانية.

  :297معظ  الىعر   ماهجمد المؤثر هلم اتراه النظر المعالر ىاتجاه النظرات 

ضعء تركيل المؤثر هلم الجعاصس م  مجابعيه وتع يه الخطا   مصعرد(  لال( وبلك ى

المكجع  والمصد، له   وا هجمال هلم الىعرد كعنىر للسرل المرلم الذ  يكمس النص 

من المؤثر بحيث تىس الرسالة مكجملة للرمهعر المسجهد  من لالل ا هجمال هلم 

النص والىعرد معا   مدلعل(  و د ندرت الىعر بات اتراه النظر غير المعالر حيث 

 صعرد ىصط. 23بلث  

  :اهجمد المؤثر هلم مرمعهة األلعاا العارلد باإضاىة إلمالتحليل البصرى لأللوان 

مل  لر ات اللعنين األبيض واألزرق م  اللعا األحمر  لال( إحداث الجعاين و ذ  

بناء هالمجه الذاتية  متشكس هنىرا  مهما  ى ما نجعاه والجركيل هلم  ذوره اليعنانية الج

 م  مجابعيه.

الىعر المخجلفة  لال( وهع ما  مكما  هر تع يف اللعا األزرق بعضعح ى

 .(   مدلعلالوالعحدد اللعنية بحسا  المؤثر بع  س أهطم الشععر با تساق
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ويالحظ اهجمال المؤثر هلم الجيار لر ات لعا معين إبراز المكاا  حيث 

أندونيسيا  واللعنين  م اء اللعا األلضر مسيطرا  هلم الىعر الخاصة بالمؤثر ى

  كما األبيض واألزرق مسيطرين هلم صعر اليعناا  واأللعاا الجرابية بىعر إيطاليا

 اء اهجمال المؤثر هلم تحعيس الىعر إلم اللعنين األبيض واألسعل هند سرل بعض 

الجرار  أو المعا ف السلعية الخاصة به  لال( وبلك ألنها األكثر ماللمة لجعكس 

ية للنص المكجع  وتحصيق الجرانس ووحدد الهد  بين النص والىعرد الحالة النفس

  مدلعل(.

 ( تشير النتائج إلى ما يلى:9وفقاً لجدول رقم ) التحليل التكوينى: -

  :اء ا هجمال هلم اللاوية العالية بمسجع  النظر ارتفاع زوايا الكاميرا Normal 

Angle صعرد  لال( وبلك للجععير هن المعا ف اليعمية للمؤثر وأسلع   312 مسالدا  ى

إطار الحفا  هلم المىدا ية  مالحياد الخاص به  ونصس العا   المحيط كما هع ى

 والشفاىية وبناء هال ة األلفة م  المجابعين  مدلعل(.

 مى High-Angle Shot بينما  اء ا هجمال هلم اللاوية المرتفعة

حداهما لع عة إىطار واأللر  لمنشعر ترويرم  كما  اء ا هجمال هلم صعرتين ىصط إ

صعر ىصط  حيث ركلت هلم األماكن  6 مى Low-Angle Shotاللاوية المنخفضة 

السياحية  لال( وبلك لجعكس هظمة وضخامة األماكن أو الجماثيس و سجعراض أهمية 

 المكاا  مدلعل(.

 :اهجمدت المؤثر هلم اللصطات المجعسطة  حجم اللقطاتMedium Shots (MS) 

صعرد  160 مى Medium Long Shots (MLS)واللصطات المجعسطة الطعيلة 

 لال(  وبلك ألنها تعكس العا   كما هع وتعمس هلم إ هار المؤثر وكذلك السياق 

 المحيط به للمجابعين  مدلعل(.

( لجىعير مالمح Close Up  CUو د  اء ا هجمال هلم اللصطات الصريعة 

 Long Shotsصعرد(  بينما ت  ا هجمال هلم اللصطات الطعيلة  39المؤثر هن  ر   

 LSا هجمال  و د  اءاألماكن السياحية واسجعراض معالمها   م( لجىعير المؤثر ى

حيث ا جىرت هلم صعرتين ىصط  Wide Shotsمحدولا  هلم اللصطات العاسعة 

اإسكندرية  كما  اء  مأندونيسيا  واأللر  لثرو  الشمس ى مإحداهما لحصعل األرز ى

صعر ىصط إحداهما  3 ممحدولد ى Eye Birdا هجمال هلم لصطات  هين الطالر( 

 تخص منشعرا  ترويريا  وصعرتين لع عجم طعا، ت  تىعيرهما بشكس ىنم.

 :بناء الىعرد لد  المؤثر   متشكس اإضاءد هنىرا  أساسيا  ى توقيت ومكان اللقطات

صعرد سعاء  238 ملذلك ىإا معظ  الىعر اهجمدت هلم وض   نهار/لار م( ى

لجىعير المؤثر أو األماكن السياحية  لال( وبلك لإليحاء بالجنعع وثراء الجفاصيس 

 الخاصة بالمكاا وإهطاء الشععر بالراحة واإيرابية  مدلعل(.
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 مصعرد ىصط  لال( ى 75 منما  اء ا هجمال هلم وض   نهار/لاللم( ىبي

إطار تروي  المؤثر للمطع  الخاص به وىروهه المخجلفة سعاء بشكس معالر أو غير 

معالر من لالل الجىعير م  األصد اء لالس المكاا  مدلعل(  و د  هرت محدولية 

صعر  7ا جىرت هلم  ليس/لاللم( أو  ليس/ لار م( حيث  ا هجمال هلم وض 

 ىينسيا ليال . م سجعراض بعض األماكن السياحية ى

 م:الثالثاً: سمات العالمة الذاتية للمؤثر بوال س

 إطار هذا المحعر أه  السمات المكعنة للعالمة الذاتية متعرض العاحثة ى

  وىصا  للمنشعرات هينة الدراسة  وتمثس الوالخاصة بالمؤثر بع  س (10  دول ر   

 هذه السمات ىيما يلم:

  األصالةAuthenticity :لكل   م اء اهجمال المؤثر هلم مرمعهة من الدوال الج

 :مسمة األصالة لديه  وتمثل  أه  هذه الدوال ى

o  اهجمال المؤثر هلم اللعنين األبيض واألزرق لجشكيس هعيجه العىرية والمرتعطة

 اإسكندرية.برذوره اليعنانية وكذلك انجماله لمدينة 

o  إنشاء مرمعهة هالجا ات تعجمد هلم المل  بين اس  المؤثر والدولة أو المدينة

و  polaXgermany#و  openyourworldwithpola#يجعا د بها مثس  مالج

#polaXdubai و#polaXegypt و#polaXgreece محاولة لربط  موبلك ى

 من المجابعين. تشكس مىدر  ذ  لد   مهعره ماس  المؤثر بصيمة السفر الج

o  يعجعر المؤثر هع المىدر األساسم لمعظ  الىعر المنشعرد بالحسا  الخاص به

وهع ما يشكس  عهر سمة األصالة لديه  ويالحظ هنا اهجمال المؤثر هلم الىعر 

بات الرعلد المرتفعة م  اسجخدا، لاصية تعديس األلعاا إبراز الجعاين اللعنم 

 Selfiesدولية ا هجمال هلم الىعر السيلفم وتحسين الرعلد  وهع ما يعرر مح

 الثالب بالرعلد المنخفضة نسعيا . متجس  ى موالج

  التكاملIntegrity ::تمثل  أه  الدوال المرتعطة بسمة الجكامس ىيما يلم 

o الهالجا ات المسجخدمة  م هرت بعض الصي  الخاصة بالمؤثر بشكس معالر ى

و  friends#و family## و  loveترتعط بأهمية األسرد واألصد اء مثس موالج

#happy كما برز إهالء الصي  األسرية و ي  الىدا ة وأهمية العمس والسعم إلم  

تطعير الذات بشكس غير معالر من لالل هرض بعض الىعر الرماهية وسرل 

 مؤثر.الجرار  الشخىية واألسرية وكذلك المجعلصة بالجطعر المهنم لل

o لحرص هلم امنشعرات المؤثر من لالل  متحصص   يمة الشفاىية بشكس  للم ى

تصدي  كاىة المعلعمات هن العالمة الجرارية المرال ترويرها وترربة المؤثر 

للمنجرات الخاصة بها وبلك للحفا  هلم المىدا ية والعضعح م  الرمهعر  

ات ترويرية أو ممعلة ولكن من ناحية ألر  ل  يعضح المؤثر أا بعض المنشعر
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هلم اإطالق هلم الرغ  من إتاحة انسجررا، لخاصية "بكر الشراكة" 

Partnership with   م  العالمات الجرارية للحفا  هلم المىدا ية م

 المجابعين.

  االتساقConsistency :  ه  الدوال المرتعطة بسمة ا تساق ىيما يلم:أتمثل 

o  ما هجمال هلم الرانب األسر  محعريا  ىىيما يجعلق با تساق الفكر    اء 

منشعرات المؤثر وأحد العناصر الراببة للمجابعين  باإضاىة إلم ا هجمال هلم 

تجس  باإيرابية مثس الرضا هن الذات والجطعر المهنم ومساهدد  ماألىكار الج

اآللرين  و د اهجمد المؤثر هلم كجابة المنشعرات الطعيلة نسعيا  هند سرل 

 ر  الشخىية وهد، ا كجفاء با هجمال هلم الىعر المنشعرد.الجرا

و د تحصق ا تساق الفكر  أيضا  من لالل ا تساق بين العالمات الجرارية 

يج  ترويرها حيث اتس  معظمها بالطعيعة الر مية مثس تروي  تطعيصات الهاتف  مالج

 الذكم ومعا   الجسعق اإلكجرونم.

o معظ   م  اهجمد المؤثر هلم تع يف الهالجا  ىىيما يجعلق با تساق الشكلم

المنشعرات م  تنعع ا سجخدا، وىصا  لمعضعع وهد  المنشعر  كما  هر 

ا تساق من لالل اسجخدا، المؤثر لعدل كعير من الهالجا ات واإلارات لالس 

 المنشعر العاحد لجعسي  نطاق ا نجشار.

 مي   مى Geotaggingويالحظ ا هجمال هلم لاصية بكر المكاا 

المنشعرات بهد  تصدي  معلعمات هن المكاا المجعا د به المؤثر أو ترويره بشكس 

إثراء المحجع  المصد،  كما  هر ا تساق الشكلم من لالل  ملثير معالر مما يسه  ى

 المنشعرات المخجلفة. مثعات بعض معا   الجىعير وتكرار الظهعر بها ى

o بين الىعر الخاصة باألماكن السياحية بحيث  اهجمد المؤثر هلم ا تساق اللعنم

تجس  صعر كس لولة بلعا محدل  حيث سيطر اللعا األلضر هلم صعر 

أندونيسيا  واللعنين األبيض واألزرق هلم صعر اليعناا  واأللعاا الجرابية هلم 

صعر إيطاليا  مما للق وحدد لعنية بين منشعرات كس لولة وسهعلة تمييل 

 المجابعين لها.

 اء تع يف المؤثر لأللعاا بشكس واهم وحدل من لالل سيطرد اللعنين  و د

األبيض واألزرق م  اللعا األحمر هلم بعض الىعر إحداث الجعاين و ذ  

ا نجعاه وبناء هعية بىرية معحدد  باإضاىة إلم ا هجمال هلم اللعنين األبيض 

 حالة سرل بعض الجرار  الشخىية. ىم واألسعل ىصط 

  التخصصSpecialization : اءت سمة الجخىص كمدلعل واضحة ومحدلد 

بأا السفر وريالد األهمال من  Bioمن لالل الرلء الجعريفم الخاص به 
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اهجماماته األساسية  لال(  كما ركلت معظ  المنشعرات هلم هرض ترار  

 السفر المجنعهة الخاصة به وتصدي  العديد من المعلعمات حعلها للمجابعين  لال(.

 سلطة الAuthority :تمثل   م هرت سمة السلطة من لالل بعض الدوال والج

هرض لعرات المؤثر حعل بعض العالمات الجرارية للرمهعر وتصدي  م ى

النىالح المرتعطة بها  وكذلك تصدي  النىالح والجع يهات الخاصة باألماكن 

 السياحية  وكيفية تعنم نمط حياد صحم.

من لالل هالجا  #النهارلد_ عس_بكرد و د  هرت سمة السلطة أيضا  

والذ  أطلصه المؤثر بهد  مساهدد المجابعين هلم اكجشا  المعاهب الخاصة به  

وتصديمها من لالل مرمعهة من المنشعرات  كما  هرت هذه السمة من لالل إطالق 

المؤثر لمعالرد صناهة المحجع  م  الرمهعر من لالل هالجا  

صدي  مرمعهة من النىالح حعل كيفية كجابة المحجع  #اصن _المحجع _م _بع   وت

 وتع يفه لجسعيق العالمات الجرارية.

  التميزDistinctiveness :تعكس  ماهجمد المؤثر هلم مرمعهة من الدوال الج

 :مسمة الجميل  و د تمثل  ى

o  ا هجمال هلم تصدي  األماكن السياحية كعنىر  ذا  للمحجع  المصد، مصارنة

باإضاىة إلم تروي  السياحة الداللية وبعض العالمات الجرارية بالمناىسين  

 المرتعطة بها مثس المنجرعات السياحية المىرية.

o  تع يف الهالجا  وأسلع  اإلارد@mention  ولاصية بكر المع   الرثراىم

Geotagging كاىة المنشعرات وبلك بهد  تصدي  المعلعمات للمجابعين هن  مى

 األماكن المىعرد وكذلك لجعسي  نطاق انجشار المؤثر.

o الىعر المصدمة  واسجخدا، إمكانية  ما هجمال هلم ا حجراىية والرعلد المرتفعة ى

 تىحيح وتعديس األلعاا للحفا  هلم  علد الىعرد.

o ت هن األماكن السياحية بهد  إثراء المحجع  الطاب  المعلعماتم لععض المنشعرا

 وإىالد المجابعين.

  االرتباطRelevanceى: تمثلت أهم الدوال المرتبطة بسمة االرتباط ف: 

o  تصدي  المؤثر لععض المعا ف والجرار  السلعية وبلك للجأكيد هلم الطاب  اإنسانم

م  الرمهعر وبناء   وإيرال أو ه تشابه Fallibilityوإمكانية ارتكا  األلطاء 

رابط من الصر  واأللفة مثس الجرار  المرتعطة بالجطعر المهنم وتثيير همله 

 ومعا هة بعض اآلراء السلعية من المجابعين.

o   اهجما، المؤثر بالجعاصس م  المجابعين والرل هلم الجعليصات المخجلفة  وهع ما أل

 ات.بعض المنشعر مى Engagement إلم ارتفاع مسجع  ا ندما 
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o  تصدي  الرانب األسر  كأحد أو ه الجشابه م  الرمهعر وكذلك ا هجمال هلم

 تجناسب م  المرحلة العمرية وأسلع  حياد المجابعين. مالمالبس غير الرسمية الج

بناء  مويالحظ أنه هلم الرغ  من اهجمال المؤثر هلم سمة ا رتعاط ى

العالمة الذاتية من ناحية  إ  أنه من ناحية ألر  هناك حرص من المؤثر هلم تصدي  

 عانب حياتية يجطل  لها المجابععا وتمثس هنىر  ذ  له  وكذلك ترعس المؤثر 

 اإهالنات. ميصجر  من سمات المشاهير مثس تكرار السفر والظهعر ى

  التواجدVisibility :عل من لالل مرمعهة من الدوال دلمتحصص  سمة الجعا د ك

الجفاهس اليعمم م  المجابعين من لالل المنشعرات  متمثس أهمها ى مالج

والجعليصات  وتاللم الحدول بين العال  العا عم وا ىجراضم لد  المؤثر من لالل 

حياته العا عية من لالل منشعراته سعاء ىيما يجعلق باألسرد  متصدي  كس ما يدور ى

بين الحياد   مرال العمس أو السفر أو الجىعير  وكذلك يأتي المل واألصد اء أو

األحداث الخاصة  مالعا عية وا ىجراضية من لالل الجفاهس ومصابلة المجابعين ى

 منشعراته. موالجحدث هن بلك ى

 المثابرة Persistence :كمدلعل من لالل حرص المؤثر  ثابردتحصص  سمة الم

رصيد وبلك هن طريق بناء هلم بناء وتشكيس العالمة الذاتية لفجرد زمنية طعيلة  

تراكمم من المنشعرات لد  المجابعين  والحرص هلم النشر الدور  للمحجع   

ومحدولية إهالد نشر الىعر ومصاط  الفيديع  وتصدي  محجع   ديد ومخجلف 

 للمجابعين  لال(.

 ادة الحسنة اإلرGood Will :هلم مرمعهة من الدوال  ال اهجمد المؤثر بع  س

له  بعض المؤسسات الخيرية  مالمرتعطة بسمة اإرالد الحسنة  وتمثل  أهمها ى

مثس مسجشفم بهية لعال  سرطاا الثد  ومؤسسة مىر الخير  لال(  كذلك 

 هرت هذه السمة من لالل له  المؤثر لروال األهمال وتشري  منجرات 

 المشروهات الىثيرد  لال(  وتشري  المجابعين هلم الجعرع بالد،  لال(.

  تطوير األداءPerformance :منشعرات لد   9ر األلاء ىم  هرت سمة تطعي

المؤثر اهجمد ىيها هلم المصارنة بين بعض الجرار  الحالية والسابصة  و د لمس 

بلك الجرار  المهنية والعال ات األسرية  والحفا  هلم هال ات الىدا ة  

ويالحظ هنا تركيل المؤثر هلم هرض ترربة ريالد األهمال الخاصة به  وكذلك 

اإضاىة إلم منشعر هن تصيي  لخىيجه وكيفية الجعامس م  همله بمهنة الجىعير  ب

 الجثلب هلم المعع ات.م اآللر وأسلعبه ى

  :هرت العالمات الجرارية كعنىر أساسم من هناصر ترويج العالمات التجارية 

 م  وبلك من لالل لم  هذه العالمات ى(4وىصا  لردول ر     العالمة الذاتية للمؤثر

كما  اء   الطيراالركات المطاه  والمنجرعات السياحية والمعا ف اليعمية مثس 
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بشكس مكثف لجروي   mention@اهجمال المؤثر هلم الهالجا  وأسلع  اإلارد 

 العالمات الجرارية واإلارد إلم صفحاتها هلم مع   انسجررا،.

ويالحظ اتعاع المؤثر لصيمة الشفاىية بشكس  للم  ىعلم الرغ  من هد، تعضيح أا 

بعض المنشعرات ترويرية أو ممعلة   اء اهجمال المؤثر هلم الطاب  المعلعماتم 

من لالل تصدي  كاىة المعلعمات الخاصة بالسلعة او الخدمة المعلن هنها وتصييمها 

اك اهجما، بالجيار المنجرات بات الطاب  وىصا  لجرربجه الخاصة  كما اتضح أا هن

و المنجرات الماللمة لألسرد أالر مم مثس الجطعيصات والمعا   اإلكجرونية 

 بناء العالمة الذاتية. مالمىرية نجيرة اهجمال المؤثر هلم الرانب األسر  ى

 هرت محدولية اهجمال المؤثر هلم بناء الجحالفات  :مع المؤثرين بناء التحالفات 

 جىر بلك هلم لمسة منشعرات ىصط بهد  تروي  ا مؤثرين آلرين حيثم  

إطار تنظي  بعض األحداث الخاصة  أو لهما  لمؤثر آلر كنعع من  ممنج  ما أو ى

تعسي  نطاق ا نجشار و ذ  لمليد من المجابعين  ويالحظ هنا أا بناء الجحالفات 

يصجىر هلم ىاة مجعسطم الجأثير أو كعار المؤثرين نجيرة تعا د هدل كعير من 

 ا نجشار.المجابعين لديه  بالفعس مما يحصق الهد  من تعسي  مساحة 

 صناعة المحتوى ىإسهام الجمهور فCo-Creation  : لكس المجابععا

Followers كجابة المحجع  م  المؤثر  وهع ما يمكن أا نطلق  مهنىرا  مهما  ى

هليه  اإبداع الجشاركم( بحيث   يصجىر األمر هلم كجابة الجعليصات  وإنما 

وهع ما يليد من مسجع  كجابة محجع  المنشعر نفسه   ممشاركة المجابعين ى

 ا ندما  بين المؤثر والرمهعر ويعطم لورا  أكثر إيرابية وىاهلية للمجابعين.

و اء بلك من لالل  يا، المؤثر بنشر بعض المنشعرات حعل هملية صناهة 

المحجع   وتعضيح الفرق بين المدوا والمؤثر من لالل هالجا  

بجع يه أسالة للمؤثر للرل هليها  #اصن _محجع _م _بع   كذلك  يا، المجابعين 

كجابة محجع  بعض المنشعرات  وإثارد  موتشري  المؤثر له  هلم مشاركجه ى

 بعض المعضعهات للنصاش حعلها م  الرمهعر ومعرىة آراله .

  استخدام أسلوب السرد القصصىStorytelling:   تشكس هذه الخاصية  لءا

رويرية من لالل اهجما، المؤثر بكجابة المنشعرات العالية أو الج مأساسيا  سعاء ى

المنشعرات المطعلة لعرض تراربه الخاصة وانطعاهاته  وىيما يجعلق 

بالمنشعرات الممعلة ىإا لاصية السرل تعطم لإلهالا طابعا  غير معالر  وتصع، 

سياق المعا ف الحياتية الخاصة بالمؤثر  وهع ما يرعس  مبدم  العالمة الجرارية ى

 المحجع  أكثر مىدا ية لد  الرمهعر المسجهد .
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 (:Micro Influencersثالثاً: المؤثرة إسراء عادل )فئة صغار المؤثرين 

هينة الدراسة  م اء اهجمال العاحثة هلم حسا  المؤثرد إسراء هالل ى

حيث وصس إ مالي  Micro Influencersبعصفها تنجمم إلم ىاة صثار المؤثرين 

ألف مجاِب   كما بلغ هدل المجابَعين  70هدل المجابعين لديها لالل و   الجحليس إلم 

Following 618  مجابَعا   ووصس إ مالم هدل المنشعرات بحسا  المؤثرد لالل

 را .منشع 1194ىجرد الجحليس إلم 

 290ومن لالل أسلع  الحىر الشامس  الجمل  هينة الدراسة هلم  

  حيث 2019ليسمعر  31-2019يناير  1منشعرا  للمؤثرد لالل ىجرد الجحليس من 

( 3منشعرا  ترويريا   ووىصا  للردول ر     44منشعرا  هاليا  و 246تضمن  العينة 

صعرد بينما بلغ هدل  288المنشعرات هينة الدراسة إلم  موصس هدل الىعر ى

كس  ممصاط  الفيديع مصطعين ىصط  ويعرض الرس  العيانم الجالم هدل المنشعرات ى

  حيث يأتي لهر ليسمعر كأهلم لهر من حيث هدل 2019لهر لالل ها، 

لهر مايع كأ س لهر من حيث هدل المنشعرات  ممنشعرا (  بينما يأت 39المنشعرات  

 منشعرات(. 9 

 

منشعراتها هلم اسجخدا، اللثة اإنرليلية ىصط م   ممؤثرد ىو د اهجمدت ال 

تحجع  هلم نص مكجع  مما يعنم اهجمال المؤثرد هلم  ممحدولية المنشعرات الج

السرل المرلم أكثر من السرل النىم  ول  تعجمد المؤثرد هلم أ  هالجا  هلم 

بشكس محدول  mention@اإطالق مصارنة با هجمال هلم اسجخدا، اإلارد 

 لأللخاص والعالمات الجرارية ىم ضعء  يا، المؤثرد بجرويرها.

 أوالً: القراءة التعيينية:

 ( إلى ما يلى:5تشير نتائج الدراسة وفقاً لجدول رقم )

المصا، األول هلم  هعر المؤثرد  م اء محجع  الىعر مرتكلا  ى محتوى الصورة: -

سيق المالبس وهع ما يظهر من تعليصات تن مبمفرلها وا هجمال هليها كأيصعنة ى
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صعرد  و د  163مجابعيها من الرمهعر النسالم  و د  هرت المؤثرد منفرلد ىم 

ركلت بعض الىعر هلم الرانب الفني حيث اهجم  المؤثرد بجىعير العديد من 

صعرد( وكذلك اسجعراض  63األماكن بالصاهرد واإسكندرية بشكس ىنم و ذا   

تعكس  مصعر(  باإضاىة إلم بعض األ عال المأثعرد الج 7ية  بعض اللعحات الفن

 6صعرد(  بينما ا جىرت صعر المؤثرد م  األصد اء هلم  21لخىية المؤثرد  

 صعر ىصط.

وىيما يجعلق بالمنشعرات الممعلة   هرت المؤثرد م  المنج  المرال ترويره 

طعيعة المنشعر صعرد  كما  هرت ىم بعض المطاه  بدوا اإلارد إلم  28ىم 

 الجرويرم.

صعرد( حيث 197 هر األلخاص ىم غالعية الىعر  األشخاص فى الصورة:  -

المنشعرات العالية أو الجرويرية   م هرت المؤثرد كعنىر منفرل ىم الىعر سعاء ى

صعر ىصط  وبلك مصابس الىعر  6بينما ا جىرت صعر المؤثرد م  أصد الها هلم 

صعرد حيث  اء تىعير األماكن كأولعية لد   63 الخاصة باألماكن والجم بلث 

المؤثرد من لالل هرضها بشكس ىنم سعاء ىم الصاهرد أو اإسكندرية وهع ما لكس 

حسا  المؤثرد  ويالحظ هد، اهجمال المؤثرد هلم الىعر السيلفم  مهنىرا  للرذ  ى

Selfies  أو الرماهيةWefies  هلم اإطالق لضماا  علد واحجراىية الىعر

 لمنشعرد.ا

 اءت المؤثرد كمىدر أساسم للىعر المنشعرد لاصة م   مصدر الصورة: -

مرال الجىعير  كما يالحظ اهجمال المؤثرد هلم العديد من المىعرين  ملعرتها ى

 صعرد(. 32المحجرىين وبلك ىم إطار الجروي  لىفحاته   

بشكس محدول ىيما يجعلق باألصد اء  mention@وتسجخد، المؤثرد اإلارد  

مرد لذكر العالمات الجرارية الجم يج  الجروي   22مرات ىصط(  بينما ت  اسجخدامها  4 

مرد لجروي  الىفحات الخاصة بععض المىعرين هلم مع   انسجررا،   32لها  و

ول  تطلب المؤثرد من الرمهعر إهالد نشر أو مشاركة الىعر  واكجف  بالرل هلم 

 لة المجابعين ىصط.أسا

اهجمدت المؤثرد هلم تىعير األماكن بشكس ىنم من لالل ا هجمال مكان الصورة:  -

هلم زوايا غير تصليدية إبراز  ماليات المكاا  و د تنعه  األماكن بين الصاهرد 

واإسكندرية م  الجركيل هلم األماكن السياحية واألثرية وبعض األحياء السكنية  

محدولية ا هجمال هلم لاصية بكر المع   الرثراىم  وأوضح  النجال 

Geotagging  51  صعرد( كنعع من الجروي  الضمنم لععض المطاه  وتضمينه

 ىم نمط الحياد الخاص بالمؤثرد.

ابجعدت المؤثرد هن اسجخدا، الهالجا  هلم الرموز اللغوية فى النصوص المكتوبة:  -

المجابعين  واكجف  با هجمال هلم الىعر الرغ  من لوره ىم ا نجشار وزيالد هدل 
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بات الرعلد المرتفعة كعنىر  ذ  للرمهعر المسجهد   و د اهجمدت المؤثرد هلم 

 لجعريف المجابعين بالعالمات الجرارية المرال ترويرها. mention@اسجخدا، اإلارد 

الىعر  مو د  اء محجع  المؤثرد معجمدا  هلم السرل المرلم المجمثس ى

منشعرا   و د  30صابس محدولية تع يف النص المكجع  حيث  هر ىصط ىم وبلك م

وألكال مرتعطة بمعضعع emojis منشعرا  هلم و عه تععيرية  124احجع  

الىعرد بدوا أ  نص هلم اإطالق  وىيما يجعلق بالمنشعرات الجرويرية  اء اهجمال 

  العالمة الجرارية لذكر وتروي mention@المؤثرد مصجىرا  هلم اسجخدا، اإلارد 

بدوا كجابة محجع  نىم لاص بالمنج  أو العالمة الجرارية  وهع ما يشير إلم 

ا جىار المؤثرد هلم نشر الىعر بدوا إبداء ا هجما، بكجابة المحجع  المكمس 

حالة المنشعرات  مللىعرد والذ  يضفم المليد من المىدا ية والعضعح ى

ؤثرد هن آرالها وتعطيد روابط األلفة م  مجابعيها تععير الم مالجرويرية  أو يساه  ى

 المنشعرات العالية. مى

(  هرت محدولية اسجعانة المؤثرد 3وىصا  لردول ر     محتوى مقاطع الفيديو: -

 بمصاط  الفيديع حيث  ام  بنشر مصطعين إحداهما للنيس أثناء الثرو .

 مباللثة اإنرليلية ىصط ى اهجمدت المؤثرد هلم تصدي  المحجع اللغة المستخدمة:  -

منشعرا ( وهع ما   يجناسب م   30احجعت هلم نص مكجع    م مي  المنشعرات الج

 طعيعة الرمهعر المسجهد  الذ  يصجىر هلم الرمهعر المىر  من الشعا . 

اهجمدت المؤثرد هلم طريصة تحدث غير رسمية إلم حد ما م   طريقة التحدث: -

 كجابة رلول مخجىرد هلم بعض الجعليصات.

( ا هجمال 6 دول ر     يجضح من لاللتكنيكات اإلقناع المستخدمة فى النص:  -

الضعيف هلم تكنيكات اإ ناع نجيرة محدولية النص المسجخد،  و د ا جىرت 

دول م  تعليصات بعض المجابعين لاصة الجم تجعلق الجكنيكات هلم الجفاهس المح

با سجفسار هن العالمات الجرارية ىم المنشعرات الجرويرية  كما ا جىر تلويد 

 Geotaggingالرمهعر بالمعلعمات هلم اسجخدا، لاصية بكر المع   الرثراىم 

للجعريف بالعالمات  mention@للجعريف بععض المطاه   أو اسجخدا، اإلارد 

منشعرا (  وىم المصابس ل  تصد، المؤثرد  211رارية وبعض المىعرين المحجرىين  الج

أ  محجع  نىم يرتعط بأ  هالمة ترارية  كما ل  تص  بدهعد الرمهعر للمشاركة ىم 

إنشاء المحجع  أو نشر الىعر  ول  تص  بجصدي  أ  حعاىل أو هروض ترويرية 

 للمجابعين.

 ثانياً: المعنى التضمينى:

ا جىرت معظ  الىعر هلم المؤثرد ىصط  وندر  هعر يولوجيا األشخاص: سيم -

غيرها من األلخاص  لال( مما يشير إلم الفرلية وا سجصاللية لد  المؤثرد 

واهجمالها هلم الظهعر كأيصعنة رليسية للعالمة الذاتية الخاصة بها حجم ىم حالة 
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ت المؤثرد هلم الظهعر  هعرها م  بعض المنجرات بثرض الجروي  لها  و د اهجمد

 بمالمح واضحة ومميلد  لال( لعناء رابط من األلفة م   مهعر المجابعين  مدلعل(.

و د  هر من لالل المنشعرات الجعازا بين الجركيل هلم المكاا والجركيل 

هلم المؤثرد ىم الىعر المنشعرد  وكذلك تىعير  ماليات المكاا والجفاصيس 

يلد تناىسية وهنىر  ذ  للمجابعين لاصة ىم حالة المميلد له  لال( مما لكس م

 تعىر المعرىة السابصة لديه  بالمكاا المعروض ىم الىعرد  مدلعل(.

ً لجدول رقم )Morphologiesتحليل الرموز التشكيلية  - ( تشير النتائج 7: وفقا

 إلى ما يلى:

 :193سيطرت الخطعط الرأسية هلم معظ  صعر المؤثرد إسراء هالل   الخطوط 

حالة  هعرها منفرلد ىم مركل الىعرد وكذلك ىم المنشعرات  مصعرد( لاصة ى

الجرويرية  لال( وبلك إهطاء الشععر باألهمية والهيمنة وسيطرد هالمجها الذاتية 

 مصابس العالمة الجرارية المرال ترويرها  مدلعل(.

صعرد ىصط وبلك ىم حالة تىعير األماكن الطعيعية  60 ماءت الخطعط أىصية ىبينما  

أو األثرية  لال( لنصس إحساس الهدوء والراحة والثعات واسجعراض الجفاصيس 

صعرد  37الخاصة باألماكن  كما اهجمدت المؤثرد هلم الخطعط الدالرية ىم 

 لال( إهطاء اإحساس  لجىعير بعض األماكن الطعيعية أو أهمدد اإنارد بالشارع

بالحيعية وا سجمرارية  كما  هرت الخطعط الدالرية من لالل اسجعراض بعض 

اللعحات الفنية  لال( مما أهطم  در من ا لجال  واإيرابية وهعر هن النلهة 

 الفنية للمؤثرد  مدلعل(.

 اء اهجمال المؤثرد هلم الجعازا غير المجماثس  الال الصورة:  ىالتوازن ف 

 164المنشعرات المخجلفة   ميمجر ( سعاء ىم تىعير األماكن أو األلخاص ىس

صعرد(  لال( بحيث تعكس الىعر  در من الجلصالية وكسر هناصر الرتابة 

صعرد والجم اهجمدت ىيها  126 موالحيعية  مدلعل(  بينما  هر الجعازا المجماثس ى

 Photoسات الجىعير المؤثرد هلم مرمعهة من المىعرين المحجرىين لجنفيذ  ل

Sessions إطار تروي  المؤثرد لخدماته  أو لعالمات ترارية ألر   لال(  مى

ليعكس بلك حالة من ا حجراىية وتعزي  العناصر بشكس مجساو ىم الىعر مما يشير 

 إلم لعرد المىعرين مصارنة بخعرد المؤثرد ىم مرال الجىعير  مدلعل(.

  :معظ  الىعر ولكل   مرد كعنىر مهيمن ى اءت المؤثالسيادة وتوزيع الكتل

صعرد(  لال( وبلك بهد  تعريف الرمهعر بها والجركيل  102الكجلة األكعر بها  

بناء هالمجها الذاتية  مدلعل(  و د  هرت المؤثرد  مهليها كعنىر رليسم ى

كعنىر مهيمن ىم حالة الجروي  لععض المعلعمات الجرارية م  مالحظة هد، 

 جرات ككجلة مهيمنة أو منفرلد ىم أ  من المنشعرات. هعر أ  من المن
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ويالحظ اسجفالد المؤثرد من تنعع أماكن الجىعير بحيث  هرت األماكن ككجلة مساوية 

صعرد  كما  هرت األماكن كعنىر مهيمن ىم  106لكجلة المؤثرد ومكملة لها ىم 

هلم  صعرد وبلك بدوا تعا د المؤثرد هلم اإطالق  كما اسجحعب المكاا 63

صعرد  لال( ويشير بلك إلم  19 مالىعرد ككجلة مهيمنة مصارنة بالمؤثرد ى

ا هجمال هلم الجركيل هلم  ماليات وتفاصيس المكاا كعنىر من هناصر  ذ  

المجابعين وإهطاء لمحة  مالية لحسا  المؤثرد لاصة بالنسعة لهعاد الجىعير  

باإضاىة إلم إهطاء المكاا أىضلية الظهعر مصارنة بالمؤثرد ىم حالة الجروي  له 

 الىعرد  مدلعل(.ىم نىر الرليسم بحيث يكعا الع

   :صعرد( م   231اتسم  معظ  صعر المؤثرد بالثعات  الحركة فى الصورة

ا هجمال هلم اإضاءد أو تدىق الضعء أو تعاين األلعاا  لال( لإليحاء بالحركة 

تركل هلم  مالىعر الج موإهطاء الشععر بالحيعية والطا ة بالىعرد لاصة ى

بعض  معل(  ويالحظ أا الحركة لكل  هنىرا  مهما  ىاسجعراض األماكن  مدل

صعرد( من لالل ا هجمال هلم الحركة العشعالية غير المرتعة  لال(  59الىعر  

وهع ما أهطم  در من الجلصالية وهد، الجصليدية وكسر الرتابة  مدلعل(  كما  اءت 

المنج   معظ  المنشعرات الجرويرية معجمدد هلم حركة المؤثرد من لالل تضمين

الحياد اليعمية للمؤثرد  لال( وبلك إهطاء الشععر بالعا عية ومىدا ية العالمة  مى

 الجرارية للمجابعين  مدلعل(.

الىعرد هع األكثر ماللمة لرمهعر المؤثرد  مويالحظ هنا أا ا هجمال هلم الحركة ى

مساحة من الشعا  حيث أنه يجمالم م  طعيعة ووتيرد الحياد الخاصة به   ويخلق 

 مشجركة ومجشابهة بين المؤثرد والرمهعر المسجهد .

  :صعرد أ  أكثر  158اسجعان  المؤثرد بالمساحات ىم المساحة المحيطة بالتصميم

من نىف هدل الىعر هينة الدراسة  لال( وبلك إهطاء اإحساس با تساع 

لعحر السماء وا موالرحابة والراحة  و د اهجمدت هلم مساحات طعيعية مجمثلة ى

صعرد(  76صعرد(  كما اهجمدت هلم مساحات صناهية   82والشعارع العاسعة  

من لالل ا سجعانة بخلفيات بات لعا واحد مثس األبيض واألزرق واألسعل 

المنشعرات الجرويرية  لال( بهد  الجركيل هلم المنج  المصد،  موالرمال  وبلك ى

 المسجهد   مدلعل(. و عله العنىر األساسم المهيمن بالنسعة للرمهعر

 ( تشير النتائج إلى ما يلى:8تحليل الرموز األيقونية: وفقاً لجدول رقم ) -

  :معظ  الىعر الخاصة  ماهجمدت المؤثرد هلم المالبس غير الرسمية ىالمالبس

بها  لال( وبلك لجعكس روح الشعا  والحيعية وتحصيق الجشابه م  مجابعيها من 

الرمهعر النسالم ىم نفس المرحلة العمرية  مدلعل(  بينما  اء اهجمال المؤثرد هلم 

صعر ىصط  ويالحظ أنه ت  ا هجمال هلم الجعاين  6المالبس الرسمية محدولا  ىم 

الىعرد مثس اسجخدا، اللعنين األصفر  مس كعنىر  ذ  ىالمالب ماللعنم ى
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واألسعل  واللعنين األحمر واألسعل  كما  هر اللعا األسعل مسيطرا  هلم المالبس 

 ىم بعض الىعر  لال( إهطاء  در من الردية واألهمية والىصس للمؤثرد  مدلعل(.

  :)من الحركات أو  ل  تسجخد، المؤثرد أ الحركات أو اإلشارات )الرموز الثقافية

 اإلارات هلم اإطالق ىم  مي  المنشعرات الخاصة بها.

  :110اهجمدت المؤثرد إسراء هالل هلم اتراه النظر المعالر ىماتجاه النظرات 

المنشعرات الجرويرية  لال( وبلك إ هار ا هجما، بالمجابعين  مصعرد لاصة ى

مال المؤثرد هلم اتراه النظر وتع يه الرسالة له   مدلعل(  ويالحظ هنا زيالد اهج

صعرد  لال( وهع ما  د يؤثر سلعا  هلم بناء  180غير المعالر حيث  هر ىم 

 هال ة األلفة م  الرمهعر  مدلعل(.

  :اتضح من لالل تحليس المنشعرات هينة الدراسة هد، التحليل البصرى لأللوان

ال( وبلك لجعكس اهجمال المؤثرد هلم نمط محدل أو مرمعهة معينة من األلعاا  ل

حالة من العا عية والجلصالية وهد، الجصيد وهع ما يجناسب م  الشريحة العمرية 

المسجهدىة لديها من الشعا  والمراهصين  مدلعل(  ويالحظ هنا اهجمال المؤثرد هلم 

الجعاين اللعنم إ هار  ماليات الىعرد و ذ  ا نجعاه باإضاىة إلم تع يف تدىق 

 إ هار الجفاصيس الخاصة بها. مير األماكن والرغعة ىالضعء ىم حالة تىع

 ( تشير النتائج إلى ما يلى:9التحليل التكوينى: وفقاً لجدول رقم ) -

  :اءت معظ  الىعر معجمدد هلم اللاوية العالية بمسجع  ارتفاع زوايا الكاميرا 

صعرد  لال( للجععير هن العا   كما هع لوا أ   258ىم  Normal Angleالنظر 

إضاىات وبالجالم الجركيل هلم المؤثرد أو المكاا المرال تىعيره و ذ  ا نجعاه 

لهما  مدلعل(  و د اهجمدت المؤثرد هلم اللاوية العالية ىيما يجعلق بالىعر 

الخاصة بها أو المنشعرات الجرويرية  ويالحظ محدولية الىعر المعجمدد هلم 

صعرد( حيث ت  تع يفهما  24ضة  صعر( أو اللاوية المنخف 8اللاوية المرتفعة  

 لجىعير األماكن الطعيعية والسياحية واألثرية وإبراز الرماليات الخاصة بها.

 :اء ا هجمال هلم اللصطات المجعسطة  حجم اللقطات Medium Shot  MS)  ىم

صعرد وبلك للجركيل هلم المؤثرد وكذلك السياق المحيط بها وإهطاء الشععر  132

المنشعرات العالية وكذلك  م مدلعل(  و د ت  تع يف اللصطة المجعسطة ىبالعا عية 

المنشعرات الجرويرية نظرا  ألنها األكثر  ربا  من الحصيصة بالنسعة للرمهعر 

 المسجهد .

صعرد  97( ىم Long Shots  LSكما اهجمدت المؤثرد هلم اللصطات الطعيلة 

حالة تروي  بعض  مصة ى لال( لجعكس مساحة أكثر اتساها  من المكاا لا

المطاه   ويالحظ أا المؤثرد ل  تسجخد، هذا النعع من اللصطات ىم الجععير هن 

أا  مالحياد ا  جماهية أو األسرية الخاصة بها  لال( وهع ما يعكس رغعة المؤثرد ى
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تكعا محعر العالمة الذاتية بدوا أ  هناصر لاهمة تضفم مليد من الطاب  

 م  مدلعل(.اإنسانم أو ا  جماه

صعرد لعرض  38( ىم Wide Shots  WSو د ت  ا هجمال هلم اللصطات العاسعة 

 Closeبعض األماكن الطعيعية والسياحية  كما ت  ا هجمال هلم اللصطات المصربة 

Up Shots   صعرد(. 23لجىعير بعض األطعمة والمشروبات 

  :202 م م( ىوض   نهار/لار م اءت معظ  الىعر ىتوقيت ومكان اللقطات 

صعرد  وتنعه  بين صعر للمؤثرد وصعر لألماكن الطعيعية واألثرية  لال( وبلك 

لجعكس  مي  تفاصيس المكاا و مالياته وا سجفالد من تع يف الضعء ىم هرض 

مالمح األلخاص واألماكن  مدلعل(  وىم المصابس اهجمدت المؤثرد هلم وض  

ار المنشعرات الجرويرية  لال( صعرد ىصط  وبلك ىم إط 40 نهار/لاللم( ىم 

للجركيل هلم تصدي  بعض المنجرات وإبرازها للرمهعر المسجهد  من لالل ا هجمال 

 هلم اإضاءد الطعيعية  مدلعل(.

صعرد  ووض   15 مو د  اء ا هجمال ضعيفا  هلم وض   ليس/لار م( ى

صطات صعرد  والذ  ارتكل هلم تىعير المؤثرد لععض الل 33 ليس/لاللم( ىم 

 الفنية معجمدد هلم الجعاين بين النعر والظال،.

 

 ثالثاً: سمات العالمة الذاتية للمؤثرة إسراء عادل:

تعرض العاحثة ىم إطار هذا المحعر أه  السمات المكعنة للعالمة الذاتية   

 ( وىصا  للمنشعرات هينة الدراسة:10الخاصة بالمؤثرد إسراء هالل   دول ر   

  األصالةAuthenticity : أ هرت النجال  محدولية الدوال المرتعطة بسمة األصالة

ىم المنشعرات هينة الدراسة  وتعين أا الدال العحيد المرتعط بهذه السمة أا المؤثرد 

تعد المىدر الرليسم لمعظ  الىعر الخاصة بها وهع ما يشكس  عهر سمة األصالة 

المصابس ل  تص   ممرلم أو مكجع   بينما ىلديها حيث   تصع، بنصس أو تصليد أ  محجع  

المؤثرد بعمس هالجا  لاص بها  أو اسجخدا، مصاط  الفيديع هلم نطاق واس  أو 

 بناء سمة األصالة. مإطالق معالرات أو تصدي  أىكار  ديدد تساه  ى

  التكاملIntegrity :منشعراتها بشكس غير  م اء تععير المؤثرد هن سمة الجكامس ى

معالر نجيرة هد، تعاىر أ  محجع  نىم إ  ىم هدل محدول من المنشعرات  

وتمثل  أه  الدوال المرتعطة بسمة الجكامس ىم الجلا، المؤثرد بذكر المىعرين الذين 

 3 امعا بالجصاط الىعر الخاصة بها  كذلك  هرت  يمة الىدا ة بشكس محدول ىم 

نا أا سمجم المىدا ية والشفاىية محس تساؤل بالنسعة منشعرات ىصط  ويالحظ ه

للمؤثرد حيث ل  تعضح طعيعة بعض المنشعرات إبا كان  ترويرية أ،   هلم 

 نمط حياتها. مالرغ  من  يامها بالجركيل هلم منج  معين وتضمينه ى
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  االتساقConsistency : اهجمدت العاحثة هلم لراسة مد  تعاىر ا تساق

اق الشكلم  وا تساق اللعنم ىم المنشعرات هينة الدراسة  وتمثل  الفكر   وا تس

 أه  الدوال المرتعطة بصيمة ا تساق ىيما يلم:

o معظ   مىيما يجعلق با تساق الفكر    اء ا هجمال هلم المؤثرد كأيصعنة رليسية ى

الىعر كأساس لعناء هالمجها الذاتية  باإضاىة إلم تىعير األماكن السياحية 

الصاهرد واإسكندرية  وهع ما لكس هنىر من  مثرية وبعض األحياء السكنية ىواأل

الجيار  ممنشعرات المؤثرد  كما  هر ا تساق بشكس واضح ى مهناصر الرذ  ى

العالمات الجرارية المرال ترويرها حيث اهجمدت المؤثرد هلم تروي  األزياء 

 وصفحات المىعرين بمع   انسجررا،.

o  ىيما يجعلق با تساق الشكلم  اهجمدت المؤثرد هلم اسجخدا، اإلارد@mention 

 لجروي  العالمات الجرارية.

o مالمنشعرات الجرويرية الج مىيما يجعلق با تساق اللعنم  ىصد كاا أكثر وضعحا  ى 

اتسم  با تساق من لالل و عل تعاينات لعنية لرذ  ا نجعاه  بينما اهجمدت المؤثرد 

أضيق  معظ  المنشعرات العالية هلم اسجخدا، لاصية تىحيح اللعا ىم مى

 الحدول  مما أ هر الجال  ىم  علد األلعاا بين المنشعرات العالية والجرويرية.

  التخصصSpecialization : هرت سمة الجخىص كمدلعل من لالل تركيل 

الطعيعية   المنشعرات هلم تىعير المؤثرد لألماكن السياحية واألثرية والمنا ر

إطار اهجما، المؤثرد بالفن  موالجركيل هلم هرض مرمعهة من اللعحات الفنية ى

 والجىعير.

  السلطةAuthority : ل  تجحصق سمة السلطة لد  المؤثرد حيث ل  يجعين من لالل

 الجحليس و عل أي لوال مرتعطة بهذه السمة.

  التميزDistinctiveness : بسمة الجميل تمثس أهمها ىيما يجعلق بالدوال المرتعطة

ارتكاز المنشعرات هلم تصدي  مرمعهة من األماكن السياحية واألثرية ولعارع  مى

األحياء السكنية بالصاهرد واإسكندرية وهرض  ماليات المكاا  وهع ما أهطم 

للمنشعرات  در من العا عية واأللفة لاص م  حفا  المؤثرد هلم إبراز السياق 

 محالة  هعرها منفرلد بها  و د تمثس الدال اآللر ى مالمحيط بالىعر حجم ى

اهجمال المؤثرد هلم تنسيق المالبس بشكس  اب  للمجابعات من النساء وهع ما  هر 

 من لالل تعليصاتهن حعل العالمات الجرارية الخاصة بهذه المالبس.

  االرتباطRelevance : هرت سمة ا رتعاط بشكس محدول من لالل منشعرات 

حعار  مد حيث ل  تصد، أية مسابصات أو حعاىل للمجابعين  كما ل  تشارك ىالمؤثر

معه  لليالد مسجع  الجفاهس أو ا ندما  من لالل إثارد األسالة والمعضعهات  

تصدي  المؤثرد من لالل المنشعرات لحياد  موتمثس الدال العحيد لسمة ا رتعاط ى
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ر وأماكن الجعا د  وهع ما لكس مشابهة لرمهعر المجابعين من لالل تشابه المظه

هامس  ذ  أساسم لمجابعم المؤثرد نجيرة الشععر باأللفة معها وو عل هعامس 

 مشجركة بينهما.

  التواجدVisibility : تمثل  أه  الدوال المرتعطة بسمة الجعا د ىم أا المنشعرات

العا   ىم  مي  المنشعرات من لالل الجركيل هلم أماكن  مهكس  حياد المؤثرد ى

الجعا د وأسلع  الحياد ومظهر المؤثرد اليعمم  وهع ما أهطم الشععر باأللفة 

والصر  بين المؤثرد والمجابعين  وهلم الرغ  من بلك يالحظ أا هذه المنشعرات 

يد من تفاهس غير مدهعمة بنص مكجع  يععر هن آراء وأىكار المؤثرد وهع ما  د يل

 المجابعين واندما ه  م  المنشعر المصد،.

  المثابرةPersistence :منشعرات المؤثرد  متحصص  سمة المثابرد بشكس محدول ى

من لالل الحفا  هلم اسجمرارية النشر بالحسا  الخاص بها هلم الرغ  من هد، 

م المععر و عل لورية ثابجة لنشر المنشعرات  كذلك محدولية تعاىر المحجع  النى

هن آراء المؤثرد وانطعاهاتها  كما يالحظ هد،  يا، المؤثرد بجع يف إمكانات مع   

انسجررا، بالشكس األمثس من لالل ا هجمال هلم مصاط  الفيديع أو اسجخدا، لعاص 

تعديس األلعاا هلم الرغ  أا هذه اإمكانات يمكن أا تليد من ثراء المنشعرات 

 ين.و اببيجها بالنسعة للمجابع

  اإلرادة الحسنةGood Will :منشعرات المؤثرد  مل  تجحصق سمة اإرالد الحسنة ى

حيث ل  تظهر أي لوال تشير إلم له  المؤثرد لألنشطة الخيرية أو الصيا، بأ  

 معالرات لىالح المرجم .

  تطوير األداءPerformance : تصع، هذه السمة هلم تصدي  المؤثر لخعراته

الحاضر والماضم  ويالحظ هنا هد، و عل  ممصارنة بين ألاله ىوتراربه السابصة وال

أي لوال تشير إلم مصارنة المؤثرد أللالها السابق والحالم  كذلك   يع د هرض 

 أل  لعرات او ترار  حياتية سابصة ومد  ا سجفالد منها.

  :يشكس تروي  العالمات الجرارية هنىرا  أساسيا  لد  ترويج العالمات التجارية

( حيث بلث  نسعة المنشعرات 4لمؤثرد وهع ما يظهر من لالل  دول ر    ا

تروي   متمثل  ى م  و د  هر بلك من لالل لوال معالرد والج%15.2الجرويرية 

العالمات الجرارية ولدمات هدل من المىعرين وبكر بلك ىم المنشعر من لالل 

أو كجابة اس  العالمة الجرارية ىم الجعليصات  أما  mention@تع يف اإلارد 

تروي  بعض المطاه  بشكس غير معالر من لالل  مالدوال غير المعالرد ىجمثل  ى

  Geotaggingا كجفاء بالجىعير بها  أو اسجخدا، لاصية بكر المع   الرثراىم 

  هد، وهع ما يرعس  ي  الشفاىية والمىدا ية لد  المؤثرد محس تساؤل لاصة م

 تعضيح المؤثرد لرأيها أو تصييمها للمنجرات المصدمة.
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  :ىيما يجعلق بالدوال المرتعطة بعناء الجحالفات م  بناء التحالفات مع المؤثرين

المؤثرين  ل  تص  المؤثرد بعناء الجحالفات م  مؤثرين آلرين  و د يععل بلك إلم 

ألف مجاب    70اوز هدله  انخفاض هدل المجابعين لد  المؤثرد نسعيا  حيث ل  يجر

وىم الثالب يظهر بناء الجحالفات بعضعح م  المؤثرين بو  المجابعة المرتفعة حيث 

 أنه  أكثر  ذبا  للجعاوا معه  وتعسي  نطاق المجابعين.

 صناعة المحتوى ىإسهام الجمهور فCo-Creation  : ل  تجحصق هذه السمة حيث

 المحجع  المصد،. مى مشاركة  ل  تطلب المؤثرد من المجابعين أ

  استخدام أسلوب السرد القصصىStorytelling :  ل  تجحصق هذه السمة نظرا

 لمحدولية اهجمال المؤثرد هلم النص المكجع  وا كجفاء بالىعر المنشعرد.

 

 مناقشة نتائج الدراسة: -2

هذا المحعر بمنا شة نجال  الدراسة والمصارنة بين نجال  تحليس حسابات  متصع، العاحثة ى

 للع ع  هلم أه  سمات العالمة الذاتية الخاصة به  المؤثرين الثالثة هينة الدراسة

 :  وهع ما يجضح ىيما يلم(10وبلك وىصا  لردول ر    

   األصالة هرت سمة Authenticity  مخجلفة لد  المؤثرين الثالثة ولكن بنسب 

ىاة صثار المؤثرين بينما  هرت بشكس أكعر وأكثر  محيث  هرت بشكس محدول ى

جم ىاجم مجعسطم الجأثير وكعار المؤثرين  ويجفق بلك م  نجال  لراس متركيلا  ى

 J.Vilander, 2017) 93)   B.Jones & C.Leverenz, 2017)  94)  حيث

 .تشكيلها مإلم أا العالمة الذاتية الصعية تعجمد هلم األصالة كعنىر مه  ى ألارتا

تشكيس  مويالحظ و عل هنىر مشجرك لد  المؤثرين الثالثة ساه  بشكس أساسم ى

للمحجع  المصد،  حيث تميلت  مسمة األصالة وهع أا المؤثر هع المىدر األساس

 الحسابات الثالث بأا الىعر المنشعرد بها أصلية وغير مصلدد وتخص المؤثر ىصط.

و د لعحظ أيضا  اهجما، المؤثر بسمة األصالة م  زيالد هدل المجابعين واتساع لالرد 

ىاجم مجعسطم الجأثير وكعار المؤثرين اهجما بإضاىة  ما نجشار حيث أا المؤثرين ى

أصالة المحجع  باإضاىة إلم  مساهم  بشكس أكعر ى معديد من العناصر الجال

وبناء هعية بىرية ىريدد  mention@الىعر مثس اسجخدا، الهالجا  واإلارد 

نفس الع     مى تخص المؤثر وتع يف مصاط  الفيديع بما يخد، المؤثر والمجابعين

ر الىعر ىصط لجشكيس سمة ىاة صثار المؤثرين هلم نش مبينما ا جىرت المؤثرد ى

 األصالة لديها. 

وتشير النجال  هنا إلم زيالد مسجع  ا ندما  لد  المجابعين م  زيالد أصالة المحجع  

 المصد، من المؤثر نجيرة الجال  طعيعة المحجع  وتميله.
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  التكاملاهجمد المؤثروا هلم سمةIntegrity  الثالب بشكس  ممنشعراته  ى مى

غير معالر من لالل الجركيل هلم  ي  الىدا ة واألسرد والعمس ومساهدد اآللرين 

واألمعمة  حيث اهجمد المؤثروا هلم الجأكيد هلم مرمعهة من المعايير األلال ية 

المحجع  المصد، أو من لالل اسجخدا، مرمعهة من  موالسلعكية الخاصة به  إما ى

و د  هر بلك بشكس واضح لد    الصي  الخاصة به  تعضح أه  مالهالجا ات الج

ىاجم مجعسطم الجأثير وكعار المؤثرين من لالل الهالجا ات المسجخدمة واإلارد 

@mention ىاة صثار  موالمحجع  المصد،  بينما  هرت بشكس محدول ى

 المؤثرين.

المحجع  لسمجم المىدا ية  محدولية إبراز مويالحظ هنا الجراك المؤثرين الثالثة ى

المنشعرات إبا كان   معظ والشفاىية إلم حد ما من لالل هد، تعضيح طعيعة 

ترويرية أ،   هلم الرغ  من تركيلها هلم تصدي  بعض السل  أو الخدمات 

 Partnership  باإضاىة إلم إمكانية اسجخدا، لاصية "بكر الشراكة" للمجابعين

with حالة و عل لراكة م  العالمات الجرارية للحفا   م، ىالمسجخدمة من انسجررا

 هلم المىدا ية م  المجابعين.

  االتساق تحصص  سمةConsistency  ء ا تساق الشكلم سعالد  المؤثرين الثالثة

المرتعط بكيفية تصدي  المحجع  وتع يف الهالجا  واإلارد  وكذلك ا تساق الفكر  

المنشعرات  وا تساق اللعنم الخاص باأللعاا  مالخاص بنعهية األىكار المصدمة ى

 الىعر المنشعرد.م المسجخدمة ى

 ,J.Whitmerو  (J.Vilander, 2017)  95  وتجفق هذه النجيرة م  نجال  لراسات

إلم أا العالمة الذاتية المثالية  تشير موالج (W.Arruda,2009)  97و  (96  (2019

 ميرب أا تجىف با تساق  وأا يج  إنجا ها بناء هلم اكجشا  الفرل لنفسه  وبالجال

يرب أا تعكس حسابات الفرل هلم المنىات المخجلفة نفس الهعية  حيث أنه من 

 .الخطأ و عل هعية مخجلفة للفرل ىم كس منىة هلم حدد

هوية تساق اللعنم  ىصد اهجمد المؤثروا هلم تصدي  ويالحظ هنا أنه ىيما يجعلق با 

لحسا  المؤثر وبلك من لالل الجيار ألعاا محدلد أو  بصرية موحدة ومميزة

غالعية المنشعرات  وهع ما يشير إلم وهم المؤثرين  متركيعات لعنية معينة ى

تحصيق الرذ   وكذلك ا سجفالد من  مالمحجع  المصد، ولوره ى مبجع يف األلعاا ى

وهع ما يرعس الىعر هنىرا    إمكانات انسجررا، كمع   لمشاركة الىعر باألساس

 المجابعين.تحصيق الجعاصس وزيالد مسجع  ا ندما  بين المؤثر و مرليسيا  ى

  التخصصتحصص  سمة Specialization ة سعاء من لالل لد  المؤثرين الثالث

المنشعرات  مالجىعير أو السفر أو الجثذية كمحعر أساسم ى الجركيل هلم مرال

المصدمة  ويالحظ هنا ارتعاط سمة الجخىص بسمة السلطة  حيث أا تخىص 

مرال ما يعطم له المىدا ية لجصدي  الخعرات الخاصة به وتع يه نىالح  مالمؤثر ى
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ىاجم  مإطار الجخىص  وهع ما  هر بشكس واضح ى ملرمهعر المجابعين ى

سطم الجأثير وكعار المؤثرين  بس امجد األمر إلم نصس السلطة من المؤثر إلم مجع

 ممرال معين كنعع من المشاركة ى مالمجابعين من لالل تصدي  بعض النىالح ى

 م  المؤثر. Co-Creationصناهة المحجع  

  التميزتحصص  سمة Distinctiveness  لد  المؤثرين الثالثة  و د الجلف  هناصر

تع يف مصاط  الفيديع لجصدي  محجع   مالجميل بالجال  المؤثر حيث تمثس أهمها ى

 اب  ومفيد للرمهعر  أو أا يكعا المؤثر سفيرا  لعالمة ترارية ما  باإضاىة إلم 

ولاصية  ا هجمال هلم تصدي  األماكن السياحية  وتع يف الهالجا  وأسلع  اإلارد

وا هجمال هلم الرعلد المرتفعة للىعر  Geotaggingبكر المع   الرثراىم 

ىاجم مجعسطم الجأثير وكعار المؤثرين  مالمصدمة  ويالحظ هنا اهجمال المؤثرين ى

المنشعرات العالية  مسعاء ى هلم المحجع  المعلعماتم كعنىر من هناصر الجميل

 .أو الجرويرية

  االرتباطتعجمد سمة Relevance  هلم بناء هال ة الجعاصس والجفاهس بين المؤثرين

والمجابعين  ويالحظ هنا أهمية هذه السمة م  زيالد هدل المجابعين واتساع نطاق 

انجشار المؤثر  ىعلم الرغ  أا هذه السمة تحصص  بشكس محدول لد  ىاة صثار 

لالل تعدل الطرق  الفاجين األلريين من مالمؤثرين إ  أنها اكجسع  أهمية كعر  ى

 المسجخدمة لعناء والحفا  هلم الجعاصس م  الرمهعر.

ارتكلت سمة ا رتعاط هلم الطاب  اإنسانم والعا عم للمؤثر من لالل تصدي  و د 

 الجرار  والخعرات اإيرابية والسلعية والجركيل هلم هنىر ارتكا  األلطاء 

Infallibility دا ية للمحجع   كما  اء وهع ما يعطم  در من العا عية والمى

ا هجمال هلم تصدي  الرانب األسر  والعملم لحياد المؤثر بهد  تصدي  حياد مشابهة 

لحياد المجابعين  كما اهجمدت سمة ا رتعاط هلم تعاصس المؤثر م  المجابعين من 

لالل الجفاهس معه  والرل هلم تعليصاته  أو   بأول  وهع ما تحصق م  المؤثر بع  

ىصط  ىاة مجعسطم الجأثير( بينما ل  يجحصق بلك الرانب م  المؤثرتين األلريين  ال س

 هينة الدراسة.

  التواجدتحصص  سمة Visibility  لد  المؤثرين الثالثة هينة الدراسة من لالل

الحرص هلم النشر الدور  للمحجع  بمجعسط منشعر/ يعميا   وكذلك نصس الحياد 

ربط الحياد العا عية بالحياد ا ىجراضية  مالعا عية للمؤثر هعر منشعراته وبالجال

ل  ويالحظ واإبصاء هلم الجعاصس م  المجابعين  ونشر كس ما يخص المؤثر أو   بأو

ىاجم مجعسطم الجأثير وكعار المؤثرين  مأا وتيرد النشر اتسم  بالطاب  اليعمم ى

ىاة صثار  ملاصة م  زيالد هدل المجابعين  بينما  ل  وتيرد النشر إلم حد ما ى

 المؤثرين حيث ل  تجس  بالطاب  اليعمم.
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 ثابرة المتكل سمة تر Persistenceمؤثرين من هلم تطعر العالمة الذاتية لد  ال

لالل ىجرد زمنية طعيلة نسعيا  وبلك من لالل إلصاء الضعء هلم مؤلرات الجطعر 

المحجع  بهد  تطعير العالمة الذاتية  وتشير النجال  إلم  موإحداث تثيير إيرابم ى

اسجمرارية النشر  متمثل  ى موالج هذه السمة لد  ىاة صثار المؤثرين محدولية

ىاة  مبينما تحصص  ى بالحسا  الخاص بالمؤثرد هلم الرغ  من هد، لورية النشر 

مجعسطم الجأثير من لالل الحرص هلم النشر الدور  للمحجع  وتصدي  محجع  

 ديد بشكس يعمم والحرص هلم إثارد معضعهات  ديدد للمنا شة م  المجابعين  

 المؤثرين من لالل تصدي  محجع  معلعماتم ىاة كعار   هذه السمة ىمتحصص كما

إحداث الجعازا م  المحجع  الجرويرم  والجركيل هلم األهدال المجلايدد للمجابعين 

   وهع ما يشير إلم تطعر العالمة الذاتية للمؤثر.هدد منشعرات مى

   اإلرادة الحسنةتضفم سمةGood Will   الطاب  اإنسانم هلم المؤثر من لالل

األنشطة الخيرية والمرجمعية  وهد، ا كجفاء بجحصيق  مهلم المشاركة ىالجركيل 

المكاسب المالية من لالل المنشعرات الجرويرية  و د تحصق بلك لد  ىاجم 

مجعسطم الجأثير وكعار المؤثرين ىصط من لالل الجركيل هلم له  المؤسسات 

بعض  مجطعع ىالخيرية والىحية وله  روال األهمال وتشري  المجابعين هلم ال

 األنشطة الخيرية  بينما ل  تجحصق هذه السمة لد  ىاة صثار المؤثرين.

  تطوير األداء اءت سمة  Performance واضحة لد  ىاجم مجعسطم الجأثير

هلم مصارنة المؤثر بين الجرار  وكعار المؤثرين  حيث ترتكل هذه السمة 

ىاة صثار  منما ل  يجحصق بلك ىوالخعرات الحالية والسابصة ومد  ا سجفالد منها  بي

المؤثرين حيث ل  تص  المؤثرد إسراء هالل بعرض أي لعرات أو ترار  سابصة  

ويالحظ أا سمة تطعير األلاء ترتعط بمرور ىجرد زمنية طعيلة نسعيا  لحسا  المؤثر 

تىعح هذه السمة  ممما يجرتب هليه تراك  الخعرات والجرار  والمعا ف  وبالجال

 أكثر أهمية ووضعحا .

   بناء العالمة  مركنا  أساسيا  وواضحا  ىترويج العالمات التجارية لكس هنىر

الذاتية األصيلة للمؤثرين هلم الجال  ىااته   وبلك هلم الرغ  من الجال  طعيعة 

المنجرات والعالمات الجرارية المرال ترويرها وكذلك نطاق انجشارها وطعيعة 

مهعر المسجهد  الخاص بها  حيث يالحظ أا ىاة صثار المؤثرين ارتكلت هلم الر

المنجرات المحلية والجروي  لروال األهمال بو  الميلانيات المنخفضة نسعيا   وهع 

ارتكلت هلم العالمات الجرارية  موالج لف تماما  م  ىاة كعار المؤثرينجما يخ

ومرسيدس  BMWصدمة مثس لركات العالمية م  تنعع وتعدل طعيعة المنجرات الم

 وسامسعن .

كما يالحظ ا هجما، بجروي  تطعيصات الهاتف الذكم وهع ما يرتعط بشكس معالر بطعيعة 

الرمهعر المسجهد  حيث يجعاىر لديه العهم الكاىم حعل كيفية اسجخدا، 

الجكنعلع يا  كما ينجمم للمرحلة العمرية الخاصة بالمراهصين والشعا  وه  الرمهعر 
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األساسم لهذه الخدمات  ولديه أيضا  الصدرد الشرالية المجعسطة نسعيا  للجعامس م  هذه 

الخدمات  وهع ما يرعس هذه الشريحة من المجابعين األكثر ماللمة م  هذا النعع من 

تشير  مالج (B.Florenthal,2019)  98  ويجفق بلك م  نجال  لراسة  الجطعيصات

سجراتيرياتها الجسعيصية هعر الشعكات  ارية العالمات الجرأهمية تطعير إلم 

 Gamificationا  جماهية من لالل ا هجمال هلم المؤثرين وتع يف األلعا  

 Digitalواللذاا يعجعراا معاطنين ر ميين  Zو Yىم حالة رغعجها ىم  ذ   يلم

Natives  حيث يصضعا و جا  أطعل ىم اسجخدا، الشعكات ا  جماهية مصارنة

 (.Digital Immigrantsاألكعر سنا   المها روا الر ميعا باأل يال 

وتشير النجال  هنا إلم و عل نعع من ا سجفالد المجعاللة بين العالمات الجرارية 

والعالمات الذاتية للمؤثرين  حيث أا كس منه  يعطم مليد من الصعد والىصس 

المصد،  وهع ما  لآللر  ويليد صصس المؤثر بليالد هدل المجابعين و علد المحجع 

يؤل  بطعيعة الحال إلم إ عال العالمات الجرارية األوس  انجشارا  واألكثر أهمية  و د 

اتضح بلك م  زيالد هدل المجابعين ىم الفاات الثالث محس الدراسة حيث انجصل  

طعيعة العالمات الجرارية من المحلية والجعزي  المحدول ىم ىاة صثار المؤثرين إلم 

 الجعزي  هلم نطاق  ماهير  واس  ىم ىاة كعار المؤثرين.العالمية و

وتشير النجال  إلم هد، تحصق الشفاىية بشكس كا  من لالل تعضيح طعيعة المنشعر 

هلم مىدا ية المؤثر وكذلك مىدا ية المحجع   سلعا   الجرويرية  وهع ما يؤثر

ىصد اتفص  مرمعهة من الدراسات هلم أهمية تعاىر المىدا ية والشفاىية لد  ، المصد،

المؤثر ىيما يجعلق بجمعيس العالمات الجرارية لمنشعراته مصابس  يامه بالجروي  لها 

ولمنجراتها حيث أا تعضيح العال ة المالية بين الطرىين يسه  ىم بناء والحفا  هلم 

ذا اإطار أوضح  نجال  لراسة الثصة بين المؤثر ومجابعيه  وىم ه

 H.Gnegy,2017)  99)   ارتعاط تع عات الرمهعر نحع المؤثرين بنعع المحجع

المصد، حيث أا األنشطة المدىعهة أو الممعلة تؤثر هلم سمعجه  ىم المرجم   

وبالجالي يرب هلم المؤثر أا يكعا واضحا  م  مجابعيه  ويصع، بالجيار الشراكات 

ث الجعازا بين الىراحة واألمانة والكسب المال   وتجفق نجال  المناسعة له إحدا

من  %43م  بلك حيث بكر  (Rakuten Marketing,2019)  100لراسة  

المعحعثين أنه  يشعروا بثصة وأمانة المؤثر ىم حالة تعضيحه لطعيعة هال جه 

من  %34بالعالمة الجرارية وما إبا كان  تمعل منشعراته أ،    بينما أوضح 

 المعحعثين هد، ثصجه  ىم المنشعرات الممعلة حجم ىم حالة ثصجه  ىم المؤثر نفسه.

  بناء التحالفات مع نة الدراسة بشكس محدول هلم هنىر اهجمد المؤثروا هي

إطار زيالد هدل المجابعين وتعسي  لالرد ا نجشار  حيث  مى المؤثرين اآلخرين

أوضح  النجال  أا بناء الجحالفات   يعد أمرا  مهما  لد  المؤثرين مصارنة بده  

محجع   ديد مسجمر  العالمات الجرارية له   وأا العنىر األكثر أهمية هنا هع تصدي 
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برعلد مرتفعة  وهع ما يجرتب هليه ارتفاع نسب المجابعة وا ندما  وكذلك إ عال 

 العالمات الجرارية هلم المؤثر.

  ،أسلوب السرد القصصى  اء اسجخداStorytelling  كألاد لعناء الجعاصس بين

ىاة مجعسطم الجأثير وىاة كعار  مالمؤثر ومجابعيه وزيالد مسجع  ا ندما  ى

 (B.Jones & C.Leverenz, 2017وهع ما يجفق م  نجال  لراسة   المؤثرين 

ألارت إلم أا بناء العالمة الذاتية يعجمد هلم اسجخدا، أسلع  السرل  موالج (101 

ىاة صثار المؤثرين  مبينما ل  يظهر بلك ى  كعنىر مه  ىم نراح بناء العالمة

 ملنص المكجع   ويالحظ اسجخدا، أسلع  السرل الصىىم ىنجيرة محدولية ا

 مالمنشعرات العالية والجرويرية إهطاء مليد من العا عية والمىدا ية لها وكذلك ى

حياد المؤثر بحيث   يظهر المنشعر كإهالا  ممحاولة لجضمين العالمات الجرارية ى

مكجع  الرانب صريح هن منج  ما  ويكمس أسلع  السرل هنا من لالل النص ال

 المرلم للىعرد بحيث يج  تصدي  رسالة مكجملة األركاا للمجاب .

  صناعة المحتوى  ىإسهام الجمهور ف اء ا هجمال هلمCo-Creation  ليكعا

كجابة المحجع   وهع  مالمجاب  مسجخدما  أكثر ىاهلية وإنجا ية من لالل مشاركجه ى

ىاجم مجعسطم الجأثير  ممنشعرات المؤثرين ى مما أل  إلم زيالد مسجع  ا ندما  ى

  ونعرهاا  نديس هلم تع يف هذا الوكعار المؤثرين  و د اهجمد المؤثراا بع  س

األسلع  بشكس تلصالم من لالل إثارد بعض المعضعهات للنصاش م  الرمهعر  

 وكذلك الطلب من الرمهعر كجابة النص المىاحب لىعر المؤثر.

أسلوب السرد القصصى وأسلوب إسهام الجمهور حليس ىاهلية و د اتضح من لالل الج

 كجكنيكات إ ناهية لليالد مسجع  الجفاهس م  المنشعراتصناعة المحتوى  فى

صناهة وإنجا  محجع   م  وهع ما يجطلب  هد أكعر من المؤثرين ى(6  دول ر   

 سعيس تع يف هذين األسلعبين بفاهلية. مالمنشعرات والعمس هلم  علد ما يصد، ى

  للمؤثر لعناء هالمة باتية مجكاملة  عناصر داعمةتشير النجال  إلم أهمية و عل

وحصيصية  ويسجمد المؤثر هذه العناصر الداهمة من العياة المحيطة  حيث  د تجمثس 

الرانب األسر  أو األصد اء أو همس المؤثر أو مرال الجخىص  مهذه العناصر ى

يج  الجروي  لها  كذلك  د يؤل  المكاا لور العنىر  مأو العالمات الجرارية الج

يجعا د بها  مالداه  من لالل ا هجمال هلم تنعع األماكن السياحية أو الدول الج

 المؤثر وإلصاء الضعء هلم بلك.

للعالمة الذاتية  وتأتم العناصر الداهمة  العنصر الرئيسىكس وبالجالم ىإا المؤثر يش

هنا إهطاء المليد من الثراء والعا عية وكذلك الراببية للىعرد المصدمة  وكلما 

زالت العناصر الداهمة كلما زال هدل مجابعم المؤثر و درته هلم ا حجفا  به  

 لفجرد زمنية أطعل.
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  المسجهلكين العاليين من ناحية وسمات هلم الرغ  أا المؤثر يرم  بين سمات

من لالل تحليس حسابات المؤثرين الثالثة  برز أنه المشاهير من ناحية ألر   إ  

كألاد لرذ  للمجابعين من لالل نصس المؤثر لمعا فه وتفاصيله االتجاه نحو الواقعية 

ة اليعمية إلم  مهعره  وكذلك الجركيل هلم الجرار  والخعرات السلعية وكيفي

اسجفالته منها  وا هجمال هلم أسلع  السرل الصىىم للجععير هن اآلراء 

لالل محاولة المؤثرين تضمين  وا نطعاهات  بس  هر ا تراه نحع العا عية من

الحياد اليعمية  وهد، تصدي  رسالة إهالنية صريحة للرمهعر  مالعالمات الجرارية ى

هن أهمية منج   بعض المطاه  أو كجابة منشعر مومن أمثلة بلك تعا د المؤثر ى

 M.Kilgour etويجفق بلك م  نجال  لراسة  حس مشكلة وا هها   ممعين ى

al.,2015)  102) تشير إلم أا الشركات تسجخد، الشعكات ا  جماهية لجرعس  مالج

من العالمة الجرارية صديصا  للمسجهلكين  وأا المؤثرين يساهمعا ىم تحصيق بلك 

  و د ترتعط هذه المعلعمات Social Informationمعلعمات ا جماهية  صدي لالل ت

تحصيق الجعازا بين تصدي  محجع   ملور المؤثر ى موهنا يأت  بالسل  والخدمات

 اب  وممج  من ناحية  والجأكيد هلم أهمية المىدا ية والشفاىية والعضعح م  

  المجابعين من ناحية ألر . 

 خاتمة الدراسة:

تؤكد نجال  الدراسة هلم أهمية تع يف المؤثرين لسمات العالمة الذاتية ىي سعيس  ذ  

 يا، العالمات  كما تؤكد هلم ضروردالرمهعر وتحصيق ا نجشار والجأثير المطلع   

واأللذ الجرارية بجصيي  والجيار المؤثرين بناء هلم  عد سمات العالمة الذاتية لديه   

هال ة  عية بين المؤثر ومجابعيه كعنىر  ذ  لجسعيق  و علأهمية ىي ا هجعار 

 مىللمؤثر الرمهعر مشاركة    ولراسة مد العالمة الذاتية وكذلك العالمة الجرارية

 محجع  حيث يجحعل المجاب  إلم مسجخد، إيرابم وىاهس.الصناهة 

وتصجرح العاحثة أنه يمكن للعالمات الجرارية تروي  منجراتها بشكس أىضس من لالل 

تسعيق أسلع  الحياد "تضمين المنج  ىي حياد المؤثر اليعمية وهع ما يطلق هليه 

Life Style Marketing" م  ضرورد األلذ ىي ا هجعار أهمية الجعامس  

إلم طعيعة المحجع  الجرويرم بمىدا ية ولفاىية م  الرمهعر من لالل اإلارد 

  كما تصجرح أيضا  المدىعع وبلك للحفا  هلم مىدا ية المؤثر والعالمة الجرارية 

العاحثة أهمية تعىير حعاىل مالية ومعنعية للرمهعر يصدمها المؤثر والعالمة الجرارية 

 سعيس الحفا  هلم اندما ه  واسجمرارية تفاهله . مللمجابعين ى

 مستقبلية:بحوث ودراسات 

ىم ضعء النجال  الجي تعصل  إليها الدراسة الحالية  تطرح العاحثة هدلا  من 

 المصجرحات لعحعث ولراسات مسجصعلية تجمثس ىيما يلم:
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لور الىعرد ىم بناء العالمة الجرارية بمع   انسجررا، إ راء لراسات حعل  

 .هذه العالمات الرمهعر نحع تأثيرها هلم اتراهاتو

المؤثرين لد  مسجخدمم الشعكات ا  جماهية وهال جها بده   يمة العالمة مىدا ية  

 الجرارية.

 بجع يه السلعك الشرالم للمرأد المىرية. الجسعيق هعر المؤثرينهال ة اسجخدا،  

تسعيق أسلع  الحياد لد  المؤثرين وهال جه بسلعكيات مسجخدمم الشعكات  

 ا  جماهية من الشعا .

مصارنة بين للوالجسعيق هعر المؤثرين   ىاهلية اإهالا الجصليدحعل  اتاء لراسرإ  

 أساليب الجسعيق الجصليدية والحديثة.

 جداول الدراسة

 عينة الدراسة Post ( محتوى المنشور3جدول رقم )

 المؤثرة إسراء عادل المؤثر بوال سالم المؤثرة نورهان قنديل محتوى المنشور

 % ك ك ك % ك

 99.3 288 91.3 292 75.7 454 صور

 0.7 2 8.7 28 24.3 146 مقاطع الفيديو

 %100 290 %100 320 %100 600 إجمالى عدد المنشورات

 عينة الدراسةPost ( نوع المنشور4جدول رقم )

 المؤثرة إسراء عادل  بوال سالمالمؤثر  المؤثرة نورهان قنديل نوع المنشور

 % ك % ك % ك

 84.8 246 76.3 244 80.5 483 منشورات عادية

 15.2 44 23.7 76 19.5 117 منشورات ترويجية

 %100 290 %100 320 %100 600 إجمالى عدد المنشورات

 ينية بالمنشورات عينة الدراسةي( القراءة التع5جدول رقم )

 المؤثرة  ينيةيالقراءة التع

 نورهان قنديل

 المؤثر 

 بوال سالم

 المؤثرة

 إسراء عادل  

 % ك % ك % ك

 محتوى الصور:

 .المؤثر فقط1

 

387 

 

64.5 

 

219 

 

68.4 

 

163 

 

56.2 

 2.1 6 7.5 24 22.5 135 .المؤثر مع األسرة أو األصدقاء2

 9.6 28 14.1 45 8.5 51 . المؤثر مع منتج3

 0.7 2 0.9 3 0.9 5 . المنتج فقط4

 21.7 63 8.4 27 1.8 11 . استعراض األماكن السياحية واألثرية5

 9.7 28 0.7 2 1.8 11 تذكر. أخرى 6

 %100 290 %100 320 %100 600 إجمالي عدد المنشورات

 مصدر الصورة:

 .المؤثر1

 

598 

 

99.7 

 

318 

 

99.4 

 

258 

 

89 

 11 32 0.6 2 0.3 2 .مصادر أخرى2

 %100 290 %100 320 %100 600 إجمالي عدد المنشورات
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 المنشورات: ىف mention@استخدام اإلشارة 

 . يوجد 1

 

329 

 

54.8 

 

264 

 

82.5 

 

58 

 

20 

 80 232 17.5 56 45.2 271 . ال يوجد 2

 %100 290 %100 320 %100 600 إجمالي عدد المنشورات

 استخدام الهاشتاج# فى المنشورات:

 . يوجد1

 

592 

 

98.7 

 

297 

 

92.8 

 

- 

 

- 

 - - 7.2 23 1.3 8 ال يوجد .2

 %100 290 %100 320 %100 600 إجمالي عدد المنشورات

 الرموز اللغوية:

 .عناصر نصية فقط1

 

280 

 

46.7 

 

270 

 

84.4 

 

2 

 

0.7 

 42.8 124 - - 8 48 فقط Emojis. وجوه تعبيرية 2

 Emojis 272 45.3 50 15.6 28 9.7. عناصر نصية ووجوه تعبيرية 3

 46.8 136 - - - - . ال يوجد أي منهما4

 %100 290 %100 320 %100 600 إجمالي عدد المنشورات

 اللغة المستخدمة:

 .اللغة العربية1

 

129 

 

23.4 

 

167 

 

52.2 

 

- 

 

- 

 100 30 31.6 101 41.5 229 . اللغة اإلنجليزية2

3 ً  - - 16.2 52 35.1 194 . االثنين معا

 %100 30 %100 320 %100 552 إجمالي عدد المنشورات

 طريقة التحدث:

 .رسمية1

 

74 

 

13.4 

 

25 

 

7.8 

 

- 

 

- 

 100 30 92.2 295 86.6 478 . غير رسمية2

 %100 30 %100 320 %100 552 إجمالي عدد المنشورات

 

 ( تكنيكات اإلقناع المستخدمة فى  منشورات المؤثرين عينة الدراسة6جدول رقم )

المؤثرة نورهان  تكنيك اإلقناع

 قنديل

 المؤثر 

 بوال سالم

 المؤثرة

 إسراء عادل  

 % ك % ك % ك

 72.6 211 27.5 88 15.2 91 تزويد الجمهور بالمعلومات

 - - Storytelling 92 15.3 82 25.6أسلوب السرد القصصى 

 - - Co-Creation 60 10 11 3.4إسهام الجمهور فى صناعة المحتوى 

 - - 6.3 20 2.7 16 تقديم الحوافز والمسابقات للمتابعين

 3.1 9 5 16 - - عليهاالمبادرة بكتابة التعليقات أو الرد 

 - - 4.1 13 6 18 إثارة أسئلة لمناقشة بعض الموضوعات مع الجمهور

 290 320 600 إجمالي عدد المنشورات

 

 بالمنشورات عينة الدراسة Morphologies ( الرموز التشكيلية7جدول رقم )

 المؤثرة  الرموز التشكيلية

 نورهان قنديل

 المؤثر 

 بوال سالم

 المؤثرة

 إسراء عادل  

 % ك % ك % ك

 الخطوط:

 رأسية

 

422 

 

70.3 

 

186 

 

58.1 

 

193 

 

66.6 

 20.7 60 25 80 15.5 93 أفقية

 12.7 37 16.9 54 14.2 85 دائرية

 %100 290 %100 320 %100 600 إجمالي عدد المنشورات

       الصورة: ىالتوازن ف
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 43.4 126 74.4 238 50 300 .التوازن المتماثل1

 56.6 164 25.6 82 50 300 . التوازن غير المتماثل2

 %100 290 %100 320 %100 600 إجمالي عدد المنشورات

 الصورة: ىفالحركة 

 . الحركة 1

 

486 

 

81 

 

199 

 

62.2 

 

231 

 

79.7 

 20.3 59 37.8 121 19 114 . الثبات2

 %100 290 %100 320 %100 600 إجمالي عدد المنشورات

 المحيطة بالتصميم:المساحة 

 . يوجد مساحات1

 

537 

 

89.5 

 

132 

 

41.3 

 

158 

 

54.5 

 45.5 132 58.7 188 10.5 63 . ال يوجد مساحات 2

 %100 290 %100 320 %100 600 إجمالي عدد المنشورات

 ( الرموز األيقونية بالمنشورات عينة الدراسة8جدول رقم )

 المؤثرة الرموز األيقونية

 نورهان قنديل 

 المؤثر 

 بوال سالم

 المؤثرة

 إسراء عادل  

 % ك % ك % ك

 المالبس:

 . مالبس رسمية1

 

16 

 

2.7 

 

1 

 

0.3 

 

6 

 

2 

 98 284 99.7 319 97.3 584 . مالبس غير رسمية2

 %100 290 %100 320 %100 600 إجمالي عدد المنشورات

 اتجاه نظرات المؤثر:

 . اتجاه النظر مباشر1

 

351 

 

58.5 

 

297 

 

92.8 

 

110 

 

37.9 

 62.1 180 7.2 23 41.5 249 . اتجاه النظر غير مباشر2

 %100 290 %100 320 %100 600 إجمالي عدد المنشورات

 ( التحليل التكوينى بالمنشورات عينة الدراسة9جدول رقم )

 المؤثرة  التحليل التكوينى

 نورهان قنديل

 المؤثر 

 بوال سالم

 المؤثرة

 إسراء عادل  

 % ك % ك % ك

 ارتفاع زوايا الكاميرا:

 Normal. الزاوية العادية بمستوى النظر 1

Angle 

 

577 

 

96.2 

 

312 

 

97.5 

 

258 

 

89 

 High-Angle Shot 15 2.5 2 0.6 8 2.8. الزاوية المرتفعة 2

 Low-Angle Shot 8 1.3 6 1.9 24 8.2. الزاوية المنخفضة 3

 %100 290 %100 320 %100 600 إجمالي عدد المنشورات

 حجم اللقطات:

 Close Up (CU). اللقطات القريبة 1

 

45 

 

7.5 

 

39 

 

12.2 

 

23 

 

7.9 

 Medium Shots (MS) 285 47.5 160 50 132 45.5. اللقطات المتوسطة 2

 Long Shots (LS) 258 43 116 36.3 97 33.5. اللقطات الطويلة 3

 Wide Shots 10 1.7 2 0.6 38 13.1. اللقطات الواسعة 4

 - - Eye Bird 2 0.3 3 0.9. لقطة )عين الطائر( 5

 %100 290 %100 320 %100 600 إجمالي عدد المنشورات

 توقيت ومكان اللقطات:

 نهار/خارجى

 

264 

 

44 

 

238 

 

74.4 

 

202 

 

69.7 

 14 40 23.4 75 47.5 285 نهار/ داخلى

 5.2 15 1.3 4 0.3 2 ليل/خارجى

 11.1 33 0.9 3 8.2 49 ليل/داخلى

 %100 290 %100 320 %100 600 إجمالي عدد المنشورات
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منشورات المؤثرين عينة  ى( سمات العالمة الذاتية األصيلة ف10جدول رقم )

 الدراسة

المؤثرة  السمة

 نورهان قنديل

 المؤثر 

 بوال سالم

 المؤثرة

 إسراء عادل 

 محدودة√  √ √ Authenticityاألصالة 

 محدودة√ √ √ Integrityالتكامل 

 √ √ √ Consistencyاالتساق 

 √ √ √ Specializationالتخصص 

 - √ √ Authorityالسلطة 

 √ √ √ Distinctivenessالتميز 

 محدودة√ √ √ Relevanceاالرتباط 

 محدودة√ √ √ Visibilityالتواجد 

 محدودة√ √ √ Persistenceالمثابرة 

 - √ √ good Willاإلرادة الحسنة 

 - √ √ Performanceتطوير األداء 

 √ √ √ ترويج العالمات التجارية

 محدودة√ محدودة√ محدودة√ بناء التحالفات مع المؤثــــــــرين

 - √ √ Co-Creationصناعة المحتـــــــوى  ىإسهام الجمهور ف

 - √ √ Storytellingاستخدام أسلوب السرد القصصى 
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