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امللخ�ص:

لدى  اال�ستهالكي  ال�سلوك  يف  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  دور  حول  الدرا�سة  م�سكلة  ت��دور 
االأ�سرة يف مدينة الريا�ض، وا�ستهدفت الدرا�سة التعرف على اجتاه االأ�سرة يف مدينة الريا�ض نحو 
دور و�سائل التوا�سل االجتماعي يف ال�سلوك اال�ستهالكي، والتعرف على االآثار االإيجابية وال�سلبية 
ذات  فروق  وجود  على مدى  والتعرف  اال�ستهالكي،  ال�سلوك  االجتماعي يف  التوا�سل  و�سائل  لدور 
داللة اإح�سائية يف اإجابات اأفراد العينة نحو درجة حماور الدرا�سة تعزى اإىل املتغريات ال�سخ�سية. 
ومت ا�ستخدام املنهج امل�سحي الو�سفي. ومت تطبيق الدرا�سة على عينة من االأ�سر ال�سعودية مبدينة 
ال�سدق  ملقايي�ض  اإخ�ساعها  مت  ا�ستبانة  بوا�سطة  البيانات  جمع  ومت   ،)384( قوامها  الريا�ض 

والثبات، وتو�سلت الدرا�سة اإىل عدة نتائج اأهمها:
اأن هناك دورًا وا�سحًا لو�سائل التوا�سل االجتماعي يف ال�سلوك اال�ستهالكي من وجهة نظر عينة  1 .
الدرا�سة، حيث اإن �سبكات التوا�سل االجتماعي متكن العينة من االطالع على كل ما هو جديد يف 
جمال ال�سلع التي يرغبون يف �سرائها، كما اأن ا�ستخدام �سبكات التوا�سل االجتماعي يف الت�سوق 

يوفر اجلهد، واأثرت زيادة انت�سار �سبكات التوا�سل االجتماعي على الزيادة يف �سراء ال�سلع. 
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اأن لو�سائل التوا�سل االجتماعي اآثارًا اإيجابية يف ال�سلوك اال�ستهالكي، وات�سح اأن اأهم االآثار  2 .
االإيجابية تتمثل يف اأن �سبكات التوا�سل االجتماعي ت�ساعد يف التعرف على اأنواع العالمات 
يف  ت�ساهم  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  اأن  كما  املنتج،  عن  املتوفرة  )املاركات(  التجارية 
و�سائل  عرب  ال�سراء  ف��اإن  اأخ��رى  ناحية  وم��ن  ال�سلع،  ح��ول  جديد  هو  ما  كل  على  االط��الع 
التوا�سل االجتماعي يوفر الوقت، ويف �سوء هذه النتائج ميكن القول اإن ل�سبكات التوا�سل 

االجتماعي اآثارًا اإيجابية يف جمال ال�سلوك اال�ستهالكي من وجهة نظر عينة الدرا�سة.
هذه  اأهم  وكانت  اال�ستهالكي،  ال�سلوك  يف  �سلبية  اآث��ارًا  االجتماعي  التوا�سل  لو�سائل  اأن  3 .
�سلع  �سراء  يف  �ساهمت  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  اأن  العينة  نظر  وجهة  من  االآث��ار 
االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  على  طوياًل  وقتًا  ي�ستغرق  اأن  للم�ستهلك  وميكن  ترفيهية، 
اإدمان  يف  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  �ساهمت  كما  ال�سلعة،  وعيوب  مزايا  عن  للبحث 

ال�سراء.
الكلمات املفتاحية: �سبكات التوا�سل االجتماعي - ال�سلوك اال�ستهالكي – االأ�سرة

املقدمة:
اأ�سبحت  فقد  العلمية،  التكنولوجية  وامل��ت��غ��ريات  امل�ستجدات  م��ن  جمموعة  ال��ع��امل  ي�سهد 
واإزالة  اجلغرافية،  احل��دود  تخطي  يف  اأهمية  من  لها  ملا  احلياة،  �سرورات  اإح��دى  التكنولوجيا 
احلواجز والفوا�سل بني الدول وال�سعوب والتي جعلت العامل قرية كونية �سغرية، ومع بداية القرن 
احلادي والع�سرين اأ�سبح العامل يعي�ض يف نظام جديد، ت�سوده تغريات وتطورات معقدة نتجت عن 
اأن نعي�ض  هذه امل�ستجدات التكنولوجية التي ال ميكن حتديد متى �ستتوقف، لذا فقد اأ�سبح لزامًا 
يدور  فيما  فاعل  دور  لنا  ويكون  معه،  نتفاعل  واأن  و�سلبيات،  اإيجابيات  من  فيه  مبا  الع�سر  هذا 
حولنا من اأحداث يف خمتلفة جماالت احلياة، واإال ف�سيعي�ض العامل وكاأنه يف جزر منعزلة. كما تعد 
اأدوات  فهي  �سعبية،  واأكرثها  التكنولوجية  امل�ستجدات  لهذه  نتاجًا  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات 
اإن�ساء ملفات تعريفية، والتوا�سل مع باقي امل�ستخدمني داخل حدود  الكرتونية تتيح للم�ستخدمني 
املالحظات  مثل  �سيغ،  بعدة  امل�ستخدمني  مع  تعاونية  واأن�سطة  مناق�سات  يف  واال�سرتاك  ال�سبكة، 
الن�سية وملفات الفيديو، ومما يوؤكد �سعبية هذه ال�سبكات ارتفاع عدد م�ستخدمي �سبكات التوا�سل 

االجتماعي على �سبكات االإترنت )اأحمد،2016، �ض294-293(. 
العمالء،  مع  بالتفاعل  لل�سركات  ت�سمح  التي  املزايا  من  العديد  االجتماعية  ال�سبكات  وتوفر 
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والبيع بفعالية، وزيادة اقناع امل�ستهلكني، وزيادة ر�ساهم، خللق امليزة التناف�سية والنجاح للموقع 
االإلكرتوين، كما اأنها وفرت و�سيلة مالئمة للعمالء للتعامل مع املواقع االإلكرتونية، اإذ يقبل ماليني 
النا�ض على الت�سوق بانتظام م�ستخدمني اأجهزة الكمبيوتر ال�سخ�سية والهواتف الذكية، ويف ذلك 
اقت�ساد للوقت لعدم وجود حاجة للذهاب اإىل املركز التجاري لل�سراء، كما يقت�سد يف املال الأنه 
خالل  من  وا�سعة  ت�سوق  بعملية  يقوم  املت�سوق  اأن  عن  ف�ساًل  ال�سفر،  ورمبا  التنقل  تكاليف  يوفر 
والطاهات،  )الدبي�سي  املنا�سب  بال�سعر  املنا�سبة  اأو اخلدمة  ال�سلعة  ليختار  االجتماعية  ال�سبكات 

2013، �ض66(. 

كربى،  واقت�سادية  اجتماعية  تغريات  الزمن  من  عقود  ثالثة  ملدة  ال�سعودي  املجتمع  و�سهد 
واأ�سبح املجتمع ال�سعودي ت�سوده ثقافة اال�ستهالك وتنت�سر على م�ستوى الفرد واالأ�سرة واملجتمع، 
بل  للمجتمع  مكلفة  م�سائل  اإليها،  امل�ستندة  اال�ستهالكية  وال�سلوكيات  الثقافة  هذه  �سارت  بحيث 

وتوؤثر �سلبًا على ا�ستكمال عملية التنمية والتحديث القائمة فيه )فقيه،2013، �ض3(، 
ولذلك تعد درا�سة ال�سلوك اال�ستهالكي من الدرا�سات التي جتذب باحثي التنمية على اختالف 
القطاعات  ن�ساطات  جميع  حوله  ت��دور  ال��ذي  املحور  هو  اال�ستهالكي  فال�سلوك  تخ�س�ساتهم، 
واإنتاجها،  ومدخراتها  الدول  ا�ستثمارات  حتديد  يف  مهمًا  دورًا  يلعب  حيث  االأخ��رى،  االقت�سادية 
وبالتايل يوؤثر يف التنمية االقت�سادية التي تعد حجر الزاوية يف بناء املجتمعات ومنوها، ويالحظ 
اختلفت  مهما  م�ستهلكة،  اأ�سرًا  اأ�سبحت  اأنها  احلايل  الع�سر  يف  االأ�سر  بني  امل�سرتك  العامل  اأن 
مواقعها اأو م�ستويات تعليم اأفرادها اأو اجتاهاتهم اأو قدراتهم ال�سرائية، وتكت�سب االأ�سر الكثري من 
املعتقدات، كما تتبنى العديد من االجتاهات وهو ما يعني من وجهة النظر الت�سويقية اأن �سلوكها 

ال�سرائي يت�سكل اأو يتاأثر وفقا لتلك املعتقدات اأو هذه االجتاهات )نوفل،2006، �ض51(.
حيث  املعلومات،  ثورة  ع�سر  باأنها  املا�سية  الثالثة  العقود  ات�سمت  فقد  تقدم،  ما  خالل  ومن 
احلياة  نوعية  على  التطور  هذا  اأثر  وقد  احلياة،  منا�سط  كل  يف  املعلوماتية  ال�سناعات  تقدمت 
االإنتاج  و�سائل  وتطورت  واخلدمات،  ال�سلع  على  متزايدًا  طلبًا  خلق  وبالتايل  املتطلبات،  وم�ستوى 
والت�سويق ملواجهة هذا الطلب، فاأ�سبحت املعلومات املتعلقة بال�سلع واخلدمات متوفرة يف التوقيت 
ودرجة  ال�سلعة،  ك�سعر  بها،  املتعلق  الن�ساط  اأوج��ه  جميع  وتغطي  اإليها،  احلاجة  وقت  املنا�سب 
التوا�سل  �سبكات  مو�سوع  اختيار  مت  فقد  ذلك  وعلى  وموا�سفاتها.  اإنتاجها،  وم�سدر  جودتها، 

االجتماعي ودورها يف ال�سلوك اال�ستهالكي.
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م�سكلة الدرا�سة:
من الو�سائل احلديثة التي ت�ستخدم يف جمال البيع وال�سراء �سبكات التوا�سل االجتماعي التي 
اأ�سبحت منت�سرة ب�سكل كبري يف املجتمعات ب�سكل عام ومنها املجتمع ال�سعودي، حيث تن�سئ معظم 

ال�سركات اليوم �سفحات على �سبكات التوا�سل االجتماعي تعر�ض فيها خدماتها ومنتجاتها.
املظهرية  �سفة  اأ�سكالها  بع�ض  يف  اأخذت  اال�ستهالك  �سور  اأن  نالحظ  ال�سعودي  املجتمع  ويف 
عن  يزيد  مبا  الفرد  دخل  ارتفاع  اإىل  االإ�سراف  هذا  مثل  يعود  وقد  ال�سيء،  وال��رتف  التفاخرية 
ال�سلوك  يرجع  وق��د  منتظم،  غري  ب�سكل  الكماليات  اقتناء  اإىل  يدفعه  ما  االأ�سا�سية،  حاجاته 
التوا�سل  �سبكات  وت��اأث��ري  عر�سها  وط��رق  ال�سلع  اأ�سكال  تعدد  اإىل  ه��ذا  امل�سرف  اال�ستهالكي 
االجتماعي على اجتاه النا�ض لل�سراء، وذلك بظهور اجلديد دائمًا واالأكرث تطورًا، كذلك فاإن تنوع 
ال�سلع خا�سة الكمالية �ساعد على اتباع مثل هذا ال�سلوك اال�ستهالكي امل�سرف، وقد يعود االأمر اإىل 

انت�سار الثقافة اال�ستهالكية لدى االأ�سخا�ض يف املجتمع )الغريبي، 1997م، �ض 187 - 189(. 
اأعداد هائلة  اإىل  الو�سول  القدرة على  التوا�سل االجتماعي مزايا كثرية، مثل  وتوفر �سبكات   
من م�ستخدمي االإنرتنت والباحثني عن ال�سلع واملنتجات، وكذلك ال�سرعة يف الو�سول اإىل املجتمع 
امل�ستهدف، وكذلك الفعالية التكليفية لالإعالن عرب االإنرتنت، باالإ�سافة اإىل املرونة والقدرة على 
املحتملني،  اأو  احلاليني  العمالء  اهتمامات  على  والتعرف  املاركة  مع  امل�ستخدم  تعامل  كيفية  تتبع 
ات�ساليًا  مزيجا  لت�سنع  التقليدية  الت�سويقية  اأ�ساليبها  تطوير  اإىل  ال�سركات  من  الكثري  دفعت 

مرتبطًا ب�سبكة االإنرتنت، بهدف اال�ستفادة من الفر�ض الت�سويقية التي تتيحها هذه الو�سيلة، 
ويزادا االأمر اأهمية اإذا علمنا اأنه قد تنامي اهتمام املجتمع ال�سعودي بو�سائل التوا�سل وتزايد 
تاأثريها يف حياتهم اليومية، حيث �سهدت تطبيقات وبرامج و�سائل التوا�سل تزايد عدد م�ستخدميها 
مليون   8.5 من  االأخ��رية  االأع���وام  خ��الل  الن�سطني  امل�ستخدمني  ع��دد  ت�ساعف  حيث  اململكة،  يف 
م�ستخدم اإىل 12.8 مليون ثم اأخريًا و�سل عددهم اإىل 18.3 مليون م�ستخدم مبا يعادل 58 % من 
اأكرب عدد من  تعداد �سكان اململكة العربية ال�سعودية. وا�ستحوذ كل من في�ض بوك و« تويرت » على 
بينما  11 مليون م�ستخدم،  بلغ م�ستخدمو في�ض بوك  اململكة، حيث  التوا�سل يف  م�ستخدمي و�سائل 
 2.100.000 ان�ستجرام  م�ستخدمي  عدد  وبلغ  م�ستخدم،  مليون   9 »تويرت«  م�ستخدمي  عدد  و�سل 

م�ستخدم )وزارة االت�ساالت وتقنية املعلومات ال�سعودية، 1439ه�(.
دور  نحو  الريا�ض  مدينة  يف  االأ�سرة  اجتاه  على  التعرف  بهدف  الدرا�سة  هذه  تاأتي  هنا  ومن 
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و�سائل التوا�سل االجتماعي يف ال�سلوك اال�ستهالكي، ودرا�سة االآثار االإيجابية وال�سلبية لها، حيث 
الحظت الباحثة انت�سار حركة البيع عرب و�سائل التوا�سل االجتماعي، وزيادة عدد ال�سركات التي 
على  جديدة  ظاهرة  تعد  وهي  االأخ��رية،  االآون��ة  يف  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  خالل  من  تعمل 
اإىل  حتتاج  التي  املهمة  االجتماعية  الظواهر  من  تعد  الظاهرة  هذه  اأن  كما  ال�سعودي،  املجتمع 
الدرا�سة العلمية ملعرفة اأبعادها املختلفة، وميكن اأن نحدد م�سكلة الدرا�سة يف الت�ساوؤل التايل: ما 

دور �سبكات التوا�سل االجتماعي يف ال�سلوك اال�ستهالكي لدى االأ�سرة يف مدينة الريا�ض؟
اأهمية الدرا�سة:

لهذه الدرا�سة اأهمية علمية واأخرى عملية، حيث تعد هذه الدرا�سة – على حد علم الباحثة – 
التوا�سل  �سبكات  دور  تتناول  التي  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  احلديثة  الدرا�سات  بني  من 

االجتماعي يف ال�سلوك اال�ستهالكي لدى االأ�سرة يف مدينة الريا�ض.
و�سائل  اأهم  بواحدة من  يتعلق  العلمية مبو�سوع  املكتبة  الإثراء  الدرا�سة حماولة  تعد هذه  وقد 
يف  دورها  على  التعرف  بق�سد  االجتماعي،  التوا�سل  �سبكات  وهي  اأال  الع�سر،  هذا  يف  االت�سال 
ال�سلوك اال�ستهالكي لدى االأ�سرة، فقد تلبي هذه الدرا�سة احتياجات املكتبة العربية من البحوث 

والدرا�سات التي تتناول هذا املو�سوع.
وتتمثل اأهمية هذه الدرا�سة، من الناحية العملية، يف اإبراز اآراء االأ�سرة يف مدينة الريا�ض نحو 
االجتماعي  اجلانب  اإي�ساح  بهدف  اال�ستهالكي،  ال�سلوك  يف  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  دور 

االإيجابي وال�سلبي لهذه ال�سبكات.
ومن ناحية اأخرى، فاإن هناك اأهمية للتعرف على االجتاه نحو دور و�سائل التوا�سل االجتماعي 
يف ال�سلوك اال�ستهالكي، واالآثار االإيجابية وال�سلبية، وهذا يحتم االهتمام بهذا املو�سوع ودرا�سته 
وتوعيتها  ال�سعودية  االأ�سر  توجيه  والتو�سيات يف  النتائج  من  ي�ستفاد  اأن  كما ميكن  مو�سع،  ب�سكل 

فيما يتعلق بالتعامل مع �سبكات التوا�سل االجتماعي.
اأهداف الدرا�سة:

يف  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  دور  نحو  الريا�ض  مدينة  يف  االأ�سرة  اجتاه  على  التعرف  1 .
ال�سلوك اال�ستهالكي.

التعرف على االآثار االإيجابية لدور و�سائل التوا�سل االجتماعي يف ال�سلوك اال�ستهالكي من  2 .
وجهة نظر االأ�سرة ال�سعودية يف مدينة الريا�ض.
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التعرف على االآثار ال�سلبية لدور و�سائل التوا�سل االجتماعي يف ال�سلوك اال�ستهالكي من  3 .
وجهة نظر االأ�سرة ال�سعودية يف مدينة الريا�ض.

العينة نحو درجة  اأفراد  اإجابات  اإح�سائية يف  التعرف على مدى وجود فروق ذات داللة  4 .
حماور الدرا�سة تعزى اإىل املتغريات ال�سخ�سية. 

ت�سا�ؤالت الدرا�سة:
ال�سلوك  يف  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  دور  نحو  الريا�ض  مدينة  يف  االأ�سرة  اجت��اه  ما  1 .

اال�ستهالكي؟
وجهة  من  اال�ستهالكي  ال�سلوك  يف  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  لدور  االإيجابية  االآثار  ما  2 .

نظر االأ�سرة ال�سعودية يف مدينة الريا�ض؟
ما االآثار ال�سلبية لدور و�سائل التوا�سل االجتماعي يف ال�سلوك اال�ستهالكي من وجهة نظر  3 .

االأ�سرة ال�سعودية يف مدينة الريا�ض؟
درج��ة حماور  نحو  العينة  اأف��راد  اإجابات  اإح�سائية يف  دالل��ة  ذات  ف��روق  وج��ود  ما مدى  4 .

الدرا�سة تعزى اإىل املتغريات ال�سخ�سية؟
م�سطلحات الدرا�سة:

االجتماعي: التو�سل  • �سبكات 
مل�ستخدميها  توفر  االإنرتنت  �سبكة  على  »مواقع  باأنها  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  تعرف 
ال�سخ�سية  امللفات  خ��الل  من  وامل�سكالت  واالأف��ك��ار  واالآراء  املعلومات  وتبادل  للحوار  فر�سة 
واألبومات ال�سور وغرف الدرد�سة وغري ذلك، وهي جمموعة هويات اجتماعية ين�سئها اأفراد اأو 
جلماعة  ديناميكي  �سكل  اأو  هيكل  وي�سملها  االجتماعي،  التفاعل  نتيجة  روابط  لديهم  منظمات 
)الدبي�سي  ال�سداقة«  عالقات  اأو  العالقات  وتفعيل  تو�سيع  اأج��ل  من  تن�ساأ  وه��ي  اجتماعية، 

والطاهات،2013، �ض68(.
• اال�ستهالك:

زوال  مع  ذلك  مت  �سواء  منافع،  على  احل�سول  بق�سد  واخلدمات  ال�سلع  ا�ستعمال  عن  عبارة 
اأو ذهابها، االأمر الذي يت�سبب عنه فقدان القيمة احلقيقية  اأو مع بقائها ونق�ض قيمتها  االأعيان 
عنه  االإعرا�ض  يف  الت�سبب  �ساأنها  من  الكلية  �سفاته  يف  تغري  اإىل  ي��وؤدي  مما  امل�ستهلك،  لل�سيء 

)نوفل،2006، �ض55(.
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اال�ستهالكي: • ال�سلوك 
يعرف ال�سلوك اال�ستهالكي باأنه »ذلك الت�سرف الذي يربزه امل�ستهلك يف البحث عن �سراء اأو 
حاجاته  اأو  رغباته  �ست�سبع  اأنها  يتوقع  التي  اخلربات  اأو  االأفكار  اأو  اخلدمات  اأو  ال�سلع  ا�ستخدام 

وح�سب االإمكانات ال�سرائية املتاحة )عبيدات،2004، �ض13(.
االإطار النظري �الدرا�سات ال�سابقة

االإطار النظري
مل�ستخدميها  تتيح   )websites( ويب  مواقع  عن  عبارة  االأ�سل  يف  االجتماعية  ال�سبكات 
التوا�سل فيما بينهم، وذلك عن طريق املحادثات الفورية )chat( والر�سائل اخلا�سة والربيد 
وتبادل  وامللفات  والفيديوهات  ال�سور  م�ساركة  اأي�سًا  لهم  تتيح  كما   ،)e-mail( االإلكرتوين
بحيث   ،)Groups( بال�  يعرف  ما  اأو  جمموعات  ت�سكيل  من  اأي�سًا  متكنهم  كما  املعلومات، 
لي�ست  االجتماعية  املواقع  وه��ذه  م�سرتكة.  اهتمامات  املجموعات  هذه  اأع�ساء  بني  يجمع 
قا�سرة على االأفراد فقط بل ت�ستخدمها ال�سركات واملوؤ�س�سات واملنظمات واملحالت التجارية، 
فال�سركات مثال ت�سعى من خالل هذه ال�سفحات اإىل االإعالن عن منتجاتها وخدماتها بحيث 
ي�ستطيع زوار �سفحاتها التعرف على ما تقدمه. وتوؤثر ال�سبكات االجتماعية على ال�سركات 
وت�سوقها  وخدماتها  منتجاتها  تعر�ض  ال�سركات  اأ�سبحت  حيث  الت�سويقية،  الناحية  من 
اإلكرتونيًا ملئات املاليني من االأ�سخا�ض بدون اأي تكاليف، فكل ما عليها هو اأن ت�سرتك يف اأحد 
العالمات  واأ�سحاب  وامل�سانع  ال�سركات  فمعظم  بها،  خا�سة  �سفحة  وتن�سئ  املواقع  هذه 
التجارية لديهم �سفحات ر�سمية خا�سة بهم، هذا اإن مل يكن جميعهم )�سوار الذهب،2012، 

�ض41(.
وتعترب هذه ال�سبكات من اأكرث الو�سائل ا�ستخدامًا من قبل االإن�سان يف الوقت احلا�سر، وتتميز 
ب�سهولة ا�ستخدامها وقدرة امل�ستخدمني للو�سول اإىل ما يريدون خالل وقت ق�سري، وتعترب �سبكة 
في�سبوك )Facebook( وتويرت )Twitter( اأكرث هذه ال�سبكات �سعبية وا�ستخدامًا، وتت�سم بقدرتها 
على الو�سول اإىل اآالف االأ�سخا�ض خالل ثواٍن معدودة، حيث و�سل عدد امل�ستخدمني لهذه ال�سبكات 
ما يقارب )2( مليار م�ستخدم، وهذا يعك�ض مدى اأهمية هذه ال�سبكات )العقله،2015، �ض12(، 
وقد ترتب على انت�سار مواقع التوا�سل االجتماعي زيادة ا�ستخدام ال�سباب لها ب�سكل كبري )موؤمتر 

االإعالم االإ�سالمي،2011، �ض1(.
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د�ر ��سائل التوا�سل االجتماعي يف ال�سلوك اال�ستهالكي:
الزبائن من  املوؤ�س�سات على تقدميها جلمهور  التي تعمل  اأن قرارات ت�سعري املنتجات  باعتبار 
هذه  ت�سويق  يف  وال�سبكات  املواقع  ا�ستخدام  ف��اإن  املوؤ�س�سة،  عندها  تقف  التي  ال��ق��رارات  اأه��م 
اخلدمات من خالل �سبكة االإنرتنت يولد اآثارًا على �سيا�سة الت�سعري التي تعترب االأ�سا�ض يف عملية 
لعدة  يخ�سع  واالإنرتنت  الرقمية  ع�سر  يف  املنتجات  ت�سعري  اأ�سبح  حيث  املنتجات،  هذه  ت�سويق 

اعتبارات ميكن ح�سرها فيما يلي:
املنتجات  �سراء  يف�سلون  االإنرتنت  امل�سرتين عرب  اإن  البيع:  بعد  توفر خدمات ما  • م�ستوى 
التي يتعهد بائعوها بتقدمي خدمات ما بعد البيع، ويبتعدون عن �سراء املنتج الذي ال يتوفر 
على خدمات ما بعد البيع، حيث جند اأنه كلما كان املنتج يتمتع مب�ستوى اأكرث من خدمات 

ما بعد البيع كلما متكنت االإدارة الت�سويقية من و�سع اأ�سعار اأف�سل لهذا املنتج.
• مدى القيام بعمليات التطوير والتح�سني للمنتج: وهذا للحفاظ على م�ستوى �سعري مقبول 
جتاري  ا�سم  تخ�سي�ض  املوؤ�س�سة  على  يجب  اأنه  كما  ال�سبكات،  عرب  امل�سوقة  للمنتجات 

ملختلف منتجاتها )عبدالعال،2015، �ض34(.
من  املتغريات  لهذه  ال�سريعة  اال�ستجابة  واإمكانية  كبرية  ب�سرعة  املتغرية  ال�سوق  • ظروف 
اأ�سعار املناف�سني ومدى توفر الطلب على هذا املنتج، وهذا يلعب دورًا مهمًا يف حتديد �سعر 

املنتج عرب ال�سبكات.
• انت�سار اأ�سلوب ت�سعرية املزادات على ال�سبكات االإلكرتونية ب�سورة كبرية، فهي تلعب دورا 
لي�ض  لكن  االإلكرتونيني،  امل�سرتين  جانب  من  فيها  والتحكم  االأ�سعار  حتديد  يف  كبريا 
من  الكثري  من  التخل�ض  من  ال�سبكات  على  البائعني  متكني  اإىل  اإ�سافة  مطلقة،  ب�سورة 
اأدنى  �سعرًا  االأحيان  اأغلب  يف  جند  امل��زادات  اأ�سلوب  ففي  منا�سب،  باأ�سلوب  االأ�سناف 

يحدده وي�سعه البائع ا�ستنادًا اإىل اعتبارات حمددة )�سوار الذهب،2012، �ض42(.
ميزة  ميلك  املنتج  هذا  كان  كلما  حيث  املحدد،  املنتج  به  يتمتع  ال��ذي  االبتكار  • م�ستوى 
تناف�سية على املنتجات االأخرى كلما كان هناك جمال اأكرب اأمام املنظمات يف حتديد �سعر 

هذا املنتج )معراج، 2015، �ض369(.
• درجة االإحلاح يف احلاجة اإىل املنتج والقوة التفاو�سية للم�سرتين عرب االإنرتنت.

االإلكرتوين،  الت�سويق  بتقنية  االأخ��رى  هي  تاأثرت  قد  البنوك  يف  الرتويج  �سيا�سة  اأن  • كما 
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حيث عرف املزيج الرتويجي اخلا�ض باملوؤ�س�سة تطورًا بفعل �سبكة االإنرتنت اأمكن مل�سه من 
مقارنة  اأك��رب  فاعلية  ذا  اأ�سبح  ال��ذي  االإع���الن  وتدعيم  العامة  العالقات  تنمية  خ��الل 
باملوؤ�س�سة،  ال�سخ�سي اخلا�ض  للبيع  ال�سبكة  تدعيم هذه  اإىل  اإ�سافة  التقليدي،  باالإعالن 
يف  واملوظف  العميل  بني  الفورية  املحادثة  اأ�سلوب  خالل  من  باالإمكان  ذلك  اأ�سبح  حيث 

.)Clark،2013،P.135( املنظمة من خالل ال�سبكة، واأ�سلوب الربيد االإلكرتوين
هو  ما  نحو  �سلوكه  وتوجه  ت�سرفاته  يف  توؤثر  التي  العوامل  من  عدد  اإىل  امل�ستهلك  ويتعر�ض 

مطروح من �سلع وخدمات، وميكن تو�سيح هذه العوامل االجتماعية على النحو التايل: 
الثقافة:•  تعترب الثقافة عامل حا�سم واأ�سا�سي يف اإقرار الفرد حلاجاته ورغباته، الأنها تنبع 
به،  املحيطني  اأو  عائلته  من  الفرد  اقتب�سها  التي  وال��دالالت  واملعتقدات  القيم  من  اأ�ساًل 
واأ�سبحت بالتايل معيارًا �سخ�سيا للتعامل مع االآخرين عرب تف�سري احلاالت التي يتفاعل 

معها ب�سفته فردًا �سمن املجتمع )املن�سور،2006، �ض222(.
�سلوك  اأمن��اط  على  تاأثريًا  االأ�سا�سية  اجلماعات  اأكرث  االأ�سرة  وتعترب  االأ���س��ري:•   املحيط 
كاإطار  االأ�سري  املحيط  ي�ستخدم  ولذلك  لوائها،  حتت  املنظومني  اأو  املن�سمني  االأف��راد 
مرجعي لالأفراد يف قراراتهم ال�سرائية وت�سكيل مواقفهم و�سلوكهم، فهذه اجلماعات توؤثر 

على �سلوك االأفراد ال�سرائي.
م�ستوى  يف  املجتمع  من  اأف���راد  ترتيب  عن  يعرب  م�سطلح  وه��ي  االجتماعية:•   الطبقة 
اجتماعي معني، وتعك�ض هذه الطبقة امل�ستوى العام الذي يحتله كل فرد من اأفرادها، كما 
حياة  اأ�سلوب  وتر�سم  امل�ستوى،  ه��ذا  اأف��راد  من  املقبولة  ال�سلوك  من��اذج  الطبقة  حت��دد 
ينتمون  التي  التاأثري يف اجلماعات  اأو عرب  فيهم مبا�سرة  التاأثري  اإما عن طريق  اأفرادها 

اإليها )البكري،2006، �ض80(.
ومدركاته  الفرد  �سلوك  يف  توؤثر  التي  العوامل  اأب��رز  من  عامال  التعليم  يعترب  التعليم: • 
ودوافعه، حيث يو�سع التعليم اأفق تطلعات الفرد ويعزز معارفه ويفتح اأمامه جماالت عدة، 
كما يوؤثر التعليم يف �سلوك الفرد عامة، فهو يوؤثر يف �سلوكه اال�ستهالكي حيث يجنح الفرد 
قراره  اتخاذ  يف  عاطفية  كونها  من  اأك��رث  بالعقالنية  تت�سم  بدوافع  التاأثر  اإىل  املتعلم 
جذب  مثل  ثانوية  يعتربها  اأخ��رى  بنواح  اهتمامه  ويقل  املنتج  بجودة  ويهتم  ال�سرائي، 
ومن  ت�سرفاته.  ويف  نف�سه  يف  ثقة  عادة  الفرد  مينح  التعليم  اأن  ذلك  والتفاخر،  االنتباه 
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الفرد وقراءاته مبا  تنوع مطالعات  التعليم املرتفع يزيد عادة  فاإن م�ستوى  اأخرى،  ناحية 
ميكنه من االطالع على املجريات العاملية وعلى امل�ستجد من املنتجات )اخلدمات، ال�سلع( 

املختلفة )اجلري�سي،1427ه�، �ض143(.
 Clark( اإليه الدرا�سات ال�سابقة يف هذا املجال، حيث تو�سلت درا�سة ويوؤيد ذلك ما تو�سلت 
2013( اإىل وجود عالقة ذات داللة اإح�سائية لدور �سبكات التوا�سل االجتماعي يف بناء العالقات 

ا�ستثمار  التوا�سل االجتماعي حتقق م�ستويات عالية يف  �سبكات  اأن  اإىل  تو�سلت  العمالء، كما  مع 
العالقة، وحتقق ت�سورات اأكرب يف جودة العالقة، وترفع م�ستويات ر�سا الزبائن والوالء، وكذلك 
 Rocha درا�سة  تو�سلت  كما  املنظمة.  عن  االإيجابية  ال�سمعة  تنقل  وبالتايل  االإيجابي،  ال�سعور 
2013((، اإىل اأن ال�سركات ت�ستخدم ال�سبكات االجتماعية باعتبارها قناة رقمية لتقدمي املعلومات 

واخلدمات للعمالء، كما اأن �سبكات التوا�سل االجتماعي متكن من االطالع على كل ما هو جديد 
يف جمال ال�سلع التي يرغب امل�ستهلك يف �سرائها، كما �ساهمت يف تقليل كلفة الت�سويق. واتفق ذلك 
مع ما تو�سلت اإليه درا�سة )Shaun 2015( والتي تو�سلت اإىل اأن ال�سبكات االجتماعية تلعب دورًا 

مهمًا يف عملية الت�سويق.
التوا�سل االجتماعي على  ل�سبكات  تاأثريًا قويًا  اأن هناك  واأ�سار)Hajli 2014( يف درا�سته  
قرار �سراء امل�ستهلك، من خالل جمع املعلومات الكافية قبل اتخاذ قرار ال�سراء اال�ستهالكي، 
عينة  اأف��راد  غالبية  لدى  اإيجابية  اجتاهات  وج��ود  اإىل   )Ioanas )2014 درا�سة  تو�سلت  كما 
هذه  وانعك�ست  املختلفة،  ال�سلع  عن  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  اإع��الن��ات  نحو  الدرا�سة 
 Fotis( االجتاهات ب�سكل اإيجابي اأي�سًا على نظرة امل�ستهلكني جتاه هذه ال�سلع، وتو�سلت درا�سة
على  االجتماعي  التوا�سل  باأثر  وامل�ستهلكني  العاملني  قبل  من  اهتمامًا  هناك  اأن  اإىل   )2015

�سلوك امل�ستهلك.     
وت�ستخل�ض الباحثة من ذلك اأن و�سائل التوا�سل االجتماعي اأثرت على الزيادة يف �سراء ال�سلع، 
ويعترب  الع�سر،  هذا  يف  ملّحًا  مطلبًا  يعد  لل�سراء  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  ا�ستخدام  اأن  كما 
هو  ما  كل  على  االطالع  من  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  ومتكن  الت�سوق.  لعملية  جديدة  فر�سة 
التوا�سل  �سبكات  عرب  الت�سوق  يعترب  كما  �سرائها،  يف  الفرد  يرغب  التي  ال�سلع  جمال  يف  جديد 
بتاأثريها  التوا�سل االجتماعي  تتمتع �سبكات  االأ�سواق، وبذلك  اإىل  الذهاب  اأف�سل من  االجتماعي 

االإيجابي على ال�سلوك ال�سرائي.
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االآثار االإيجابية لو�سائل التوا�سل االجتماعي:
هناك العديد من االآثار االإيجابية لو�سائل التوا�سل االجتماعي يف ال�سلوك اال�ستهالكي، وميكن 

تو�سيح هذه االآثار على النحو التايل:
على  املنتجات  يحتاجه من  ما  يطلب  اأن  امل�ستهلك  ي�ستطيع  االأ�سلوب  املالءمة:•  عرب هذا 
قيمة  ودفع  الطلب،  عملية  اإج��راء  �سوى  يحتاج  وال  االأ�سبوع،  ولكامل  اليوم  �ساعات  مدار 

الب�ساعة عن طريق احل�ساب امل�سريف واإلكرتونيًا اأي�سًا.
املنتج  باالإعالن عن  املعرو�سة  التفا�سيل  اأدق  اإىل  الو�سول  امل�ستهلك  ي�ستطيع  املعلومات:•  
اإىل مغادرة منزله وال مكان عمله، وهذه املعلومات تتمثل يف االأ�سعار،  ومن دون احلاجة 

االأداء، اجلودة، واأية معلومات اأخرى متاحة.
هذه الو�سيلة جتعل امل�ستهلك قادرًا على اأن يقرر ما يحتاجه دون اأن يجري اأي  التفاو�ض: • 
قرار  التخاذ  يقوده  قد  �سغط  من  عليه  ميار�سه  اأن  ميكن  وما  البيع  رجل  مع  مفاو�سات 
ال�سراء وهو غري متاأكد من �سحة قراره اأو الإحراجات البيع )عبدال�سميع،2012، �ض13(.
ا�ستهداف اأف�سل:•  ميكن لعملية الت�سويق عرب مواقع التوا�سل االجتماعي، اإذا نفذت ب�سكل 
�سحيح، حث ال�سريحة امل�ستهدفة من م�ستخدمي االإنرتنت على زيارة مواقع الويب ب�سكل 
االإعالم  و�سائل  مواقع  على  خمتلفة  واأدوات  عنا�سر  ا�ستخدام  طريق  عن  ج��دًا،  فعال 
االجتماعية، مما ميكن اأ�سحاب ال�سركات من زيادة الوعي مبنتجات وخدمات ال�سركات 

�سواء على امل�ستوى املحلي اأم العاملي )اخلاليلة،2013، �ض34(.  
مراكز اأف�سل يف حمركات البحث:•  عندما يكون لدى موقع ما على �سبكة االإنرتنت عدد كبري من 
الروابط اخلارجية القادمة من املواقع املوثوق بها، ي�سبح لدى املوقع »�سلطة« على طبيعة املواد 
املن�سورة، اأي اأن حمركات البحث تثق به، ولذلك فعندما تكون جزءًا من املحادثات على املدونات 
الروابط االجتماعية، �ستتمكن من احل�سول على املزيد  وال�سبكات االجتماعية ومواقع �سبكات 

من الروابط املوؤدية اإىل موقع ال�سركة على الويب، وهذا يوؤدي بالتايل اإىل حت�سني الت�سنيف.
االجتماعية هو عادة  االإعالم  و�سائل  الت�سويق عرب  االأخ��رى: •  الت�سويقية  تكملة اجلهود 
اأخرى  ت�سويقية  اأ�ساليب  اأي  مع  يتعار�ض  ال  فهو  فئة جمتمعية معينة،  نحو  جمهود حمدد 
للح�سول على حركة مرور وزوار اأكرث اإىل املواقع على �سبكة االإنرتنت، بل على العك�ض من 

ذلك، ميكن اأن يتنا�سب متامًا مع احلمالت االإعالنية االأخرى )حممود،2012، �ض34( 
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ملعظم  املعايري  اأه��م  من  واح��د  هو  اال�ستثمار  على  العائد  ك��ب��ر:•   وع��ائ��د  قليلة  تكلفة 
الأن  بالكثري  التكلفة  تتجاوز  ما  غالبًا  االجتماعية  ال�سبكات  وفوائد  الت�سويقية،  احلمالت 
و�سائل االإعالم االجتماعية لديها القدرة على توفري فر�ض كبرية الإ�سهار العالمة التجارية 
الت�سويق  و�سائل  اأرخ�ض  من  واح��د  هو  االجتماعي  الت�سويق  اأن  كما  جمانًا،  ال�سركة  اأو 

املتاحة حاليًا من حيث الكلفة.
الإدارة  قوية  اأداة  االجتماعية  ال�سبكات  اأ�سبحت  االإن��رن��ت:•   �سبكة  على  ال�سمعة  اإدارة 
العالمات  اأن  التجارية، ومبا  العالمات  ت�سويق  النقطة احلا�سمة يف  والتي متثل  ال�سمعة، 
التجارية لديها القدرة على اأن تكون طرفًا فاعاًل يف املحادثات، ي�ستطيع امل�سوقون الو�سول 
وال�سيطرة ب�سكل اأف�سل على احلوارات واملحادثات القائمة واخلا�سة بعالماتهم التجارية 

.)shaun،2015،P.62(
اإذا مت اإن�ساء حمتوى جديد يحتاج النا�ض اإليه حقًا، فلن يكون هناك م�سكلة  زيادة الوعي: • 
ي�ساعد  االجتماعي  الت�سويق  الأن  االإلكرتونية،  ال�سفحة  اأو  املوقع  اإىل  اجلمهور  جذب  يف 
العالمة  ح�سور  اأو  وج��ود  مع  املعلومات  ه��ذه  رب��ط  عندئذ  وميكن  املعلومات،  ن�سر  على 
)م��ع��راج،2015،  �سعبيتها  زي��ادة  اإىل  ي��وؤدي  مما  االإن��رتن��ت،  على  ال�سركة  اأو  التجارية 

�ض370(.
التوا�سل  لو�سائل  اإ�سافية  عديدة  مزايا  هناك  اأن  اإىل  ���ض57(   ،2013( فقيه  ت�سري  كما 

االجتماعي يف ال�سلوك اال�ستهالكي وهي كما يلي:
• ال�سهولة وال�سرعة يف التحول بني املواقع التجارية.

• تخفي�ض تكلفة البحث عن املعلومات اخلا�سة باملنتجات.
• ال�سيطرة والتحكم يف عملية ال�سراء.

• انخفا�ض اجلهد املبذول يف عملية ال�سراء.
• اخل�سو�سية يف عملية الت�سوق وعدم املخالطة االجتماعية.

• احلرية املطلقة خالل عملية الت�سوق.
• احلد من االندفاع، وااللتزام، يف اإمتام ال�سفقات اخلا�سة بالبيع.

• اإمكانية اختيار املنا�سب من املنتجات من اأي مكان يف العامل.
• احل�سول على اأف�سل �سعر ملنتج حمدد والتفاو�ض ب�ساأنه.
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ولقد اأكدت كثري من الدرا�سات امل�سحية مثل درا�سة )Rocha،2013( باأن م�ستخدمي و�سائل 
التوا�سل االجتماعي، خا�سة االأفراد منهم، يريدون اأن ي�سرتوا بوا�سطة هذه املواقع للح�سول على 
اجليدة،  بالنوعية  مرتبط  ال�سلع  معظم  �سعر  واأن  ممتازة،  وبنوعية  جيدة  باأ�سعار  وخدمات  �سلع 
واأ�سعارًا  جيدة  نوعية  ذات  �سلعًا  معينة  موؤ�س�سة  تقدم  عندما  القيمة  عن  الفرد  يبحث  ولذلك 

مناف�سة اأقل، اأو ميزات يرى امل�سرتي اأنها تعو�سه عن االأ�سعار العالية.
وت�ساعد االآثار االإيجابية لو�سائل التوا�سل االجتماعي يف تكوين اجتاهات اإيجابية لدى االأ�سرة، 
بحيث تتجه باأفراد االأ�سرة اإىل تطوير فكرهم، وتغيري ثقافتهم ناحية و�سائل التوا�سل االجتماعي. 
وكلما تقدمت ثقافة االأ�سرة املرتبطة بحياتها وحاجاتها واملتغريات احلياتية والتقنية املختلفة، كلما 
�ساهم ذلك يف تنمية وعيها يف جميع املجاالت احلياتية، ومن �سمنها الوعي االقت�سادي الذي ي�سكل 
اأهمية ق�سوى حلياة كرمية لالأ�سرة. فكلما ارتقى هذا الوعي كانت االأ�سرة اأكرب قدرة على الت�سرف 
ثقافتها  وتقدمت  االأ�سرة  وعي  ارتقى  وكلما  الأموالها.  واال�ستثمار  اال�ستهالك  بني  املتوازن  امل��ايل 
االقت�سادية، حتققت االجتاهات اال�ستهالكية االإيجابية والواعية لدى اأفرادها، بدءًا بالزوج والزوجة 
وهما ركنا االأ�سرة وقيادتها العليا، ثم اأوالدهما، حيث يلعب النموذج املتمثل يف االأب واالأم دورًا موؤثرًا 
اال�ستهالك  بني  ومعتدلة  متوازنة  الوالدين  عند  اال�ستهالكية  االجتاهات  كانت  ف��اإذا  ثقافتهم،  يف 
نفو�سهم  يف  وتنمو  بهما  يقتدون  االأبناء  فاإن  املالية،  االأ�سرة  مداخيل  مع  يتنا�سب  مبا  واال�ستثمار 
اجتاهات ا�ستهالكية معتدلة، مما يجنب االأ�سرة خماطر اجتماعية واقت�سادية، ومنها الديون املالية 
وال�سغوط االقت�سادية التي توؤدي اإىل توتر العالقات النف�سية والعاطفية بني الزوجني، وتوؤثر �سلبًا 

.)Young،2016،P.25( على رعاية اأوالدهما، وعلى متطلبات معي�ستهم
وت�ستخل�ض الباحثة من خالل ما تقدم، اأن هناك العديد من االآثار االإيجابية لو�سائل التوا�سل 
االجتماعي يف عملية ال�سراء، حيث ت�ساهم �سبكات التوا�سل االجتماعي يف تقليل كلفة الت�سويق، 
يف  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  عرب  ال�سراء  ويفيد  ال�سلع،  عن  وا�سحة  معلومات  توفر  اأنها  كما 
التوا�سل مع البائع يف حال وجود ا�ستف�سارات عن املنتج، وت�ساعد �سبكات التوا�سل االجتماعي يف 
ت�ساعد يف عمل  اأنها  كما  املنتج،  املتوفرة عن  )املاركات(  التجارية  العالمات  اأنواع  على  التعرف 
ما هو جديد  كل  االطالع على  االجتماعي يف  التوا�سل  �سبكات  وت�ساهم  للمنتجات،  اأف�سل  تقييم 
حول ال�سلع، وهذا ما يو�سح اأهمية و�سائل التوا�سل االجتماعي واآثارها االإيجابية يف عملية ال�سراء 

وال�سلوك اال�ستهالكي.
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االآثار ال�سلبية لو�سائل التوا�سل االجتماعي:
يوجد  اأنه  اإال  امل�ستهلك،  اأمام  فر�ض  من  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  توفره  مما  الرغم  على 
هذه  ومن  االجتماعي،  التوا�سل  �سبكات  من  الق�سوى  اال�ستفادة  من  حتد  التي  التحديات  بع�ض 

العيوب ما يلي:
• اأمن وخ�سو�سية املعلومات: تعترب ق�سية اخل�سو�سية و�سرية واأمن املعلومات التي تتعلق 
بامل�ستهلك من التحديات التي تعوق وتوؤثر على تقبل بع�ض امل�ستهلكني لفكرة االعتماد على 
و�سائل التوا�سل االجتماعي يف اال�ستهالك، خا�سة واأنه عند ا�ستخدام امل�ستهلك ل�سبكات 
والعنوان،  اال�سم،  مثل  البيانات  بع�ض  يعطي  اأن  عليه  يجب  فاإنه  االجتماعي  التوا�سل 
والوظيفة وبيانات عن و�سيلة ال�سداد، وغريها، لذلك يجب على ال�سركات التي ت�ستخدم 
واأمن  وخ�سو�سية  �سرية  على  حتافظ  اأن  منتجاتها  ت�سويق  يف  االجتماعية  ال�سبكات 

املعلومات اخلا�سة بامل�ستهلك )فقيه،2013، �ض57(.
وتبني  ال�سريع  التكنولوجي  بالتطور  الع�سر  ه��ذا  يتميز  ال�سريع:  التكنولوجي  • التطور 
الدول  زال��ت  وما  االجتماعي،  التوا�سل  �سبكات  ومنها  احلديثة  التكنولوجية  االأ�ساليب 
النامية يف بداية التعامل مع مثل هذه االأ�ساليب، والتعامل بطيء ويحتاج اإىل وقت، وهذا 
احلديثة  التكنولوجية  االأ���س��ال��ي��ب  ه��ذه  ا�ستخدام  ع��ن  امل�ستهلكني  اأم���ام  عائقًا  ميثل 

)حممود،2012، �ض37(.
• انخفا�ض الثقة: تعترب بطاقات االئتمان من اأكرث و�سائل الدفع امل�ستخدمة عرب االإنرتنت، 
اأكرث  من  تعترب  الدفع  عملية  فاإن  االإنرتنت  يف  ثقته  وانخفا�ض  امل�ستهلك  لطبيعة  ونظرًا 
على  يجب  ل��ذا،  االإل��ك��رتوين.  الت�سوق  يف  يرغب  ال��ذي  امل�ستهلك  تواجه  التي  املعوقات 
اأكرث  ثقة  توفر  اأن  االإل��ك��رتوين  ال��دف��ع  لعملية  اأخ���رى  و�سائل  ت�ستخدم  التي  ال�سركات 

للم�ستهلك.
• عيوب اأخرى: مثل غياب البنية التحتية ال�سرورية، العادات والتقاليد الرا�سخة لدى بع�ض 
امل�ستهلكني والتي متثل عائقًا اأمامهم للتحول اإىل الت�سوق االإلكرتوين عن طريق ال�سبكات 
االجتماعية، اأو عدم تقبلهم لفكرة الت�سوق االإلكرتوين، وعدم توافر اأجهزة الكمبيوتر لدى 
بع�ض  يف  االإنرتنت  �سبكة  وب��طء  االإن��رتن��ت،  انت�سار  وع��دم  امل�ستهلكني،  من  كبرية  ن�سبة 

االأحيان )عبدال�سميع،2012، �ض15(.
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والتي  والتو�سيل  ال�سحن  تكاليف  االجتماعي  التوا�سل  لو�سائل  ال�سلبية  االآث��ار  اأهم  • ومن 
اإلغاء التناف�سية يف �سعر ال�سلعة املباعة  تعترب م�سافة اإىل �سعر ال�سلعة، ما قد يوؤدي اإىل 
عرب �سبكات التوا�سل االجتماعي، ويقلل من رغبة املت�سوقني بدفع تكاليف اإ�سافية مقابل 
الراحة التي يجدونها عند الت�سوق من املنزل. وبوجه عام، فاإن خدمات ال�سحن والتو�سيل 
اأكرث جاذبية )العو�سي،2010،  املتاجر والتي قد تكون  اإىل  العميل عن الذهاب  قد تغني 

�ض44(.
النظريات املف�سرة ملو�سوع الدرا�سة

نظرية التحديث:
االأمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  وال�ستينيات  اخلم�سينيات  اأواخر  يف  التحديث  نظرية  ظهرت 
وكان اأِهم روادها رو�ستو وهنتنغتون ولرينر، وقد اأو�سح رواد هذه النظرية اأن املجتمعات مرت يف 

تطورها باملراحل التالية )عبداملعطي،1984، �ض259(: 
اأ�سا�ض العلوم والفنون  املرحلة االأوىل:•  ومتثل املجتمع التقليدي، وفيها يقوم االإنتاج على 

التي كانت �سائعة قبل ع�سر نيوتن.
املرحلة الثانية:•  مرحلة التهيوؤ لالنطالق، حيث يتجه املجتمع اإىل جتاوز حالته التقليدية 
والدخول يف مرحلة انتقالية، وت�سهد هذه املرحلة انت�سار التعليم ولو بني طبقات حمدودة، 
وظهور البنوك واملوؤ�س�سات، وزيادة اال�ستثمار، وظهور طبقة واعية توؤمن بالتجديد، وات�ساع 

نطاق التجارة اخلارجية والداخلية.
التي  والقوى  العقبات  كل  الق�ساء على  يتم  وفيها  االنطالق،  الثالثة:•  مرحلة  املرحلة 
الفن  ويتقدم  ج��دي��دة،  �سناعات  يف  التو�سع  وي��ت��م  امل��ط��رد،  النمو  ط��ري��ق  يف  تقف 

االإنتاجي.
مرحلة االجتاه نحو الن�سج، وهي املرحلة التي يوؤكد فيها املجتمع قدرته  املرحلة الرابعة: • 
اأن  ي�ستطيع  دفعته لالنطالق، بحيث  التي  االأ�سلية  ال�سناعات  نطاق  على احلركة خارج 

ينتج اأي �سيء يرغب فيه.
يف  متو�سطًا  ارتفاعًا  املرحلة  هذه  وت�سهد  الوفري،  اال�ستهالك  مرحلة  اخلام�سة: •  املرحلة 
املناطق  �سكان  ن�سبة  وزي���ادة  االجتماعية،  الرفاهية  اع��ت��م��ادات  وزي���ادة  ال��ف��رد،  دخ��ل 

احل�سرية.
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التح�سر،  وهى  و�سلوكية،  �سيكولوجية  عوامل  اإىل  والتطور  التقدم  النظرية  هذه  رواد  ويرجع 
ويذهبون  االآخرين،  مع  والتعاطف  ال�سيا�سية  وامل�ساركة  االت�سال،  و�سائل  يف  وامل�ساركة  والتعليم، 
اأما  اخل�سائ�ض،  هذه  �سلم  على  عالية  درجة  يحقق  الذى  املجتمع  هو  احلديث  املجتمع  اأن  اإىل 
املجتمع  اكت�ساب  واأن  ال�سلم،  هذا  على  �سعيفة  درجة  �سوى  يحقق  ال  الذى  فهو  التقليدي  املجتمع 

التقليدي لهذه اخل�سائ�ض يعينه على حتقيق التنمية )احل�سيني،1982، �ض80(.
واأكد رواد هذه النظرية على اأن التحديث االجتماعي يعني الق�ساء على االأمية وارتفاع م�ستوى 
التعليم وانت�سار و�سائل االإعالم، مما يوؤدي اإىل اكت�ساب النا�ض نظرة اأو�سع ت�ساحمًا جتاه االآخرين 
للمعلومات  املتنوع  للتدفق  كنتيجة  االجتماعي  بالن�ساط  وان�سغااًل  العامة  احلياة  على  وانفتاحًا 
مدارك  يو�سع  النظرية،  لهذه  وفقًا  واالجتماعي،  االقت�سادي  فالتقدم  عليها.  احل�سول  واإمكانية 
التقدم  عن  التحديث  رواد  عرب  وقد  العقالين.  االختيار  على  قدرتهم  من  يزيد  ثم  ومن  النا�ض، 
القومي  الدخل  معدل  اأهمها  املوؤ�سرات،  من  كبرية  جمموعة  با�ستخدام  واالجتماعي  االقت�سادي 
من  اأنه  وطاملا  االإع��الم.  وو�سائل  والتعليم،  )التمدن(  والتح�سر  الت�سنيع،  وم�ستوى  االإجمايل، 
التحديث  نحو  �سريع  تقدم  ح�سول  يتوقعوا  اأن  الطبيعي  م��ن  ك��ان  ذل��ك،  ك��ل  حتقيق  املمكن 

)عبداملعطي،1984، �ض260(.
على  الق�ساء  خالل  من  التحديث،  اأن  يت�سح  الدرا�سة،  مو�سوع  على  النظرية  هذه  وبتطبيق 
االأمية وارتفاع م�ستوى التعليم وانت�سار و�سائل االإعالم،  ي�ساعد يف  تطوير �سلوك الفرد ومدركاته، 
يف  يوؤثر  فهو  عدة،  جماالت  اأمامه  ويفتح  معارفه  ويعزز  الفرد  تطلعات  اأفق  التعليم  يو�سع  حيث 
اأكرث من  بالعقالنية  تت�سم  بدوافع  التاأثر  اإىل  املتعلم  الفرد  اال�ستهالكي حيث يجنح  الفرد  �سلوك 
ا�ستخدام  يف  ي�ساعدان  واحلداثة  التطور  فهذا  ولذلك  ال�سرائي،  قراره  اتخاذ  يف  عاطفية  كونها 
تقليل  يف  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  ت�ساهم  حيث  اال�ستهالك،  يف  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
كلفة الت�سويق، كما اأنها توفر معلومات وا�سحة عن ال�سلع، وت�ساعد �سبكات التوا�سل االجتماعي يف 
ت�ساعد يف عمل  اأنها  كما  املنتج،  املتوفرة عن  )املاركات(  التجارية  العالمات  اأنواع  على  التعرف 

تقييم اأف�سل للمنتجات، وت�ساهم يف االطالع على كل ما هو جديد حول ال�سلع.
:)Rogers( نظرية انت�سار امل�ستحدثات لر�جرز

تعترب نظرية روجرز النت�سار امل�ستحدثات اإحدى النظريات االأ�سا�سية يف الع�سر احلديث 
لظاهرة تبني املجتمعات للمخرتعات اجلديدة، وميكن تعريف املق�سود باالنت�سار باأنه العملية 
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التي تتم من خاللها املعرفة بابتكار اأو اخرتاع ما من خالل عدة قنوات ات�سالية بني اأفراد 
هناك  اأن  ووج��د  املجال،  هذا  يف  عديدة  بدرا�سات  )روج��رز(  قام  وقد  االجتماعي،  الن�سق 
عالقة بني انت�سار امل�ستحدثات وحدوث التغري االجتماعي. وتعتمد درجة انت�سار امل�ستحدثات 
على فعالية االت�سال داخل الن�سق االجتماعي بحيث يتم انت�سار الفكرة اجلديدة، وهنا يظهر 
التكنولوجيا  تبنى  ب�ساأن  ما  ق��رار  اتخاذ  يتم  حتى  اأخ��رى  مراحل  تتم  وبه  الوقت  عامل  دور 
اجلديدة، واملرحلة االأوىل هي املعرفة حيث يدرك االأفراد وجود فكرة جديدة ب�ساأن اخرتاع 
ما ويحاولون التعرف على وظائف ذلك ال�سيء اجلديد، اأما املرحلة الثانية فتتعلق باالقتناع 
حيث يتكون لدى الفرد �سعور مع اأو �سد ا�ستخدام امل�ستحدثات اجلديدة، اأما املرحلة الثالثة 
اأو رف�سه، واملرحلة االأخرية يقوم  فهي مرحلة اتخاذ القرار بتبني ا�ستخدام ال�سيء اجلديد 
هذه  وتتاأتى  اأهميتها،  وتاأكيد  اجلديدة  االبتكارات  ا�ستخدام  بدعم  امل�ستخدم  الفرد  فيها 
اإىل  يوؤدي  مما  باختباره  االهتمام  ثم  اجلديد  االبتكار  بتطبيقات  الوعي  خالل  من  املراحل 
حماولة تقييم جدوى تبني مثل هذا ال�سيء، وبذلك يدخل حيز التجريب للوقوف على الفوائد 
التبني )عماد  اإىل مرحلة  اإىل درجة االقتناع فاإن ذلك يقود  اإذا و�سل الفرد  املكت�سبة، حتى 

وح�سني، 1998، �ض256(.
وقد اأ�سار روجرز اإىل اأن املتبنني للم�ستحدث ينق�سمون اإىل خم�ض فئات هم )عثمان، 2009، 

�ض29(:
اإىل جتربة االأفكار اجلديدة، وتتميز  اأولئك الذين يتوقون  الفئة  املبتكرون:. 1 ومتثل هذه 
اأن  كما  العاملية،  الثقافات  على  واالنفتاح  العايل،  والتعليم  املرتفع  بالدخل  الفئة  تلك 
اأفرادها قليلو التم�سك بعرف اجلماعة ويح�سلون على معلوماتهم من امل�سادر العلمية 

واخلرباء.
املتبنون االأوائل:. 2 ويتميزون باأنهم اأكرث مت�سكًا باأعراف اجلماعة وبع�سهم من يحتل مرتبة 

قادة الراأي نظرا الندماجهم القوي مع اجلماعات.
ويعتمدون  حديثة،  فكرة  اأية  تبني  قبل  مليا  يفكرون  الذين  اأولئك  وهم   : املبكرة. 3 الغالبية 
امل�ستحدثة  الفكرة  لن�سر  و�سل  حلقة  وميثلون  باملعلومات،  اإم��داده��م  يف  اجلماعة  على 

لتو�سيط موقعهم بني املتبنني االأوائل واالأواخر.
و�سفهم )روجرز( باملت�سككني، اإذ يتبنون الفكرة اعتمادًا على عرف  االأغلبية املتاأخرة: . 4
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اأو رمبا انقيادًا لل�سغط عليهم، واأع�ساء تلك الفئة غالبًا ما يكونون اأكرب �سنًا  اجلماعة، 
واأقل دخاًل وتعليمًا، ويعتمدون يف ح�سولهم على املعلومات على االت�سال املبا�سر اأكرث من 

و�سائل االإعالم.
باالأفكار  ويتم�سكون  بالتقاليد،  يرتبطون  الذين  اأولئك  اإىل  الفئة  تلك  وت�سري  املتم�سكون: . 5

القدمية، وال يتبنون الفكرة امل�ستحدثة اإال اإذا �سارت قدمية.
انت�سار  بنظرية  يرتبط  اأن��ه  يالحظ  الدرا�سة،  مو�سوع  على  النظرية  هذه  وبتطبيق 
مثل: هل  بحثية هامة  ت�ساوؤالت  االإجابة على  ت�ساعد يف  درا�سة عدة عوامل  امل�ستحدثات 
�سمات  وما هي  زمنية خمتلفة؟  االت�سال عرب فرتات  تكنولوجيا  ا�ستخدام  اأمناط  تتغري 
درجات  يف  تفاوت  هناك  وه��ل  التكنولوجيا؟  لهذه  امل�ستخدمني  االأف���راد  وخ�سائ�ض 
اال�ستخدام؟ وهذه العوامل هي: املكانة االجتماعية، خ�سائ�ض و�سمات االأفراد، اخللفية 
تكنولوجيا  ا�ستخدام  تبنى  على  العوامل  هذه  وتوؤثر  للم�ستخدمني،  والثقافية  االجتماعية 
التاأثري على �سلوك الفرد اال�ستهالكي، وبناء على ذلك،  اأثر يف  املعلومات، مما يكون له 
يف  االجتماعية  ال�سبكات  مفهوم  اأهمية  اإىل  امل�ستحدثات  انت�سار  بحوث  درا�سات  اأ�سارت 
وال�سرائي،  الفرد اال�ستهالكي  اأثر يف �سلوك  له  املبتكرات، مما يكون  انت�سار  فهم كيفية 
ويف �سوء ذلك قام روجرز بدرا�سة قنوات االت�سال، الأنها هي التي تعمل على خلق وعي 
هذه  اأ�سارت  ذل��ك،  اإىل  اإ�سافة  االت�سال.  تكنولوجيا  اأدوات  با�ستخدام  الفرد  واقتناع 
الدرا�سات اإىل اأهمية تناول عملية االنت�سار من خالل بعد تنظيمي، نظرًا اإىل تاأثري البيئة 
اأثر على �سلوك الفرد  له  التكنولوجيا، مما يكون  االجتماعية على عملية تبني ا�ستخدام 

اال�ستهالكي.
نظرية املجتمع ال�سبكي:

جمتمع ال�سبكة عبارة عن جمتمع مكون من ال�سبكات االإعالمية واالجتماعية التي ت�سكل هيئته 
ونظرية  واملجتمعية(.  واملنظمة،  )ال�سخ�سية،  امل�ستويات  جميع  على  الرئي�سية  وبنيته  االأ�سا�سية، 
ت�سف  نظرية  وهي  العوملة،  اأو  احلداثة  بعد  ما  اأو  املعلومات  مبجتمع  مرتبطة  ال�سبكي  املجتمع 
جمموعة من القوى االقت�سادية وال�سيا�سية واالجتماعية املرتابطة، وتنطبق عبارة املجتمع ال�سبكي 
نحو  على  املعلومات  واإدارة  االت�سال  من  معقدة  رقمية  تقنية  فيها  تظهر  التي  املجتمعات  على 
االأ�سا�سي  ال�سكل  العامل باعتبارها  ال�سبكة وماأ�س�ستها يف كل مكان يف  انتاج  اإعادة  واأي�سًا  �سبكي، 
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وال�سيا�سية  االأهلية  واملجتمعات  الهيئات  من  وا�سع  نطاق  عرب  االإن�سانية  والعالقات  للتنظيمات 
واالقت�سادية.

تن�سئ  اأن  �ساأنها  اإنتاج وقوة وجتربة من  �سبكات  يتكون من  ال�سبكي  املجتمع  اأن  ويرى كا�ستلز 
وينتظم  واملكان.  الزمان  عن�سري  تخطت  التي  العاملية  التدفقات  من  افرتا�سية  واقعية  ثقافة 
املجتمع ال�سبكي على نحو عاملي، ففي املجتمع ال�سبكي تتقل�ض قدرة الدولة القومية �سمن حدودها 

االإقليمية الثابتة )بارين، 2015م، �ض25(.
العامل  جعلت  االإنرتنت  �سبكة  فاإن  احلالية،  الدرا�سة  مو�سوع  على  النظرية  هذه  وبتطبيق 
وكاأنه بعي�ض يف قرية واحدة، حيث �سهلت االت�سال بني جميع دول العامل، واأ�سبح الفرد يت�سوق 
عرب االإنرتنت وهو يف منزله يف اململكة العربية ال�سعودية مثاًل وي�سرتي من اأوربا اأو اأي دولة يف 
اأهمها  و�ساعد يف جناح ذلك عدة عوامل  والزمان،  املكان  قيود يف  توجد  واأ�سبحت ال  العامل، 
اأنظمة  اتفاقيات التجارة العاملية، وانت�سار �سبكة االإنرتنت ب�سكل وا�سع وب�سرعة كبرية، ووجود 
�سداد عرب االإنرتنت، كل ذلك �ساهم يف انت�سار ظاهرة الت�سوق عرب االإنرتنت. وال �سك اأن ذلك 
الو�سع احلايل  واأ�سبح  تت�سوق �سويًا  املا�سي  االأ�سرة يف  االأ�سرة، حيث كانت  تاأثري على  له  كان 

مييل اإىل الفردية.
الدرا�سات ال�سابقة:

اأثر �سبكات التوا�سل االجتماعي يف بناء العالقات مع  “قيا�ض  درا�سة )Clark 2013( بعنوان 
العمالء واإمكانية املحافظة عليها: من منظور العالقة الت�سويقية”، وقام الباحثان باإجراء ا�ستطالع 
عن طريق جملة معروفة يف الواليات املتحدة االأمريكية، حيث تكونت عينة الدرا�سة من )144( 
وتو�سلت  الو�سفي،  املنهج  الدرا�سة  وا�ستخدمت هذه  اأمريكية خمتلفة،  ل�سركات  زبائن  زبونًا من 

الدرا�سة اإىل جمموعة من النتائج وهي كما يلي:
• وجود عالقة ذات داللة اإح�سائية لدور �سبكات التوا�سل االجتماعي يف بناء العالقات مع 

العمالء.
ا�ستثمار  التوا�سل االجتماعي حتقق م�ستويات عالية يف  اأن �سبكات  اإىل  الدرا�سة  • تو�سلت 
العالقة، وحتقق ت�سورات اأكرب يف جودة العالقة، وترفع م�ستويات ر�سا الزبائن والوالء، 

وكذلك ال�سعور االإيجابي، وبالتايل تنقل ال�سمعة االإيجابية عن املنظمة.
حتقيق  يف  االجتماعية  ال�سبكات  ال�ستخدام  حتليلية  “درا�سة  بعنوان   ،)Rocha 2013( درا�سة 
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عالقة متميزة مع العمالء”، وقد هدفت الدرا�سة اإىل حتليل اإمكانية ا�ستخدام ال�سركات الربازيلية 
الكربى لل�سبكات االجتماعية يف حتقيق عالقة متميزة مع العمالء، وقام الباحث باإجراء الدرا�سة 
على �سكل درا�سات حالة على ثالثة قطاعات خمتلفة، وهي قطاع �سركات املكياج وقطاع ال�سركات 
املدراء  مع  مقابالت  ب��اإج��راء  الباحث  ق��ام  حيث  والن�سر،  الطباعة  �سركات  وقطاع  االإلكرتونية 
اإدارة عالقات الزبائن يف هذه ال�سركات، وبلغ حجم  التنفيذين، ومديري الت�سويق واملخت�سني يف 
عينة الدرا�سة )152( فردًا، وتو�سلت الدرا�سة اإىل جمموعة من النتائج التي ميكن تو�سيحها على 

النحو التايل:
لتقدمي  رقمية  قناة  باعتبارها  االجتماعية  ال�سبكات  ت�ستخدم  املدرو�سة  ال�سركات  • اأن 

املعلومات واخلدمات للعمالء.
• اتفقت عينة الدرا�سة على اأن �سبكات التوا�سل االجتماعي متكن من االطالع على كل ما 

هو جديد يف جمال ال�سلع التي يرغب امل�ستهلك يف �سرائها بن�سبة )67.5 %(.
• اتفقت عينة الدرا�سة على اأن �سبكات التوا�سل االجتماعي �ساهمت يف تقليل كلفة الت�سويق 

بن�سبة )65.4 %(.
وقد  امل�ستهلكني”،  على  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  “تاأثري  بعنوان   ،)Hajli 2014( درا�سة 
امل�ستهلكني، كما هدفت  التوا�سل االجتماعي على  تاأثري و�سائل  التعرف على  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
الدرا�سة اإىل معرفة تاأثري و�سائل التوا�سل االجتماعي على قرار �سراء امل�ستهلك من حيث اختياره 
للعالمة ووالئه لها، وفيما اإذا كان هناك اختالف يف هذا التاأثري باختالف املتغريات الدميغرافية 
ت�سميم  مت  االأه��داف  هذه  ولتحقيق  الو�سفي،  املنهجي  الدرا�سة  هذه  وا�ستخدمت  للم�ستهلكني، 
ا�ستبانة وزعت على االأفراد بطريقة ع�سوائية، حيث وزعت )340( ا�ستمارة خ�سعت منها )310( 

للمعاجلة االإح�سائية، وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل عدة نتائج اأهمها:
• اأن هناك تاأثريًا قويًا ل�سبكات التوا�سل االجتماعي على قرار �سراء امل�ستهلك، من خالل 

جمع املعلومات الكافية قبل اتخاذ قرار ال�سراء اال�ستهالكي.
• اإن االإناث هم اأكرث تاأثرًا ب�سبكات التوا�سل االجتماعي من الذكور، كما بدا وا�سحًا وجود 
الفروق  وكانت  العمرية،  الفئة  باختالف  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  تاأثر  يف  فروقات 

ل�سالح الفئة من ) 25 - 35 �سنة(.
“اأثر و�سائل التوا�سل االجتماعي على �سلوك امل�ستهلكني  درا�سة )Ioanas 2014( بعنوان 
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�سلوك  على  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  اأثر  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هدفت  وقد  بلندن”، 
امل�ستهلكني بلندن، وقد ا�ستخدمت الدرا�سة املنهجي الو�سفي، ومت تطبيق الدرا�سة على عينة 

مكونة من )420( فرد، وتو�سلت الدرا�سة اإىل جمموعة من النتائج املختلفة وهي كما يلي:
• وجود اجتاهات اإيجابية لدى غالبية اأفراد عينة الدرا�سة نحو اإعالنات �سبكات التوا�سل 
االجتماعي عن ال�سلع املختلفة، وانعك�ست هذه االجتاهات ب�سكل اإيجابي اأي�سًا على نظرة 

امل�ستهلكني جتاه هذه ال�سلع بن�سبة 65 %.
 ) وجود تاأثري قوي ل�سبكات التوا�سل االجتماعي ملن هم يف املرحلة العمرية من )30-20• 

�سنة بن�سبة 0.67 %.
درا�سة )Fotis 2015(  بعنوان “ا�ستخدام و�سائل التوا�سل االجتماعي واآثارها على �سلوك 
اأثر  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هدفت  وقد  ترافيل”،  هوليداي  على  حالة  درا�سة  امل�ستهلك 
الدرا�سة على  امل�ستهلك”، وقد مت تطبيق  �سلوك  التوا�سل االجتماعي على  و�سائل  ا�ستخدام 
عينة من املدراء وامل�ستهلكني العاملني بهوليداي ترافيل يف اململكة املتحدة ولتحقيق اأهداف 
العاملني بهوليداي ترافيل، وقد  ا�ستبيان على عينة من  ا�ستمارة  توزيع )140(  الدرا�سة مت 
ال�سبكات  متغري  جت��اه  ترافيل  بهوليداي  العاملني  التزام  درج��ة  اأن  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت 
به  امل�ستهلكني حول ما يقوم  واأن ر�سا   ،% 66.5 اإىل  بن�سبة عالية و�سلت  االجتماعية كانت 
اأن  اأي   ،% 68.0 بن�سبة  كان  االجتماعي  التوا�سل  ل�سبكات  ا�ستخدامه  ترافيل يف  بهوليداي 
هناك اهتمامًا من قبل العاملني وامل�ستهلكني باأثر التوا�سل االجتماعي على �سلوك امل�ستهلك.     
القرار  على  التاأثري  يف  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  »دور  بعنوان   ،)2015( الع�سايلة  درا�سة 
ال�سرائي للم�ستهلك عرب االإنرتنت: درا�سة حتليلية يف جامعة الق�سيم«، وتهدف هذه الدرا�سة اىل 
ال�سرائي  القرار  التاأثري على  االجتماعي( يف  التوا�سل  االجتماعية )�سبكات  ال�سبكات  دور  قيا�ض 
ومت  النتائج،  اإىل  للو�سول  التحليلي  االأ�سلوب  الدرا�سة  وا�ستخدمت  الق�سيم،  جامعة  طالب  لدى 
تطوير مقيا�ض لدرا�سة العالقة بني متغريات الدرا�سة، واختيار عينة من طالب جامعة الق�سيم 
ميكن  التي  املختلفة  النتائج  من  جمموعة  اإىل  الدرا�سة  ه��ذه  وتو�سلت  م��ف��ردة،   )524( بلغت 

تو�سيحها على النحو التايل:
• اأ�سارت النتائج اىل اأن بعدي �سبكات التوا�سل االجتماعي )تبادل املعلومات، تقييم املنتج( 
للبعد  تاأثري  وجود  عدم  اإىل  النتائج  اأ�سارت  فيما  ال�سرائي،  القرار  على  تاأثريًا  ميتلكان 
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املتعلق بدعم امل�ستهلك كاأحد اأبعاد التوا�سل االجتماعي يف التاأثري على القرار ال�سرائي.
• ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية يف ت�سورات اأفراد العينة الأبعاد ال�سبكات االجتماعية 
)دعم امل�ستهلك، تبادل املعلومات، تقييم املنتج( تعزى ملتغريات: اجلن�ض، والعمر، والذين 

قاموا بزيارة املواقع االإلكرتونية.
الت�سويق: درا�سة حالة  ال�سبكات االجتماعية يف  “”دور  بعنوان   )Shaun 2015( درا�سة 
وكيفية  االجتماعية  ال�سبكات  حتليل  ماهية  على  ال�سوء  �سلطت  حيث  االأزي��اء”،  جتارة  من 
وت�سميم  واال�ستهداف،  ال�سوق،  بتق�سيم  املتعلقة  الت�سويقية  امل�ساكل  حل  اأجل  من  تطبيقها 
احلمالت االإعالنية، وقد ركزت الدرا�سة على تعريف ال�سبكات االجتماعية وكيفية تاأثريها، 
وكيف ميكن ا�ستخدام املعلومات من اأجل حت�سني الت�سويق وفعالية االت�سال. وركزت الدرا�سة 
اأي�سًا على دور الكلمة املنطوقة )الت�سويق ال�سفوي( يف الت�سويق، وكيف ميكن اعتباره عامل 
ثقة عند �سراء املنتجات واخلدمات من املواقع االإلكرتونية، وا�ستخدمت هذه الدرا�سة املنهج 
جمال  يف  العاملني  من  عينة  على  وتوزيعها  ا�ستبانة  بت�سميم  الباحث  قام  حيث  الو�سفي، 
النحو  على  وهي  النتائج  من  جمموعة  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت  ف��ردًا،   )143( بلغت  االأزي��اء 

التايل:
•  اأن ال�سبكات االجتماعية تلعب دورًا مهمًا يف عملية الت�سويق.

عملية  يف  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  ل��دور  اإح�سائية  دالل��ة  ذات  عالقة  • وج��ود 
املواقع  بزيارة  قاموا  الذين  ملتغري  تعزى  االأزي���اء  بتجارة  العاملني  ل��دى  الت�سويق 

االإلكرتونية.
الت�سويق  عملية  يف  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  لدور  اإح�سائية  داللة  ذات  عالقة  • وجود 

لدى الراغبني يف �سراء االأزياء تعزى ملتغري العمر.
ويف �سوء العر�ض ال�سابق للدرا�سات التي تناولت مو�سوع �سبكات التوا�سل وال�سلوك ال�سرائي، 
لذا  املدرو�سة،  االأماكن  ال�سرائي يف  ال�سلوك  وا�سح يف  اأثر  له  كان  ال�سبكات  وجود هذه  اأن  يتبني 
الدرا�سات  الباحثة من  ا�ستفادت  الريا�ض. وقد  الدرا�سة حول هذا املو�سوع يف مدينة  كانت هذه 
منهجية  و�سياغة  املو�سوع،  هذا  حول  حمددة  حماور  وو�سع  الدرا�سة  م�سكلة  بلورة  يف  ال�سابقة 
والتي  املنا�سبة  االإح�سائية  االأ�ساليب  حتديد  اإىل  باالإ�سافة  الدرا�سة،  متغريات  وحتديد  الدرا�سة 

تتالءم مع حماور الدرا�سة.
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االإجراءات املنهجية للدرا�سة
الدرا�سة: منهج   -  1

الدرا�سات؛  من  النوع  لهذا  ملالءمته  امل�سحي  باأ�سلوبه  الو�سفي  املنهج  على  الدرا�سة  اعتمدت 
وذلك الإمكانية ا�ستق�ساء اإجابات عدد كبري من جمتمع الدرا�سة.

�العينة: الدرا�سة  جمتمع   -  2
   بناًء على مو�سوع وم�سكلة الدرا�سة واأهدافها، فقد حتدد املجتمع امل�ستهدف على اأنه يتكون 

من االأ�سر ال�سعودية يف مدينة الريا�ض. 
ونظرًا لعدم وجود بيانات اإح�سائية دقيقة عن املجتمع الفعلي للدرا�سة، و�سعوبة الو�سول 
اإىل جميع اأفراد جمتمع الدرا�سة، فقد قامت الباحثة بتطبيق الدرا�سة على عينة عمدية من 
االأ�سواق،  بالريا�ض، وذلك من خالل وجودهم مبناطق  االأ�سواق  التي ترتاد  ال�سعودية  االأ�سر 
العينة  باأ�سلوب  االأف��راد  من  الدرا�سة  عينة  اختيار  مت  حيث  ال�سعودية،  االأ�سر  ا�ستهداف  ومت 
واآخرون،  )القحطاين،  التالية  للمعادلة  وفقًا  العينة  حجم  حتديد  ومت  )العر�سية(،  املتاحة 

2000م: 284-283(:  

n = [p )l-p( )z(²]/e²

 )z( املعيارية  القيمة  واأن   ،)±0.05( ت�ساوي  املقبول   )e( اخلطاأ  ن�سبة  اأن  وبافرتا�ض 
ت�ساوي )1.96(، وبافرتا�ض اأن ن�سبة ال�سريحة املبحوثة يف املجتمع )p( هي )50 %(، وهي 
اأكرب حا�سل �سرب بني قيمة )p(، والقيمة املتبقية )p-1(، فاإن حجم العينة املطلوب ح�سب 
املعادلة املذكورة اأعاله يكون )384( مفردة من كل جمموعة وفقًا لل�سابق. وقامت الباحثة 
ال�سرق،  اجلنوب،  )ال�سمال،  الريا�ض  مبدينة  مناطق  خم�ض  على  الدرا�سة  اأداة  بتطبيق 
حتى  واالنتظار  االأ���س��واق  يف  العينة  اأف��راد  مبقابلة  الباحثة  قامت  حيث  الو�سط(.  الغرب، 
احل�سول على اال�ستبانة من املبحوث، وقد القت الباحثة عدة �سعوبات يف التطبيق، وا�ستغرق 
احل�سول  مت  حتى  اجلهد،  بتكثيف  امل�سكلة  هذه  على  وتغلبت  اأ�سهر،  عدة  امليداين  التطبيق 
ا�ستبانة  لهم  اأ�سرة  كل  اأن  مبعنى  االأ�سرة،  هي  البحثية  العينة  ووحدة  املطلوب.  العدد  على 
واحدة، واإذا كان فرد فله ا�ستبانة واحدة اأي�سًا تعرب عن و�سع اأ�سرته. ويو�سح اجلدول التايل 

خ�سائ�ض عينة الدرا�سة.
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جد�ل )1( توزيع عينة البحث ح�سب البيانات االأ�لية 
الن�سبة التكرار الفئات 

اجلن�ض
57.0 219 ذكر 
43.0 165 اأنثى

العمر 
17.7 68 اأقل من )20( �سنة
38.8 149 من )20( اإىل اأقل من )25( �سنة
15.9 61 من )25( اإىل اأقل من)30( �سنة
27.6 106 من )30( �سنة فاأكرث

احلالة االجتماعية 
63.8 245 اأعزب
35.2 135 متزوج
0.8 3 مطلق
0.3 1 اأرمل

امل�ستوى التعليمي
35.7 137 ثانوي فاأقل
8.6 33 دبلوم عايل
46.1 177 بكالوريو�ض
6.5 25 ماج�ستري
1.8 7 دكتوراه
1.3 5 اأخرى

العمل 
43 165 طالب

16.7 64 موظف حكومي
22.4 86 موظف بالقطاع اخلا�ض
2.6 10 ع�سكري
5.2 20 �ساحب عمل
10.2 39 اأخرى

الدخل
17.4 67 اأقل من )5( اآالف ريال
34.4 132 )5( اإىل )10( اآالف ريال
48.2 185 اأكرث من )10( اآالف ريال

اإجادة االإنرنت 
8.9 34 �سعيف
35.7 137 جيد
55.5 213 ممتاز

وجود ح�ساب يف و�سائل التوا�سل االجتماعي 
41.1 158 في�سبوك
75 288 تويرت

79.7 306 اإن�ستجرام
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يو�سح اجلدول )1( توزيع عينة الدرا�سة ح�سب البيانات االأولية، ويت�سح من البيانات يف اجلدول 
يف  البيانات  اأ�سارت  كما  اإن��اث.  منهم   )%  43( واأن  الذكور،  من  الدرا�سة  عينة  من   )%  57( اأن 
اجلدول اإىل اأن )38.7 %( من العينة اأعمارهم من )20( اإىل اأقل من )25( �سنة، واأن )27.6 %( 
من العينة اأعمارهم من )30( �سنة فاأكرث، كما اأ�سارت النتائج يف اجلدول اإىل اأن )17.7 %( من 
اأن )63.8 %( من العينة ُعزاب، و)35.2 %( من  اأقل من )20( �سنة. ويالحظ  اأعمارهم  العينة 
العينة متزوجون، وتبني اأن )46.1 %( من عينة الدرا�سة حا�سلون على بكالوريو�ض، و)35.7 %( 
طالب،  الدرا�سة  عينة  من   )%  43( اأن  اجل��دول  من  تبني  كما  فاأقل.  ثانوي  على  حا�سلون  منهم 
و)22.4 %( منهم موظفون بالقطاع اخلا�ض، و)16.7 %( موظفون بالقطاع احلكومي. وات�سح اأن 
اآالف ري�ال، واأن )34.4 %( منهم دخلهم  اأكرث من )10(  )48.2 %( من العينة دخلهم ال�سهري 
ال�سهري من )5( اإىل )10( اآالف ري�ال، واأن )17.4 %( دخلهم ال�سهري اأقل من )5( اآالف ريال. 
اإجادتهم  درجة  العينة  من   )%  55.5( اأن  النتائج  من  تبني  االإنرتنت،  اإج��ادة  بدرجة  يتعلق  وفيما 
لالإنرتنت ممتازة، واأن )35.7 %( منهم درجة اإجادتهم لالإنرتنت جيدة، واأن )8.9 %( من العينة 
لدى  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  بوجود ح�ساب يف  يتعلق  وفيما  لالإنرتنت �سعيفة.  اإجادتهم  درجة 
عينة الدرا�سة، تبني اأن )41.1 %( من العينة لديهم ح�ساب يف في�سبوك، واأن )75 %( منهم لديهم 

ح�ساب يف تويرت، كما ات�سح اأن )79.7 %( من العينة لديهم ح�ساب يف اإن�ستجرام.
الدرا�سة: اأداة   -  3

تت�سمن حماور  ا�ستبانة  ت�سميم  اال�ستبانة، حيث مت  على  البيانات  الباحثة يف جمع  اعتمدت 
عدة، وفقًا لت�ساوؤالت الدرا�سة.

�سدق االأداة: قامت الباحثة بالتاأكد من �سدق اأداة الدرا�سة بطريقتني: 
ال�سدق الظاهري:

 )5( عددهم  وبلغ  لتحكيمها،  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  من  جمموعة  على  اال�ستبانة  عر�ض  مت 
حمكمني، وذلك بهدف ا�ستطالع راأيهم حول حماور وعبارات اال�ستبانة للتاأكد من اأنها مرتابطة 
تعديل  ومت  العبارات،  بع�ض  على  �سكلية  التعديالت  وجاءت  لقيا�سه،  �سممت  ما  وتقي�ض  ومت�سقة 

اال�ستبانة وفقًا الآراء املحكمني.  
�سدق البناء: 

حتى يتم التاأكد من اأن عبارات حماور اأداة الدرا�سة تتمتع بدرجة مقبولة من �سدق 
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البناء، ملعرفة مدى �سالحية اال�ستبانة للتطبيق النهائي، مت قيا�ض �سدق اال�ستبانة من 
خالل معامل االرتباط بني درجة العبارة وبني الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي اإليه مبا 
وهو  للعبارة  امل�سحح  االرتباط  معامل  ا�ستخدام  مت  وكذلك  العبارة،  هذا  درج��ة  فيها 
درجة  منه  حمذوفًا  للمحور  الكلية  الدرجة  وب��ني  العبارة  درج��ة  بني  االرت��ب��اط  معامل 
املعامالت، وذلك كما هو مو�سح يف اجلدول  الباحثة بح�ساب هذه  وقد قامت  العبارة، 

التايل:
اجلد�ل )2( معامالت ارتباط بري�سون بني درجة كل عبارة 

من عبارات حما�ر الدرا�سة
رقم 

العبارة
معامل 

االرتباط 
رقم 

العبارة
معامل 

االرتباط 
رقم 

العبارة
معامل 

االرتباط 
االآثار ال�سلبيةاالآثار االإيجابيةاالجتاه

1 **0.5681 **0.4521 **0.543

2 **0.4582 **0.4802 **0.555

3 **0.6123 **0.5593 **0.496

4 **0.4594 **0.5564 **0.590

5 **0.5095 **0.5385 **0.557

6 **0.7076 **0.5046 **0.482

7 **0.5947 **0.3397 **0.383

8 **0.4798 **0.4178 **0.488

9 **0.5979 **0.5709 **0.649

10 **0.57310 **0.44610 **0.461

11 **0.31611 **0.514--

--12 **0.473--

--13 **0.510--

** دال عند م�ستوى الداللة 0.01 فاأقل    

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن معامالت ارتباط درجة كل عبارة ببعدها الذي تنتمي اإليه لها 
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قيم مرتفعة؛ مما ي�سري اإىل ارتباط كل عبارة من عبارات املحور بالبعد الذي تنتمي اإليه؛ وبالتايل 
اإىل ات�ساق عبارات كل بعد من اأبعاد اال�ستبانة.

االأداة: ثبات   -  4
 .)Cronbach Alpha( األفا كرونباخ للتحقق من ثبات اال�ستبانة، ا�ستخدمت الباحثة معادلة 

ويو�سح اجلدول التايل معامالت الثبات الناجتة با�ستخدام هذه املعادلة.
جد�ل )3( معامالت ثبات اأداة البحث طبًقا ملحا�رها 

عدد املحاور
العبارات

معامل 
الثبات

110.831االجتاه نحو دور و�سائل التوا�سل االجتماعي يف ال�سلوك اال�ستهالكي

130.816االآثار االإيجابية

100.773االآثار ال�سلبية

340.875االأداة ككل

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن قيم معامالت الثبات جميعها قيم عالية، وت�سري القيم العالية 
من معامالت الثبات يف اجلدول اإىل �سالحية اال�ستبانة للتطبيق واإمكانية االعتماد على نتائجها 

والوثوق بها.
وقد ا�ستملت اال�ستبانة يف �سورتها النهائية على ما يلي:

اجلزء االأول:•  وي�سمل على البيانات االأولية: وهي متغريات م�ستقلة مت و�سعها يف م�ستوى 
قيا�ض )اأ�سمى اأو رتبي(، و�سملت على البيانات ال�سخ�سية الأفراد عينة الدرا�سة، وتكونت 
من )8( اأ�سئلة عن: اجلن�ض، العمر، احلالة االجتماعية، امل�ستوى التعليمي، العمل، الدخل، 

اإجادة االإنرتنت، ووجود ح�ساب يف و�سائل التوا�سل االجتماعي
اجلزء الثاين:•  وي�ستمل على متغريات الدرا�سة االأ�سا�سية التي من خاللها يتم ا�ستطالع 

اآراء اأفراد عينة الدرا�سة حول حماور الدرا�سة الرئي�سة:
وهي متغريات تابعة مت و�سعها يف م�ستوى قيا�ض )فئوي(، و�سملت البيانات االأ�سا�سية وتكونت 
من )34( عبارة موجهة اإىل اأفراد عينة الدرا�سة، وموزعة على ثالثة حماور رئي�سة كما 

يلي:  



د. مو�سي بنت �سليويح العنزي

172

�سوؤون اجتماعية | العدد 136، �ستاء 2017 ال�سنة 34

اال�ستهالكي:  ال�سلوك  يف  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  دور  نحو  االجت��اه  االأول:•   امل��ح��ور 
ويهدف هذا املحور اإىل التعرف على اجتاه اأفراد عينة الدرا�سة حول دور و�سائل التوا�سل 
ت�ساوؤالت  من  االأول  الت�ساوؤل  على  لالإجابة  )وذل��ك  اال�ستهالكي  ال�سلوك  يف  االجتماعي 
الدرا�سة(، وقد احتوى هذا املحور على )11( عبارة، ومت �سوؤال اأفراد عينة الدرا�سة عن 
درجة موافقتهم عن هذه العبارات وفقًا ملقيا�ض خما�سي:  موافق ب�سدة – موافق - حمايد 

- غري موافق - غري موافق ب�سدة. 
ال�سلوك  يف  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  ل��دور  االإيجابية  االآث���ار  ال��ث��اين:•   امل��ح��ور 
اال�ستهالكي من وجهة نظر االأ�سرة ال�سعودية يف مدينة الريا�ض: ويهدف هذا املحور 
اإىل التعرف على اآراء اأفراد عينة الدرا�سة حول االآثار االإيجابية لدور و�سائل التوا�سل 
مدينة  يف  ال�سعودية  االأ���س��رة  نظر  وجهة  من  اال�ستهالكي  ال�سلوك  يف  االجتماعي 
احتوى  وقد  الدرا�سة(،  ت�ساوؤالت  من  الثاين  الت�ساوؤل  على  لالإجابة  )وذلك  الريا�ض 
هذا املحور على )13( عبارة، ومت �سوؤال اأفراد عينة الدرا�سة عن درجة موافقتهم عن 
هذه العبارات وفقًا ملقيا�ض خما�سي: موافق ب�سدة – موافق - حمايد - غري موافق - 

غري موافق ب�سدة.
املحور الثالث:•  االآثار ال�سلبية لدور و�سائل التوا�سل االجتماعي يف ال�سلوك اال�ستهالكي 
من وجهة نظر االأ�سرة ال�سعودية يف مدينة الريا�ض: ويهدف هذا املحور اإىل التعرف 
على اآراء اأفراد عينة الدرا�سة حول االآثار ال�سلبية لدور و�سائل التوا�سل االجتماعي يف 
)وذلك  الريا�ض  مدينة  يف  ال�سعودية  االأ�سرة  نظر  وجهة  من  اال�ستهالكي  ال�سلوك 
على  املحور  هذا  احتوى  وقد  الدرا�سة(،  ت�ساوؤالت  من  الثالث  الت�ساوؤل  على  لالإجابة 
)10( عبارات، ومت �سوؤال اأفراد عينة الدرا�سة عن درجة موافقتهم عن هذه العبارات 
– موافق - حمايد - غري موافق - غري موافق  وفقًا ملقيا�ض خما�سي: موافق ب�سدة 

ب�سدة.
االإح�سائية: املعاجلة  اأ�ساليب   -  5

من  العديد  ا�ستخدام  مت  جمعها،  مت  التي  البيانات  وحتليل  الدرا�سة  اأه��داف  لتحقيق 
االأ�ساليب االإح�سائية املنا�سبة با�ستخدام احلزمة االإح�سائية للعلوم االجتماعية، التي يرمز 
احلا�سب  اإىل  البيانات  واإدخ��ال  ترميز  مت  اأن  بعد  وذلك   .)SPSS( بالرمز  اخت�سارًا  لها 
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االآيل. حيث مت ح�ساب التكرارات والن�سب املئوية، كما مت ح�ساب معامل ارتباط بري�سون بني 
الداخلي  االت�ساق  لتقدير  اإليه؛ وذلك  تنتمي  الذي  للمحور  الكلية  والدرجة  درجة كل عبارة 
الأداة الدرا�سة )ال�سدق البنائي(. ومعامل األفا كرونباخ Alpha Cronbach« » لقيا�ض ثبات 
اأو  ارتفاع  م��دى  ملعرفة  وذل��ك  “Mean”؛  احل�سابي  املتو�سط  ح�ساب  ومت  الدرا�سة.  اأداة 
متو�سطات  )متو�سط  الرئي�سية  املحاور  الدرا�سة عن  مفردات جمتمع  ا�ستجابات  انخفا�ض 

العبارات(.
ولتحديد طول خاليا مقيا�ض ليكرت اخلما�سي )احلدود الدنيا والعليا( امل�ستخدم يف حماور 
الدرا�سة، مت ح�ساب املدى )5-1=4(، ثم تق�سيمه على عدد خاليا املقيا�ض للح�سول على طول 
اخللية ال�سحيح اأي )5/4= 0.80(، بعد ذلك مت اإ�سافة هذه القيمة اإىل اأقل قيمة يف املقيا�ض )اأو 
اأ�سبح  وهكذا  اخللية،  لهذه  االأعلى  احلد  لتحديد  وذلك  ال�سحيح(،  الواحد  وهي  املقيا�ض  بداية 

طول اخلاليا كما يلي:
من 1 اإىل 1.80•  ميثل )غري موافق ب�سدة( 
من 1.81 وحتى 2.60•  ميثل )غري موافق(.

من 2.61 وحتى 3.40•  ميثل )حمايد(.
من 3.41 وحتى 4.20•  ميثل )موافق(.

من 4.21 وحتى 5.00•  ميثل )موافق ب�سدة(.
مدى  على  للتعرف  »Standard Deviation«؛  املعياري  االن��ح��راف  ح�ساب  مت  كما 
ولكل  الدرا�سة،  متغريات  عبارات  من  عبارة  لكل  الدرا�سة  مفردات  ا�ستجابات  انحراف 
االأح����ادي  ال��ت��ب��اي��ن  وحت��ل��ي��ل  احل�����س��اب��ي،  متو�سطها  ع��ن  الرئي�سة  امل��ح��اور  م��ن  حم���ور 
املبحوثني  اآراء  يف  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  هناك  كانت  اإذا  ما  ملعرفة   ،)ANOVA(
وفقًا ملتغرياتهم ال�سخ�سية التي تنق�سم اإىل اأكرث من فئتني، واختبار )T-test( للمتغريات 

ال�سخ�سية فئتني.
عر�ص نتائج الدرا�سة

التوا�سل  و�سائل  دور  نحو  الريا�ض  االأ�سرة يف مدينة  يقي�ض اجتاه  الذي  ال�سوؤال  لالإجابة على 
االجتماعي يف ال�سلوك اال�ستهالكي، اعتمدت الباحثة على التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات 

احل�سابية واالنحرافات املعيارية، ويت�سح ذلك من خالل اجلدول التايل:



د. مو�سي بنت �سليويح العنزي

174

�سوؤون اجتماعية | العدد 136، �ستاء 2017 ال�سنة 34

جد�ل )4( االجتاه نحو د�ر ��سائل التوا�سل االجتماعي يف ال�سلوك اال�ستهالكي

العباراتم

دة
ب�س

فق 
موا

فق
موا

يد
حما

فق
موا

ر 
غ

دة
ب�س

فق 
موا

ر 
غ

بي
�سا

حل
ط ا

و�س
املت

ري
عيا

ف امل
حرا

الن
ا

يب
رت

ال

اأوؤيد ال�سراء عرب و�سائل التوا�سل 1
االجتماعي

791391074811ك
3.591.039

%20.636.227.912.52.9

2
توؤثر االإعالنات يف �سبكات 

التوا�سل االجتماعي علي يف 
�سراء ال�سلع

112130735514ك
3.711.148

%29.233.91914.33.6

3
اأ�سرتي معظم ال�سلع التي تعجبني 
يف و�سائل التوا�سل االجتماعي يف 

حال وجود تنزيالت

76134746931ك
3.401.2210

%19.834.919.3188.1

4
�سبكات التوا�سل االجتماعي لها 

تاأثري اإيجابي على ال�سلوك 
ال�سرائي

106147822524ك
3.741.117

%27.638.321.46.56.3

5
يعد ا�ستخدام �سبكات التوا�سل 
االجتماعي لل�سراء مطلبًا ملحًا 

يف هذا الع�سر 

10915277388ك
3.821.015

%28.439.620.19.92.1

6
ا�ستخدام �سبكات التوا�سل 

االجتماعي اأعتربه فر�سة جيدة 
للت�سوق

11217766209ك
3.950.9394

%29.246.117.25.22.3

7
ا�ستخدام �سبكات التوا�سل 
االجتماعي يف الت�سوق يوفر 

اجلهد

14816539275ك
4.100.9362

%38.54310.271.3

8
متكنني �سبكات التوا�سل االجتماعي 
من االطالع على كل ما هو جديد يف 

جمال ال�سلع التي اأرغب يف �سرائها

15316546173ك
4.170.861

%39.843124.40.8

الت�سوق عرب �سبكات التوا�سل 9
االجتماعي اأعتربه متعة

106137933810ك
3.761.0456

%27.635.724.29.92.6

10
الت�سوق عرب �سبكات التوا�سل 

االجتماعي اأف�سل من الذهاب 
اإىل االأ�سواق

82881167721ك
3.351.1711

%21.422.930.220.15.5

11
اأثرت زيادة انت�سار �سبكات 

التوا�سل االجتماعي على زيادة 
�سراء ال�سلع

15113372244ك
4.050.963

%39.334.618.86.31.0
3.770.732املعدل العام
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واالنحرافات  احل�سابية  واملتو�سطات  املئوية  والن�سب  التكرارات   )4( اجلدول  يو�سح 
املعيارية الإجابات مفردات الدرا�سة ملحور االجتاه نحو دور و�سائل التوا�سل االجتماعي يف 
ال�سلوك اال�ستهالكي، وت�سري البيانات يف اجلدول اإىل اأن املتو�سط احل�سابي العام للمحور 
بلغ )3.77(، وهو موؤ�سر على ميل ا�ستجابات عينة الدرا�سة اإىل )موافق( على العبارات 

الواردة يف اجلدول.   

وقد جاءت يف الرتتيب االأول عبارة )متكنني �سبكات التوا�سل االجتماعي من االطالع 
على كل ما هو جديد يف جمال ال�سلع التي اأرغب يف �سرائها( وقد بلغ املتو�سط احل�سابي 
)ا�ستخدام  لعبارة:  فكان  الثاين  الرتتيب  اأما   .)0.86( املعياري  واالنحراف   ،)4.17(
�سبكات التوا�سل االجتماعي يف الت�سوق يوفر اجلهد( وقد بلغ املتو�سط احل�سابي )4.10(، 
انت�سار  زيادة  )اأثرت  لعبارة:  فكان  الثالث  الرتتيب  اأما   .)0.936( املعياري  واالنحراف 
احل�سابي  املتو�سط  بلغ  وق��د  ال�سلع(،  �سراء  زي��ادة  على  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات 

)4.05(، واالنحراف املعياري )0.96(. 

عرب  )الت�سوق  عبارة:  فاإن  العينة،  قبل  من  )حمايد(  على  حازت  التي  العبارات  اأما 
بلغ متو�سطها احل�سابي  االأ�سواق(،  اإىل  الذهاب  اأف�سل من  التوا�سل االجتماعي  �سبكات 
التي  ال�سلع  معظم  )اأ�سرتي  العبارة  واأي�سًا   ،)1.17( املعياري  واالن��ح��راف   ،)3.35(
تعجبني يف و�سائل التوا�سل االجتماعي يف حال وجود تنزيالت( وذلك مبتو�سط ح�سابي 

)3.40( وانحراف معياري )1.22(.
ويف �سوء هذه النتائج ميكن القول اإن هناك دورًا وا�سحًا لو�سائل التوا�سل االجتماعي 

يف ال�سلوك اال�ستهالكي من وجهة نظر عينة الدرا�سة.

يف  االجتماعي  التوا�سل  لو�سائل  االإيجابية  االآث��ار  يقي�ض  الذي  ال�سوؤال  على  لالإجابة 
ال�سلوك اال�ستهالكي من وجهة نظر االأ�سرة ال�سعودية يف مدينة الريا�ض، اعتمدت الباحثة 
ويت�سح  املعيارية،  واالنحرافات  احل�سابية  واملتو�سطات  املئوية  والن�سب  التكرارات  على 

ذلك من خالل اجلدول التايل:
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جد�ل )5( االآثار االإيجابية

العباراتم

دة
ب�س

فق 
موا

فق
موا

يد
حما

فق
موا

ر 
غ

دة
ب�س

فق 
موا

ر 
غ

بي
�سا

حل
ط ا

و�س
املت

ري
عيا

ف امل
حرا

الن
ا

يب
رت

ال

ال�سراء عرب و�سائل التوا�سل 1
االجتماعي يوفر الوقت

175149421444.240.6453ك
%45.638.810.93.61.0

2
�ساهمت �سبكات التوا�سل 
االجتماعي يف تقليل كلفة 

الت�سويق
100150684917ك

3.701.1210
%2639.117.712.84.4

3
توفر �سبكات التوا�سل 

االجتماعي معلومات وا�سحة 
عن ال�سلع

87147914217ك
3.641.0811

%22.738.323.710.94.4
4

تتوفر معلومات كافية عن 
ال�سلع يف �سبكات التوا�سل 

االجتماعي قبل �سرائها
95131895217ك

3.611.1212
%24.734.123.213.54.4

5
يفيد ال�سراء عرب �سبكات 

التوا�سل االجتماعي يف 
التوا�سل مع البائع يف حال 

وجود ا�ستف�سارات عن املنتج

761461044711ك
3.601.0213

%19.83827.112.22.9

6
ت�ساعدين �سبكات التوا�سل 
االجتماعي يف التعرف على 

اأنواع العالمات التجارية 
)املاركات( املتوفرة عن املنتج

15519224103ك
4.270.7561

%40.4506.32.60.8

7
ت�ساعدين �سبكات التوا�سل 

االجتماعي على املقارنة بني 
العالمات التجارية 

)املاركات( املعلن عنها

13016662242ك
4.040.8934

%33.943.216.16.30.5

8
تدفعني �سبكات التوا�سل 

االجتماعي اإىل تكوين وجهة 
نظر يف املنتجات املعلن عنها  

11317577118ك
3.970.8936

%29.445.620.12.92.1
9

ت�ساعدين �سبكات التوا�سل 
االجتماعي يف عمل تقييم 

اأف�سل للمنتجات
13115378193ك

4.020.9025
%34.139.820.34.90.8

10
تعزز اإعالنات �سبكات 

التوا�سل االجتماعي راأيي يف 
منتج دون غريه

81171101265ك
3.770.9029

%21.144.526.36.81.3

11
�ساهمت �سبكات التوا�سل 

االجتماعي يف اإمكانية التوا�سل 
مع ال�سركات يف اأي وقت

10018378194ك
3.930.8677

%2647.720.34.91

12
ت�ساهم �سبكات التوا�سل 

االجتماعي يف االطالع على 
كل ما هو جديد حول ال�سلع

1601675133ك
4.240.7702

%41.743.513.30.80.8
13

ت�سم �سبكات التوا�سل 
االجتماعي عرو�ض اأ�سعار 

اأف�سل من ال�سراء التقليدي
11713081479ك

3.781.088
%30.533.921.112.22.3

-3.900.581املعدل العام
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واالنحرافات  احل�سابية  واملتو�سطات  املئوية  والن�سب  التكرارات   )5( اجلدول  يو�سح 
التوا�سل  و�سائل  ل��دور  االإيجابية  االآث���ار  ملحور  ال��درا���س��ة  م��ف��ردات  الإج��اب��ات  املعيارية 
االجتماعي يف ال�سلوك اال�ستهالكي، وت�سري البيانات يف اجلدول اإىل اأن املتو�سط احل�سابي 
العام للمحور بلغ )3.90(، وهو موؤ�سر على ميل ا�ستجابات عينة الدرا�سة اإىل )موافق( 
على العبارات الواردة يف اجلدول، ويدل ذلك على اأن لو�سائل التوا�سل االجتماعي اآثارًا 

اإيجابية يف ال�سلوك اال�ستهالكي.   

وقد تبني من اجلدول اأن اأهم االآثار االإيجابية لو�سائل التوا�سل االجتماعي يف ال�سلوك 
التوا�سل  اأن �سبكات  العينة،  الريا�ض من وجهة نظر  االأ�سرة يف مدينة  اال�ستهالكي لدى 
عن  املتوفرة  )املاركات(  التجارية  العالمات  اأن��واع  على  التعرف  يف  ت�ساعد  االجتماعي 
املنتج، وقد بلغ املتو�سط احل�سابي )4.27(، واالنحراف املعياري )0.756(. اأما الرتتيب 
هو  ما  كل  على  االط��الع  يف  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  )ت�ساهم  لعبارة:  فكان  الثاين 
جديد حول ال�سلع( وقد بلغ املتو�سط احل�سابي )4.24 (، واالنحراف املعياري )0.770(. 
اأما الرتتيب الثالث فكان لعبارة: )ال�سراء عرب و�سائل التوا�سل االجتماعي يوفر الوقت(، 
وقد بلغ املتو�سط احل�سابي )4.24(، واالنحراف املعياري )0.645(. ولوحظ من النتائج 
اأن باقي عبارات املحور تندرج حتت بند املوافقة من قبل عينة الدرا�سة، حيث تراوحت 

متو�سطاتها احل�سابية ما بني )4.04( و)3.60(.  

ويف �سوء هذه النتائج، ميكن القول اإن ل�سبكات التوا�سل االجتماعي اآثارًا اإيجابية يف 
جمال ال�سلوك اال�ستهالكي من وجهة نظر عينة الدرا�سة.

يف  االجتماعي  التوا�سل  لو�سائل  ال�سلبية  االآث��ار  يقي�ض  ال��ذي  ال�سوؤال  على  لالإجابة 
ال�سلوك اال�ستهالكي من وجهة نظر االأ�سرة ال�سعودية يف مدينة الريا�ض، اعتمدت الباحثة 
ويت�سح  املعيارية،  واالنحرافات  احل�سابية  واملتو�سطات  املئوية  والن�سب  التكرارات  على 

ذلك من خالل اجلدول التايل:
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جد�ل )6( االآثار ال�سلبية

العباراتم

دة
ب�س

فق 
موا

فق
موا

يد
حما

فق
موا

ر 
غ

دة
ب�س

فق 
موا

ر 
غ

بي
�سا

حل
ط ا

و�س
املت

ري
عيا

ف امل
حرا

الن
ا

يب
رت

ال

1
ال�سراء عن طريق �سبكات 

التوا�سل االجتماعي حرمنا 
من متعة الت�سوق مع اأفراد 

االأ�سرة

12597895212ك
3.711.149

%32.625.325.513.53.1

2
ت�ساعد �سبكات التوا�سل 
االجتماعي على النزعة 

اال�ستهالكية
1021351102611ك

3.761.018
%26.635.228.66.82.9

3
�ساهمت �سبكات التوا�سل 
االجتماعي يف �سراء �سلع 

ترفيهية
11120845173ك

4.060.8071
%28.954.211.74.40.8

4
جودة املنتج امل�سرتى عرب 

�سبكات التوا�سل 
االجتماعي مل تكن بنف�ض 

اجلودة التي اأعلن عنها

107134121175ك
3.840.9297

%27.934.931.54.41.3

5
�ساعدت �سبكات التوا�سل 
االجتماعي على الن�سب 
على اجلمهور يف جمال 

ال�سراء

114130115205ك
3.850.9505

%29.733.929.95.21.3

6
�سجعت �سبكات التوا�سل 

االجتماعي على ترك املنتج 
الوطني و�سراء ال�سلع امل�ستوردة

120127106265ك
3.860.984

%31.333.127.66.81.3

7
ميكن اأن اأ�ستغرق وقتًا 

طوياًل على �سبكات 
التوا�سل االجتماعي للبحث 

عن مزايا وعيوب ال�سلعة

11516281188ك
3.930.9402

%29.942.221.14.72.1

8
�ساهمت �سبكات التوا�سل 

االجتماعي يف اإدمان 
ال�سراء

11813598312ك
3.870.9593

%30.735.225.58.10.5
�سجعت �سبكات التوا�سل على 9

�سراء �سلع جمهولة امل�سدر
122131893393.841.046ك
%31.834.123.28.62.3

10
االأجهزة امل�سرتاة عرب 

�سبكات التوا�سل 
االجتماعي �سمانها وهمي

105791483418ك
3.571.1210

%27.320.638.58.94.7
-3.850.669املعدل العام

يو�سح اجلدول )6( التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية الإجابات 
مفردات الدرا�سة ملحور االآثار ال�سلبية لدور و�سائل التوا�سل االجتماعي يف ال�سلوك اال�ستهالكي من وجهة 
نظر عينة الدرا�سة، وت�سري البيانات يف اجلدول اإىل اأن املتو�سط احل�سابي العام للمحور بلغ )3.85(، وهو 
بلغ  اجل��دول  يف  ال��واردة  للعبارات  العام  على  )موافق(  اإىل  الدرا�سة  عينة  ا�ستجابات  ميل  على  موؤ�سر 
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)3.85(، ويدل ذلك على اأن لو�سائل التوا�سل االجتماعي اآثارًا �سلبية يف ال�سلوك اال�ستهالكي.   
وقد تبني من اجلدول اأن اأهم االآثار ال�سلبية لو�سائل التوا�سل االجتماعي يف ال�سلوك اال�ستهالكي 
لدى االأ�سرة يف مدينة الريا�ض من وجهة نظر العينة، اأن �سبكات التوا�سل االجتماعي �ساهمت يف 
اأما   .)0.807( املعياري  واالنحراف   ،)4.06( احل�سابي  املتو�سط  بلغ  وقد  ترفيهية،  �سلع  �سراء 
الرتتيب الثاين فكان لعبارة )ميكن اأن اأ�ستغرق وقتًا طوياًل على �سبكات التوا�سل االجتماعي للبحث 
عن مزايا وعيوب ال�سلعة( وقد بلغ املتو�سط احل�سابي )3.93(، واالنحراف املعياري )0.940(. اأما 
بلغ  وقد  ال�سراء(،  اإدمان  يف  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  )�ساهمت  لعبارة  فكان  الثالث  الرتتيب 
االآثار  اأقل  اأن  النتائج  من  ولوحظ   .)0.959( املعياري  واالنحراف   ،)3.87( احل�سابي  املتو�سط 
اأن االأجهزة امل�سرتاة عرب  ال�سلبية ل�سبكات التوا�سل االجتماعي على ال�سلوك ال�سرائي حدوثًا هي 
�سبكات التوا�سل االجتماعي �سمانها وهمي مبتو�سط ح�سابي )3.57( وانحراف معياري )1.17(، 
اإن  اجل��دول، حيث  ال��واردة يف  ال�سلبية  االآث��ار  على  وافقت  الدرا�سة  عينة  اإن  اإجمااًل  القول  وميكن 

املتو�سطات احل�سابية لعبارات املحور تراوحت ما بني )3.57( و)4.06(.
اأفراد  اإجابات  يف  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  مدى  يقي�ض  الذي  ال�سوؤال  على  ولالإجابة 
العينة نحو حماور الدرا�سة تعزى اإىل املتغريات ال�سخ�سية، اعتمدت الباحثة على حتليل التباين 

االأحادي، واختبار )T( ويت�سح ذلك من خالل اجلداول التالية:
جد�ل )7( اختبار )T( ملعرفة داللة الفر�ق يف اإجابات اأفراد الدرا�سة نحو حما�ر 

الدرا�سة �فقًا للجن�ص

املتو�سط العدداجلن�ضاملحاور
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

قيمة 
sigت

االجتاه نحو دور و�سائل 
التوا�سل االجتماعي يف 

ال�سلوك اال�ستهالكي
2193.810.794ذكر 

1.2140.225 1653.820.640اأنثى

21940.6503.8070.000ذكر االآثار االإيجابية 1653.780.447اأنثى

2193.900.703ذكر االآثار ال�سلبية
1.7120.088 1653.780.616اأنثى

يو�سح اجلدول رقم )7( اختبار )T( لالختالف حول حماور الدرا�سة باختالف اجلن�ض، ويتبني 
من اجلدول وجود اختالفات جوهرية بني العينة يف حمور االآثار االإيجابية اعتمادًا على متغري اجلن�ض.
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كما تبني من اجلدول عدم وجود اختالفات جوهرية بني العينة اعتمادًا على متغري اجلن�ض يف 
حموري: االجتاه نحو دور و�سائل التوا�سل االجتماعي يف ال�سلوك اال�ستهالكي، واالآثار ال�سلبية لدور 

و�سائل التوا�سل االجتماعي يف ال�سلوك اال�ستهالكي.
جد�ل )8( حتليل التباين االأحادي ملعرفة داللة الفر�ق يف اإجابات اأفراد الدرا�سة 

نحو حما�ر الدرا�سة �فقًا للعمر 
م�سدر املحور

التباين
درجة 
احلرية

جمموع 
املربعات

متو�سط 
املربعات

قيمة
 )ف(

م�ستوى 
الداللة

و�سائل  دور  نحو  االجت��اه 
يف  االجتماعي  التوا�سل 

ال�سلوك اال�ستهالكي

31.7050.568بني املجموعات
1.0610.366 380203.5840.536داخل املجموعات

-  383205.289املجموع الكلي

االآثار االإيجابية
31.7340.578بني املجموعات

1.7200.160 380127.7010.336داخل املجموعات
-383129.435املجموع الكلي

االآثار ال�سلبية
31.0470.349بني املجموعات

0.7790.506 380170.1930.448داخل املجموعات
-383171.240املجموع الكلي

يو�سح اجلدول )8( حتليل التباين االأحادي ملعرفة داللة الفروق يف اإجابات اأفراد الدرا�سة نحو حماور 
الدرا�سة وفقًا للعمر، وقد اأ�سارت البيانات يف اجلدول اإىل عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية بني عينة 
الدرا�سة فيما يتعلق مبحاور الدرا�سة الثالثة تعزى اإىل العمر، حيث كان م�ستوى الداللة اأكرب من )0.05(.

جد�ل )9( حتليل التباين االأحادي ملعرفة داللة الفر�ق يف اإجابات اأفراد الدرا�سة 
نحو حما�ر الدرا�سة �فًقا للحالة االجتماعية 

م�سدر املحور
التباين

درجة 
احلرية

جمموع 
املربعات

متو�سط 
املربعات

قيمة
 )ف(

م�ستوى 
الداللة

االجتاه نحو دور و�سائل 
التوا�سل االجتماعي يف 

ال�سلوك اال�ستهالكي

25.1372.569بني املجموعات
4.8900.008 371200.1520.525داخل املجموعات

-  383205.289املجموع الكلي

االآثار االإيجابية
23.7531.877بني املجموعات

5.6890.004 371125.6820.330داخل املجموعات
-383129.435املجموع الكلي

االآثار ال�سلبية
22.1541.077بني املجموعات

2.4260.090 371169.0860.444داخل املجموعات
-383171.240املجموع الكلي
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الدرا�سة  اأفراد  اإجابات  الفروق يف  داللة  ملعرفة  االأح��ادي  التباين  يو�سح اجلدول )9( حتليل 
وجود  عدم  اإىل  اجلدول  يف  البيانات  اأ�سارت  وقد  االجتماعية،  للحالة  وفقًا  الدرا�سة  حماور  نحو 
التوا�سل  لو�سائل  ال�سلبية  االآثار  يتعلق مبحور  الدرا�سة فيما  اإح�سائية بني عينة  فروق ذات داللة 
االجتماعي يف ال�سلوك اال�ستهالكي  تعزى اإىل احلالة االجتماعية، حيث كان م�ستوى الداللة اأكرب 
عينة  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  اإىل  اجل��دول  يف  البيانات  اأ�سارت  كما   ،)0.05( من 
الدرا�سة فيما يتعلق مبحوري االجتاه نحو دور و�سائل التوا�سل االجتماعي يف ال�سلوك اال�ستهالكي، 

واالآثار االإيجابية لو�سائل التوا�سل االجتماعي يف ال�سلوك اال�ستهالكي.
جد�ل )10( حتليل التباين االأحادي ملعرفة داللة الفر�ق يف اإجابات اأفراد 

الدرا�سة نحو حما�ر الدرا�سة �فقًا للم�ستوى التعليمي

م�سدر املحور
التباين

درجة 
احلرية

جمموع 
املربعات

متو�سط 
املربعات

قيمة
 )ف(

م�ستوى 
الداللة

و�سائل  دور  نحو  االجت��اه 
يف  االجتماعي  التوا�سل 

ال�سلوك اال�ستهالكي

56.2211.244بني املجموعات

2.3630.039 378199.0680.527داخل املجموعات

-  383205.289املجموع الكلي

االآثار االإيجابية
53.1360.627بني املجموعات

1.8770.097 378126.2990.334داخل املجموعات

-383129.435املجموع الكلي

االآثار ال�سلبية
52.3500.470بني املجموعات

1.0520.387 378168.8900.447داخل املجموعات

-383171.240املجموع الكلي

اأفراد الدرا�سة  يو�سح اجلدول )10( حتليل التباين االأحادي ملعرفة داللة الفروق يف اإجابات 
فروق  وجود  اإىل  البيانات يف اجلدول  اأ�سارت  وقد  التعليمي،  للم�ستوى  وفقًا  الدرا�سة  نحو حماور 
التوا�سل  و�سائل  دور  نحو  االجت��اه  مبحور  يتعلق  فيما  الدرا�سة  عينة  بني  اإح�سائية  دالل��ة  ذات 
االجتماعي يف ال�سلوك اال�ستهالكي تعزى اإىل امل�ستوى التعليمي، حيث كان م�ستوى الداللة اأقل من 
اإح�سائية بني عينة  داللة  فروق ذات  اإىل عدم وجود  البيانات يف اجلدول  اأ�سارت  كما   ،)0.05(
يف  االجتماعي  التوا�سل  لو�سائل  ال�سلبية  واالآث��ار  االإيجابية  االآث��ار  مبحوري  يتعلق  فيما  الدرا�سة 

ال�سلوك اال�ستهالكي.
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جد�ل )11( حتليل التباين االأحادي ملعرفة داللة الفر�ق يف اإجابات اأفراد 
الدرا�سة نحو حما�ر الدرا�سة �فقًا للعمل

م�سدر املحور
التباين

درجة 
احلرية

جمموع 
املربعات

متو�سط 
املربعات

قيمة
 )ف(

م�ستوى 
الداللة

و�سائل  دور  نحو  االجت��اه 
يف  االجتماعي  التوا�سل 

ال�سلوك اال�ستهالكي

53.7240.745بني املجموعات
1.3970.225 378201.5650.533داخل املجموعات

-  383205.289املجموع الكلي

االآثار االإيجابية
514.5662.913بني املجموعات

9.5860.000 378114.8690.304داخل املجموعات
-383129.435املجموع الكلي

االآثار ال�سلبية
54.8670.973بني املجموعات

2.2110.060 378166.3730.440داخل املجموعات
-383171.240املجموع الكلي

يو�سح اجلدول )11( حتليل التباين االأحادي ملعرفة داللة الفروق يف اإجابات اأفراد الدرا�سة نحو حماور 
اإح�سائية بني عينة  اإىل وجود فروق ذات داللة  البيانات يف اجلدول  اأ�سارت  للعمل، وقد  الدرا�سة وفقًا 
الدرا�سة فيما يتعلق مبحور االآثار ال�سلبية لو�سائل التوا�سل االجتماعي يف ال�سلوك اال�ستهالكي تعزى اإىل 
العمل، حيث كان م�ستوى الداللة اأقل من )0.05(، كما اأ�سارت البيانات يف اجلدول اإىل عدم وجود فروق 
ذات داللة اإح�سائية بني عينة الدرا�سة فيما يتعلق مبحوري االجتاه نحو دور و�سائل التوا�سل االجتماعي 

يف ال�سلوك اال�ستهالكي، واالآثار ال�سلبية لو�سائل التوا�سل االجتماعي يف ال�سلوك اال�ستهالكي.
جد�ل )12( حتليل التباين االأحادي ملعرفة داللة الفر�ق يف اإجابات العينة نحو 

حما�ر الدرا�سة �فقًا لدخل االأ�سرة

م�سدر املحور
التباين

درجة 
احلرية

جمموع 
املربعات

متو�سط 
املربعات

قيمة
 )ف(

م�ستوى 
الداللة

و�سائل  دور  نحو  االجت��اه 
يف  االجتماعي  التوا�سل 

ال�سلوك اال�ستهالكي

24.3402.170بني املجموعات
4.1140.017 381200.9490.527داخل املجموعات

-  383205.289املجموع الكلي

االآثار االإيجابية
21.8450.922بني املجموعات

2.7540.065 381127.5900.335داخل املجموعات
-383129.435املجموع الكلي

االآثار ال�سلبية
24.6252.313بني املجموعات

5.2880.005 381166.6150.437داخل املجموعات
-383171.240املجموع الكلي
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اأفراد الدرا�سة  يو�سح اجلدول )12( حتليل التباين االأحادي ملعرفة داللة الفروق يف اإجابات 
اإىل وجود فروق ذات  البيانات يف اجلدول  اأ�سارت  االأ�سرة، وقد  الدرا�سة وفقًا لدخل  نحو حماور 
داللة اإح�سائية بني عينة الدرا�سة فيما يتعلق مبحوري االجتاه نحو دور و�سائل التوا�سل االجتماعي 
اإىل دخل  تعزى  ال�سلوك  االجتماعي يف  التوا�سل  لو�سائل  ال�سلبية  واالآثار  اال�ستهالكي  ال�سلوك  يف 
اإىل عدم  البيانات يف اجلدول  اأ�سارت  كما  من )0.05(،  اأقل  الداللة  م�ستوى  كان  االأ�سرة، حيث 
لو�سائل  االإيجابية  االآثار  مبحور  يتعلق  فيما  الدرا�سة  عينة  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود 

التوا�سل االجتماعي يف ال�سلوك اال�ستهالكي.
جد�ل )13( حتليل التباين االأحادي ملعرفة داللة الفر�ق يف اإجابات اأفراد 

الدرا�سة نحو حما�ر الدرا�سة �فقًا الإجادة ا�ستخدام االإنرتنت

م�سدر املحور
التباين

درجة 
احلرية

جمموع 
املربعات

متو�سط 
املربعات

قيمة
 )ف(

م�ستوى 
الداللة

و�سائل  دور  نحو  االجت��اه 
يف  االجتماعي  التوا�سل 

ال�سلوك اال�ستهالكي

23.5011.750بني املجموعات

3.3050.038 381201.7880.530داخل املجموعات

-  383205.289املجموع الكلي

االآثار االإيجابية
22.2141.107بني املجموعات

3.3150.037 381127.2210.334داخل املجموعات

-383129.435املجموع الكلي

االآثار ال�سلبية
22.1531.076بني املجموعات

2.4250.090 381169.0870.444داخل املجموعات

-383171.240املجموع الكلي

اأفراد الدرا�سة  يو�سح اجلدول )13( حتليل التباين االأحادي ملعرفة داللة الفروق يف اإجابات 
نحو حماور الدرا�سة وفقًا الإجادة ا�ستخدام االإنرتنت، وقد اأ�سارت البيانات يف اجلدول اإىل وجود 
فروق ذات داللة اإح�سائية بني عينة الدرا�سة فيما يتعلق مبحوري االجتاه نحو دور و�سائل التوا�سل 
ال�سلوك  يف  االجتماعي  التوا�سل  لو�سائل  االإيجابية  واالآث��ار  اال�ستهالكي،  ال�سلوك  يف  االجتماعي 
اأ�سارت  كما   ،)0.05( من  اأقل  الداللة  م�ستوى  كان  حيث  االإنرتنت،  ا�ستخدام  اإج��ادة  اإىل  تعزى 
يتعلق  فيما  الدرا�سة  عينة  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  اإىل  اجل��دول  يف  البيانات 

مبحور االآثار ال�سلبية لو�سائل التوا�سل االجتماعي يف ال�سلوك اال�ستهالكي.
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جد�ل )14( اختبار )T( ملعرفة داللة الفر�ق يف اإجابات اأفراد الدرا�سة نحو 
حما�ر الدرا�سة �فقًا لوجود ح�ساب في�سبوك

املتو�سط العدداملحاور
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

قيمة 
sigت

االجتاه نحو دور و�سائل 
التوا�سل االجتماعي يف 

ال�سلوك اال�ستهالكي
1583.850.694نعم 

1.8180.070
2263.720.754ال

1583.870.594نعم االآثار االإيجابية
0.852-0.395

2263.920.572ال

1583.830.599نعم االآثار ال�سلبية
0.468-0.627

2263.860.714ال

يو�سح اجلدول رقم )14( اختبار )T( لالختالف حول حماور الدرا�سة باختالف وجود ح�ساب 
في�سبوك، ويتبني من اجلدول عدم وجود اختالفات جوهرية بني العينة يف حماور الدرا�سة اعتمادًا 

على متغري وجود ح�ساب في�سبوك.
جد�ل )15( اختبار )T( ملعرفة داللة الفر�ق يف اإجابات اأفراد الدرا�سة نحو 

حما�ر الدرا�سة �فقًا لوجود ح�ساب تويرت

املتو�سط العدداملحاور
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

قيمة 
sigت

االجتاه نحو دور و�سائل التوا�سل 
االجتماعي يف ال�سلوك اال�ستهالكي

2883.750.705نعم 
-1.2480.213 963.850.808ال

2883.870.555نعم االآثار االإيجابية
-1.8810.061 964.00.649ال

2883.820.686نعم االآثار ال�سلبية
-1.7880.075 963.950.605ال

وجود  باختالف  الدرا�سة  حم��اور  حول  لالختالف   )T( اختبار   )15( رقم  اجل��دول  يو�سح 
الدرا�سة  العينة يف حماور  بني  اختالفات جوهرية  وجود  ويتبني من اجلدول عدم  تويرت،  ح�ساب 

اعتمادًا على متغري وجود ح�ساب تويرت.



دور �سبكات التوا�سل االجتماعي يف ال�سلوك اال�ستهالكي لدى االأ�سرة يف مدينة الريا�ض

185

  العدد 136، �ستاء 2017 ال�سنة 34 | �سوؤون اجتماعية

جد�ل )16( اختبار )T( ملعرفة داللة الفر�ق يف اإجابات اأفراد الدرا�سة نحو 
حما�ر الدرا�سة �فقًا لوجود ح�ساب اإن�ستجرام

املتو�سط العدداملحاور
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

قيمة 
sigت

و�سائل  دور  ن��ح��و  ال�سلوك اال�ستهالكيال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي يف االجت�����اه 
3063.820.699نعم 

2.2600.026 763.590.829ال

3063.930.550نعم االآثار االإيجابية
1.4390.153 763.810.685ال

3063.880.677نعم االآثار ال�سلبية
1.4450.06 763.720.622ال

وجود  باختالف  الدرا�سة  حم��اور  حول  لالختالف   )T( اختبار   )16( رقم  اجل��دول  يو�سح 
اإن�ستجرام، ويتبني من اجلدول عدم وجود اختالفات جوهرية بني العينة يف حمور االآثار  ح�ساب 
ال�سلوك اال�ستهالكي اعتمادًا على متغري وجود ح�ساب  التوا�سل االجتماعي يف  لو�سائل  االإيجابية 
اإن�ستجرام. ويتبني وجود اختالفات جوهرية بني العينة يف حموري االجتاه نحو دور و�سائل التوا�سل 
ال�سلوك  يف  االجتماعي  التوا�سل  لو�سائل  ال�سلبية  واالآث��ار  اال�ستهالكي،  ال�سلوك  يف  االجتماعي 

اال�ستهالكي اعتمادًا على متغري وجود ح�ساب اإن�ستجرام.
مناق�سة النتائج �التو�سيات

مناق�سة النتائج:
تو�سلت الدرا�سة اإىل عدة نتائج ميكن حتديدها على النحو التايل:

اال�ستهالكي:  ال�سلوك  يف  االجتماعي  التوا�سل  ��سائل  د�ر  نحو  االجتاه   -  1
اأظهرت النتائج ميل عينة الدرا�سة اإىل )موافق( على العبارات الواردة يف املحور، حيث تبني 
اأن �سبكات التوا�سل االجتماعي متكن العينة من االطالع على كل ما هو جديد يف جمال ال�سلع التي 
يرغبون يف �سرائها، كما اأن ا�ستخدام �سبكات التوا�سل االجتماعي يف الت�سوق يوفر اجلهد، واأثرت 

زيادة انت�سار �سبكات التوا�سل االجتماعي على الزيادة يف �سراء ال�سلع. 
وهذه النتيجة توؤكد اأن هناك دورًا وا�سحًا لو�سائل التوا�سل االجتماعي يف ال�سلوك اال�ستهالكي 

من وجهة نظر عينة الدرا�سة.
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اأبعاد �سبكات التوا�سل االجتماعي  اأن  ويف هذا االإطار تو�سلت درا�سة الع�سايلة )2015( اإىل 
اإىل  النتائج  اأ�سارت  فيما  ال�سرائي،  القرار  على  تاأثريًا  املنتج( متتلكان  تقييم  املعلومات،  )تبادل 
على  التاأثري  يف  االجتماعي  التوا�سل  اأبعاد  كاأحد  امل�ستهلك  بدعم  املتعلق  للبعد  تاأثري  وجود  عدم 

القرار ال�سرائي.
دورًا هامًا يف عملية  تلعب  االجتماعية  ال�سبكات  اأن   )Shaun 2015( درا�سة نتائج  وتبني من 
التوا�سل االجتماعي  اأن �سبكات  اإىل  الت�سويق. كما تتفق مع درا�سة )Clark 2013( التي تو�سلت 
حتقق م�ستويات عالية يف ا�ستثمار العالقة وحتقق ت�سورات اأكرب يف جودة العالقة وترفع م�ستويات 

ر�سا الزبائن والوالء، وكذلك ال�سعور االإيجابي، وبالتايل تنقل ال�سمعة االإيجابية عن املنظمة.
االآثار االإيجابية لد�ر ��سائل التوا�سل االجتماعي يف ال�سلوك اال�ستهالكي:  -  2

تبني من النتائج ميل عينة الدرا�سة اإىل املوافقة على العبارات الواردة يف املحور، ويدل ذلك 
على اأن لو�سائل التوا�سل االجتماعي اآثارًا اإيجابية يف ال�سلوك اال�ستهالكي، وات�سح اأن اأهم االآثار 
االإيجابية لو�سائل التوا�سل االجتماعي يف ال�سلوك اال�ستهالكي لدى االأ�سرة يف مدينة الريا�ض من 
وجهة نظر العينة، اأنها ت�ساعد يف التعرف على اأنواع العالمات التجارية )املاركات( املتوفرة عن 
املنتج، كما اأنها ت�ساهم يف االطالع على كل ما هو جديد حول ال�سلع، ومن ناحية اأخرى فاإن ال�سراء 
ل�سبكات  اإن  القول  ميكن  النتائج  هذه  �سوء  ويف  الوقت،  يوفر  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  عرب 

التوا�سل االجتماعي اآثارًا اإيجابية يف جمال ال�سلوك اال�ستهالكي من وجهة نظر عينة الدرا�سة.
�سبكة  خالل  من  ي�ستطيع  امل�ستهلك  اأن  اإىل  )2012م(  ال�سميع  عبد  اأ�سار  االإط��ار،  هذا  ويف 
االإنرتنت الو�سول اإىل اأدق التفا�سيل املعرو�سة باالإعالن عن املنتج ومن دون احلاجة اإىل مغادرة 
اأخرى  معلومات  واأية  اجل��ودة،  االأداء،  االأ�سعار،  يف  تتمثل  املعلومات  وهذه  عمله  مكان  وال  منزله 

متاحة.
كما ت�سري فقيه )2013م( اإىل اأن هناك مزايا عديدة اإ�سافية لو�سائل التوا�سل االجتماعي من 
ناحية ال�سراء تتمثل يف ال�سهولة وال�سرعة يف التحول بني املواقع التجارية، وتخفي�ض تكلفة البحث 
عن املعلومات اخلا�سة باملنتجات، وال�سيطرة والتحكم يف عملية ال�سراء، باالإ�سافة اإىل انخفا�ض 
االجتماعية،  املخالطة  وعدم  الت�سوق،  عملية  يف  واخل�سو�سية  ال�سراء،  عملية  يف  املبذول  اجلهد 

واحل�سول على اأف�سل �سعر ملنتج حمدد والتفاو�ض ب�ساأنه.
واتفقت هذه النتيجة مع درا�سة )Rocha 2013( حيث اتفقت عينة الدرا�سة على اأن �سبكات 
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يف  يرغبون  التي  ال�سلع  جمال  يف  جديد  هو  ما  كل  على  االط��الع  من  متكن  االجتماعي  التوا�سل 
كلفة  تقليل  يف  �ساهمت  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  اأن  على  الدرا�سة  عينة  واتفقت  �سرائها، 

الت�سويق.
��سائل التوا�سل االجتماعي يف ال�سلوك اال�ستهالكي: لد�ر  ال�سلبية  االآثار   -  3

اآثارًا �سلبية يف ال�سلوك اال�ستهالكي، وكانت  اأن لو�سائل التوا�سل االجتماعي  تبني من النتائج 
�سلع  �سراء  يف  �ساهمت  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  اأن  العينة،  نظر  وجهة  من  االآث��ار  هذه  اأهم 
للبحث عن  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  على  وقتًا طوياًل  امل�ستهلك  ي�ستغرق  اأن  ترفيهية، وميكن 

مزايا وعيوب ال�سلعة، كما �ساهمت �سبكات التوا�سل االجتماعي يف اإدمان ال�سراء.
وهذه النتيجة تتفق مع ما جاء يف العو�سي )2010م( والذي اأ�سار اإىل اأن ال�سراء عرب �سبكة 
االإنرتنت قد يورط البع�ض باالندفاع نحو �سراء �سلع قد ال يحتاج اإليها الفرد نتيجة جاذبية االإعالن 

و�سهولة ال�سراء ببطاقات االئتمان، وبالتايل تراكم الديون ال�سخ�سية والعائلية.
الدرا�سة  حما�ر  نحو  العينة  اأفراد  اإجابات  يف  اإح�سائية  داللة  ذات  الفر�ق   -  4

التي تعزى اإىل املتغريات ال�سخ�سية:
اأ - وجود اختالفات جوهرية بني العينة يف حمور االآثار االإيجابية اعتمادًا على متغري اجلن�ض. 
يف  اجلن�ض  متغري  على  اعتمادًا  العينة  بني  جوهرية  اختالفات  وج��ود  ع��دم  تبني  كما 
واالآثار  اال�ستهالكي،  ال�سلوك  يف  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  دور  نحو  االجتاه  حموري: 

ال�سلبية لدور و�سائل التوا�سل االجتماعي يف ال�سلوك اال�ستهالكي.
ويف هذا االإطار، تو�سلت درا�سة الع�سايلة )2015( اإىل عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية 
يف ت�سورات اأفراد العينة الأبعاد ال�سبكات االجتماعية )دعم امل�ستهلك، تبادل املعلومات، 

تقييم املنتج( تعزى ملتغري اجلن�ض.
الدرا�سة  يتعلق مبحاور  فيما  الدرا�سة  اإح�سائية بني عينة  ب - عدم وجود فروق ذات داللة 

الثالثة تعزى اإىل العمر.
ذات  فروق  وجود  عدم  تبني  حيث   )2015( الع�سايلة  اإليه  تو�سل  ما  مع  تتفق  النتيجة  وهذه 
اأفراد العينة الأبعاد ال�سبكات االجتماعية )دعم امل�ستهلك،  اإح�سائية يف ت�سورات  داللة 

تبادل املعلومات، تقييم املنتج( تعزى ملتغري العمر.
داللة  ذات  عالقة  وج��ود  اإىل  تو�سلت  والتي   )Shaun 2015( درا�سة  مع  النتيجة  وتختلف 
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اإح�سائية ل�سبكات التوا�سل االجتماعي يف عملية الت�سويق لدى الراغبني يف �سراء االأزياء 
تعزى ملتغري العمر.

ج - عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية بني عينة الدرا�سة فيما يتعلق مبحور االآثار ال�سلبية 
لو�سائل التوا�سل االجتماعي يف ال�سلوك اال�ستهالكي تعزى اإىل احلالة االجتماعية، ووجود 
فروق ذات داللة اإح�سائية بني عينة الدرا�سة فيما يتعلق مبحوري االجتاه نحو دور و�سائل 
التوا�سل  لو�سائل  االإيجابية  واالآث���ار  اال�ستهالكي،  ال�سلوك  يف  االجتماعي  التوا�سل 

االجتماعي يف ال�سلوك اال�ستهالكي.
اإح�سائية بني عينة الدرا�سة فيما يتعلق مبحور االجتاه نحو دور  د - وجود فروق ذات داللة 
التعليمي، وعدم  امل�ستوى  اإىل  تعزى  اال�ستهالكي  ال�سلوك  التوا�سل االجتماعي يف  و�سائل 
وجود فروق ذات داللة اإح�سائية بني عينة الدرا�سة فيما يتعلق مبحوري االآثار االإيجابية، 

واالآثار ال�سلبية لو�سائل التوا�سل االجتماعي يف ال�سلوك اال�ستهالكي.
ال�سلبية  االآث��ار  مبحور  يتعلق  فيما  الدرا�سة  عينة  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود   - ه� 
اأ�سارت  كما  العمل،  اإىل  تعزى  اال�ستهالكي  ال�سلوك  يف  االجتماعي  التوا�سل  لو�سائل 
البيانات يف اجلدول اإىل عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية بني عينة الدرا�سة فيما 
اال�ستهالكي،  ال�سلوك  يف  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  دور  نحو  االجت��اه  مبحوري  يتعلق 

واالآثار ال�سلبية لو�سائل التوا�سل االجتماعي يف ال�سلوك اال�ستهالكي.
و - وجود فروق ذات داللة اإح�سائية بني عينة الدرا�سة فيما يتعلق مبحوري االجتاه نحو دور 
التوا�سل  لو�سائل  ال�سلبية  واالآث��ار  اال�ستهالكي  ال�سلوك  يف  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
اإح�سائية  االأ�سرة، وعدم وجود فروق ذات داللة  اإىل دخل  ال�سلوك تعزى  االجتماعي يف 
يف  االجتماعي  التوا�سل  لو�سائل  االإيجابية  االآث��ار  مبحور  يتعلق  فيما  الدرا�سة  عينة  بني 

ال�سلوك اال�ستهالكي.
ز - وجود فروق ذات داللة اإح�سائية بني عينة الدرا�سة فيما يتعلق مبحوري االجتاه نحو دور 
التوا�سل  لو�سائل  االإيجابية  واالآثار  اال�ستهالكي،  ال�سلوك  التوا�سل االجتماعي يف  و�سائل 
االجتماعي يف ال�سلوك تعزى اإىل اإجادة ا�ستخدام االإنرتنت، وعدم وجود فروق ذات داللة 
اإح�سائية بني عينة الدرا�سة فيما يتعلق مبحور االآثار ال�سلبية لو�سائل التوا�سل االجتماعي 

يف ال�سلوك اال�ستهالكي.
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ح - عدم وجود اختالفات جوهرية بني العينة يف حماور الدرا�سة اعتمادًا على متغري وجود 
ح�ساب في�سبوك، وتويرت.

التوا�سل  و�سائل  دور  نحو  االجت��اه  حم��وري  يف  العينة  بني  جوهرية  اختالفات  وج��ود   - ط 
يف  االجتماعي  التوا�سل  لو�سائل  ال�سلبية  واالآث��ار  اال�ستهالكي،  ال�سلوك  يف  االجتماعي 

ال�سلوك اال�ستهالكي اعتمادًا على متغري وجود ح�ساب اإن�ستجرام.
التو�سيات:

يف �سوء النتائج التي اأ�سفرت عنها الدرا�سة احلالية، تقرتح الباحثة بع�ض التو�سيات وهي: 
�سبكات  لل�سراء عرب  الوقائية  احلماية  ا�سرتاتيجيات  ال�سعودية  العربية  اململكة  تتبنى  اأن  1 .
التوا�سل االجتماعي من خالل اإن�ساء وكالة تابعة لوزارة التجارة وال�سناعة، تكون م�سوؤولة 
عن �سالمة التعامالت وتوفري قدر منا�سب من احلماية لالأ�سر ال�سعودية يف حاالت الغ�ض 
�سبكات  عرب  بالتجارة  املتعامل  هوية  من  بالتحقق  تعنى  خا�سة  وكالة  واإن�ساء  التجاري، 

التوا�سل االجتماعي.
اأفراد املجتمع، من  االإلكرتونية بني  التجارة  التعامل مع  اأن تعمل اململكة على ن�سر ثقافة  2 .
خالل و�سع برامج توعوية ت�ستهدف كاًل من املدار�ض واجلامعات واملوؤ�س�سات، وت�ستهدف 
هذه الربامج بيان املزايا التي تتمتع بها خدمة ال�سراء عرب �سبكات التوا�سل االجتماعي 
ومدى تفوقها على مثيالتها من و�سائل الت�سوق االأخرى، كما ميكن زيادة الوعي من خالل 
وتب�سيط  �سرح  على  يعملون  متخ�س�سون  يقدمها  الغر�ض  لهذا  تعد  اإعالمية  برامج 

املعلومات الفنية لالأفراد.
اإلكرتوين  دفع  نظام  توفري  ال�سعودية على  العربية  اململكة  املعنية يف  االأجهزة  اأن حتر�ض  3 .

موحد يعمل بكفاءة عالية مزود باأدوات حماية ال ميكن اخرتاقها وتوفر ال�سرية املطلوبة.
التوا�سل االجتماعي من  �سبكات  التي تقدمها  امليزات  الكاملة من  اال�ستفادة  العمل على  4 .

خالل تاأمني البيئة املنا�سبة لتاأخذ هذه التجارة دورها احلقيقي يف املجتمع ال�سعودي.
املراجع
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Introduction
The problem of the study is about the role of social networks in consumer behavior 

of family in the city of Riyadh. The study aimed to identify the family trends in the city 
of Riyadh, towards the role of social media in consumer behavior, and to identify the 
positive and negative effects of the role of social media in consumer behavior. 
Moreover, to know the extent of the existence of statistically significant differences in 
the responses of the sample members towards the degree of study themes attributed 
to personal variables. A survey descriptive approach used. The study carried out by a 
sample of Saudi families in Riyadh city (384). Data collected by means of a 
questionnaire that subjected to the standards of reliability and stability. The study 
reached several results, most important are:

Social networks have a positive role in consumer behavior from the point of view 
of the study sample. As, they enable the sample to find out what is new in the field of 
goods that they wish to purchase. In addition, the increase in the prevalence of social 
networks has affected the increase in the purchase of goods.

Social networks have positive effects on consumer behavior. The most important 
positive effects are that they help identify the brands that are available for the product, 
and social networks contribute to learning what is new about goods. On the other 
hand, the purchase through social networks saves time. In light of these results, it can 
said that social networks have positive effects in the field of consumer behavior from 
the point of view of the study sample.

Social networks have negative effects on consumer behavior. The most important 
of these effects, from the point of view of the sample, is that social networks contribute 
to the purchase of recreational goods. Consumer can take a long time on social 
networks to search for the advantages and disadvantages of the commodity. They also 
contribute to addiction to purchase.
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