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الفصل التمهيدي
اإلطار العام للدراسة
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المقدمة
أحدثت التطورات التكنولوجية احلديثة ،نقلة نوعية يف كافة جماالت احلياة الثقافية ،االجتماعية ،االقتصادية
والفكرية  ،كما فتحت افاقاً جديدةً أمام عدة مفاهيم ولعل من أبرزها شبكة اإلنرتنت ،اليت عرفت انتشاراً كبرياً يف
كافة أحناء العامل وربطت بني خمتلف األجزاء لتصبح عاملاً واحداً متصالً ،وأصبحت أيضا جزءاً هاماً من حياة
اجملتمعات العصرية ،حيث أتاحت بذلك سرعة وسهولة التواصل بني األفراد واجلماعات ،ومكنت من مشاركة وتبادل
األفكار واخلربات فيما بينهم وأصبحت بذلك أفضل وسيلة وأرقاها لتحقيق التواصل بني األفراد ،ونظراً لالنتشار والرواج
الكبري الذي عرفته شبكات التواصل االجتماعي املختلفة ،جلأت عديد الشركات العاملة يف عديد امليادين إىل التواجد
عرب هذه الشبكات ملا تزخر به من جمتمع كبري ومتنوع  ،فكان التوجه إليها واستعمال هذه املواقع والشبكات سبيال
وقناة جذابة لعرض خمتلف النشاطات والربامج واخلطط التسويقية باإلضافة إىل التأثري الكبري الذي يتعرض له املستهلك
عرب هذه الشبكات.

 :1-0مشكلة البحث وتساؤالته
تتجلى مشكلة البحث يف توضيح أثر شبكات التواصل االجتماعي على سلوك
املستهلك وفقاً هلذا ينطلق البحث من عدة تساؤالت :
 -1ماهي شبكات التواصل االجتماعي؟
 -2ماهي

األسباب

اليت

جتعل

املستهلك

يتأثر

بشبكات

التواصل

االجتماعي(خصائص مواقع التواصل االجتماعي)؟
 -3هل تؤثر ميزات شبكات التواصل االجتماعي على القرار الشرائي للمستهلك؟
 -4هل يؤثر جناح استخدام املؤسسات والشركات لشبكات التواصل االجتماعي يف
إدارة عالقتها مع عمالئها؟
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 :2-0أهمية البحث
األهمية النظرية:
 إن هذه الدراسة ستقدم إضافة جديدة من خالل دراسة األسباب اليت جتعل املستهلك يتأثر
بشبكات التواصل االجتماعي.
 توضح هذه الدراسة أمهية شبكات التواصل االجتماعي بالنسبة للمستهلك.

األهمية العملية:
تقدم هذه الدراسة جانب عملي ميكن للشركات الرجوع إليه عند رغبتهم بالتسويق عرب شبكات التواصل
االجتماعي.

 :3-0أهداف الدراسة
 تسليط الضوء على حلقة من حلقات اإلعالم اجلديد وافاقه الواسعة.
 الوصول اىل فهم واضح لتأثري شبكات التواصل االجتماعي على العمالء.
 التعرف على دور مواقع التواصل االجتماعي يف إدارة العالقة مع العميل.
 تقدمي دراسة لتأثري شبكات التواصل على سلوك املستهلك.

 :4-0فرضيات الدراسة
استناداً إىل مشكلة الدراسة وأسئلتها وأهدافها فقد مت صياغة فرضيات الدراسة على النحو اآليت:
الفرضية الرئيسية :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ملواقع التواصل االجتماعي يف التأثري على سلوك املستهلك.
من الفرضية الرئيسة نشتق الفرضيات اآلتية:
 Ho1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية خلصائص مواقع التواصل االجتماعي يف التأثري على سلوك املستهلك.
 Ho2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية مليزات مواقع التواصل االجتماعي يف التأثري على سلوك املستهلك.
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 :5-0الدراسات السابقة
الدراسة األولى :دراسة عربية بعنوان دور شبكات التواصل االجتماعي يف التأثري على القرار الشرائي للمستهلك عرب
االنرتنت ،قام هبا د .حممد مجيل عبد القادر عضايلة وجامعة القصيم بتاريخ .2014/9/28
مشكلة الدراسة هي معرفة دور شبكات التواصل االجتماعي يف التأثري على نية املستهلك للشراء عرب االنرتنت.
وهتدف هذه الدراسة إىل تقييم إطار نظري يتعلق بالشبكات االجتماعية وسلوك املستهلك الشرائي عرب االنرتنت
وقياس مستوى اإلدراك لعوامل شبكات التواصل االجتماعي واليت تؤثر يف القرار الشرائي عرب االنرتنت ،أيضاً هتدف إىل
حتليل أثر املتغري املستقل (شبكات التواصل االجتماعي) يف املتغري التابع(قرار املستهلك الشرائي) ،وأخرياً الوصول إىل
نتائج تساعد يف التأثري على القرار الشرائي.
واستخدمت الدراسة املنهج التحليلي للوصول إىل النتائج.
أما نتائج هذه الدراسة فتمثلت مبا يلي:
 -1عدم وجود فروق يف تصورات أفراد العينة ألبعاد الشبكات االجتماعية يف التأثري على القرار الشرائي.
 -2وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تصورات أفراد العينة لبعد دعم املستهلك بني الفئات العمرية(أقل من
 20سنة) وبني الفئة العمرية ( ،)23-20بدليل عدم جتانس التباين بني تلك الفئتني.
 -3أفراد العينة الذين قاموا بزيارة املواقع االلكرتونية من أجل البحث عن منتجات يرغبون بشرائها ختتلف
تصوراهتم جتاه أبعاد الشبكات االجتماعية عن الذين مل يقوموا بالزيارة.
 -4إن األفراد الذين قاموا بالشراء من املواقع االلكرتونية خيتلفون يف تصوراهتم جتاه بعد دعم املستهلك عن الذين
مل يقوموا بالشراء.
 -5عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية لبعد دعم املستهلك يف التأثري على القرار الشرائي.
 -6وجود أثر ذو داللة إحصائية لبعد تبادل املعلومات يف التأثري على القرار الشرائي للمستهلك.
 -7وجود أثر ذو داللة إحصائية لبعد تقييم املنتج يف التأثري على القرار الشرائي.
الدراسة الثانية :دراسة عربية بعنوان أثر احملتوى اإلعالين يف مواقع الشبكات االجتماعية على اجتاهات املستهلكني حنو
العالمة التجارية  ،قام هبا د .حممود عبد احلميد حممود صاحل وجامعة امللك سعود بتاريخ . 7/8/2013
مشكلة البحث صيغت على تساؤلني:
 -1هل يؤثر احملتوى اإلعالين إلعالنات شركة االتصاالت السعودية يف مواقع الشبكات االجتماعية على
االنرتنت إجياباً على اجتاهات املستهلكني من زائري هذه املواقع حنو عالمتها التجارية؟
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 -2هل تؤثر العوامل الدميغرافية للمستهلكني من زائري هذه املواقع على كل من احملتوى اإلعالين إلعالنات شركة
االتصاالت السعودية يف مواقع الشبكات االجتماعية ،واجتاهاهتم حنو عالمتها التجارية؟
هدفت هذه الدراسة إىل:
 -1التعرف على أثر احملتوى اإلعالين إلعالنات شركة االتصاالت السعودية يف مواقع الشبكات االجتماعية على
اجتاهات املستهلكني من زائري هذه املواقع حنو عالمتها التجارية.
 -2حتديد ما إذا كان هناك فروق يف تقييمات املستهلكني حملتوى إعالنات شركة االتصاالت السعودية على
مواقع الشبكات االجتماعية واجتاهاهتم حنو عالمتها التجارية باختالف عوامل جنس وعمر وتعليم وجنسية
املستهلكني من زائري هذه املواقع.
 -3تقدمي جمموعة من التوصيات اليت تستهدف املسامهة يف إعداد االسرتاتيجيات التسويقية للشركة وخاصة
نشاطها الرتوجيي يف مواقع الشبكات االجتماعية مبا يساهم يف تكوين اجتاهات إجيابية لدى املستهلكني من
زائري هذه املواقع.
واستخدمت الدراسة املنهج التحليلي للوصول إىل النتائج.
أما نتائج الدراسة فتمثلت مبا يلي:
 -1معنوية العالقة بني حمتوى إعالنات شركة االتصاالت السعودية يف مواقع الشبكات االجتماعية
واجتاهات املستهلكني من زائري هذه املواقع حنو عالمتها التجارية.
 -2عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث من املستهلكني زائري مواقع الشبكات
االجتماعية سواء يف تقييماهتم للمحتوى اإلعالين إلعالنات شركة االتصاالت السعودية يف هذه املواقع
وكذلك يف اجتاهاهتم حنو العالمة التجارية للشركة.
 -3عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املستهلكني السعوديني واملستهلكني غري السعوديني من زائري
مواقع الشبكات االجتماعية يف تقييماهتم حملتوى إعالن شركة االتصاالت السعودية يف هذه املواقع.

 :6-0موقع دراستي من الدراسات السابقة
دراسيت ستقوم بدراسة مدى تأثري هذه الشبكات على املستهلك بشكل عام وليس فقط تأثري اإلعالنات و احملتوى
اإلعالين.

 :7-0منهج الدراسة
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 سوف يتم اعتماد املنهج الوصفي التحليلي كما سيتم مجع البيانات األولية اليت تتعلق بالدراسة
التطبيقية.
 و بالنسبة للبيانات الثانوية سيتم العودة إىل عدد من املراجع األجنبية والعربية ومقاالت منشورة يف
عدد من وسائل اإلعالم املختلفة ومواقع إلكرتونية عامة ومتخصصة.

 :8-0صعوبات البحث
قلة املراجع اليت تبحث يف موضوع وسائل التواصل االجتماعي.
 :9-0خطة البحث
قسم هذا البحث إىل مخسة فصول حيث يتناول الفصل األول التحدث عن نشأة مواقع التواصل
االجتماعي ،الفصل الثاين حتدث عن سلوك املستهلك والعوامل املؤثرة فيه ،الفصل الثالث حتدثنا فيه عن عملية اختاذ
القرار الشرائي ومراحلها ،الفصل الرابع تناول تأثري مواقع التواصل االجتماعي على املستهلك ،والفصل اخلامس حتدثنا
فيه عن إدارة العالقة مع العميل االجتماعي.
بالنسبة إىل اجلانب التطبيقي للبحث فقد كان عبارة عن استبيان يهدف إىل معرفة تأثري هذه الشبكات على
املستهلك السوري.
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الفصل األول
شبكات التواصل االجتماعي
تمهيد وتقسيم:
هي مصطلح يطلق على جمموعة من املواقع على شبكة االنرتنت تتيح التواصل بني األفراد يف بيئة جمتمع
افرتاضي جيمعهم حسب جمموعات اهتمام أو شبكات انتماء (بلد ،جامعة ،مدرسة  ...اخل) .يتم كل ذلك عن طريق
خدمات التواصل املباشر مثل :إرسال الرسائل ،واالطالع على امللفات الشخصية لآلخرين ومعرفة أخبارهم ومعلوماهتم
اليت يتيحوهنا للعرض ،وتعتمد مواقع الشبكات االجتماعية بالدرجة األوىل على مستخدميها يف تشغيلها وتغذية
حمتوياهتا ،وتتنوع أشكال وأهداف تلك الشبكات االجتماعية ،فبعضها عام يهدف إىل التواصل مع اآلخرين وتكوين
الصداقات حول العامل ،وبعضها اآلخر يتمحور حول تكوين مواقع شبكات اجتماعية يف نطاق حمدود ومنحصر يف
جمال معني مثل شبكات احملرتفني وشبكات املصورين ومصممي الغرافيك(.)1
وسوف نتناول املباحث التالية:
 المبحث األول :أمهية مواقع التواصل االجتماعي.

 المبحث الثاني :نشأة مواقع التواصل االجتماعي.

 المبحث الثالث :خصائص مواقع التواصل االجتماعي.
 المبحث الرابع :أهم شبكات التواصل االجتماعي.

1

Boyd, Danah and others, (2007, Dec, 17), Social network sites Definition, History
and Scholarship', Journal of Computer-Mediated Communication,
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x/full.
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 :1-1أهمية مواقع التواصل االجتماعي:
تعترب مواقع شبكات التواصل االجتماعي أحد أبرز مظاهر اإلعالم احلديث الذي بدأ ظهوره بثورة اإلنرتنت
ويعتمد على التقنيات اجلديدة مثل املنتديات واملدونات.
وقد باتت وسائل التواصل االجتماعي عرب اإلنرتنت تعرف باإلعالم االجتماعي احلر اجلديد أو اإلعالم
البديل حيث تتطور وسائل التواصل االجتماعي تطورا وانتشارا كبريا يوما بعد يوما بعد أن كان جمرد فكرة افرتاضية ال
تربط بني الواقع لكن سرعان ما أصبحت هذه الوسائل أداة إعالمية مرئية ومسعية وبصرية يكاد ال مير يوم بدون
استعماهلا.
ومتتاز وسائل التواصل االجتماعي بكوهنا إعالما مباشرا غري مقيد بشروط النشر حيث إن اجلميع مرسل
ومستقبل عكس اإلعالم التقليدي الذي هو إعالم وسيط يبدأ بإرسال الوسائط إىل االستقبال اجلماهريي.
وقد استطاعت وسائل التواصل االجتماعي أن تفرض نفسها يف عامل اإلعالم حيث أصبحت مصدرا موثوقا
للعديد من األشخاص وكذا القنوات التليفزيونية اليت بدورها أصبحت هتتم بالرأي العام للتعريف بقضايا اجملتمع حيث
يلجأ معظم الشباب لوسائل التواصل االجتماعي ملشاركة األحداث وتبادل األفكار.
وتكمن أهمية وسائل التواصل االجتماعي في:
 .1سهولة انتشار املعلومات.
 .2التفاعلية واملشاركة بني أفراد اجملتمع.
 .3إلغاء الفروق الثقافية بني اجملتمعات.
 .4تعزيز العالقات االجتماعيّة من خالل التواصل السريع والسهل يف كل زمان ومكان.
 .5البقاء على علم بآخر األخبار واألحداث سواء الدولية أو احمللية.
 .6سهولة اإلعالن والرتويج دون قيود شكلية.
 .7التواصل اخلارجي بني الشعوب(.)2

د .جاسم الياقوت ،صحيفة اليوم ،السوشيال ميديا واإلعالم http://www.alyaum.com/article/4135279

2

الجديد،
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 :2-1نشأة مواقع التواصل االجتماعي
ظهرت مواقع التواصل االجتماعي يف الواليات املتحدة األمريكية على مستوى التفاعل بني زمالء الدراسة ،
وأول موقع للتواصل االجتماعي لطالب املدارس األمريكية ظهر عام ) (1995وهو 𝑚𝑜𝑐 ،𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑚𝑎𝑡𝑒𝑠.
وهذا املوقع قسم اجملتمع األمريكي إىل واليات  ،وقسم كل والية إىل مناطق  ،وقسم كل منطقة لعدة مدارس  ،ومجيعها
تشرتك يف هذا املوقع  ،وميكن للفرد البحث يف هذا التقسيم حول املدرسة اليت ينتسب إليها وجيد زمالئه.
وتبع ذلك حماولة ناجحة ملوقع تواصل اجتماعي آخر وهو موقع 𝑚𝑜𝑐  ،𝑠𝑖𝑥𝑑𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒𝑠.وكان ذلك يف
خريف ) ، (1997وركز ذلك املوقع على الروابط املباشرة بني األشخاص بغض النظر عن انتماءاهتم العلمية أو العرقية
أو الدينية  ،وكان ذلك بداية لالنفتاح على عامل التواصل االجتماعي بدون حدود  ،وقد أتاح ذلك املوقع للمستخدمني
جمموعة من اخلدمات من أمهها إنشاء امللفات الشخصية و إرسال الرسائل اخلاصة جملموعة من األصدقاء  ،وبالرغم من
ذلك فقد مت إغالق املوقع لعدم قدرته على متويل اخلدمات املقدمة من خالله  ،وتبع ذلك ظهور جمموعة من مواقع
تواصل اجتماعية مرتبطة مبجموعات معينة مثل موقع األمريكيني اآلسيويني 𝑚𝑜𝑐  ،𝑎𝑠𝑖𝑎𝑛𝑎𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒.وموقع
البشر ذوي البشرة السمراء  ،blackplanet. comو بعد ذلك ظهرت جمموعة من مواقع التواصل االجتماعي
واليت مل تستطع أن حتقق النجاح الكبري بني األعوام ) ،(1999 − 2000وقد اعتمدت هذه املواقع يف نشأهتا خالل
الفرتة األوىل على تقنيات الويب يف مراحله األوىل .3
المرحلة األولى :ميكن وصف هذه املرحلة باملرحلة التأسيسية للشبكات االجتماعية  ،وهي املرحلة اليت
ظهرت مع اجليل األول للويب و تشهد هذه املرحلة على البداية التأسيسية للشبكات.
وشهدت هذه املرحلة مواقع متعددة من أشهرها أيضا موقع  live journalوموقع 1999cyworld
الذي أنشأ يف كوريا وموقع  ryzeالذي تبلور اهلدف منه يف تكوين شبكات اجتماعية لرجال األعمال لتسهيل
التعامالت التجارية  .وجتدر اإلشارة يف الطرح التايل أن أبرز ما ركزت عليه مواقع الشبكات االجتماعية يف بدايتها هي
خدمة الرسائل القصرية واخلاصة باألصدقاء  ،وعلى الرغم من أهنا وفرت بعض خدمات الشبكات االجتماعية احلالية
إال أهنا مل تستطع أن تدر ربح على مؤسسيها ومل يكتب لكثري منها البقاء.
المرحلة الثانية :ميكن وصف املرحلة الثانية بأهنا مرحلة اكتمال الشبكات االجتماعية ،وميكن التأريخ
للمرحلة الثانية باملوجة الثانية للويب ) (Web2واملقصود هنا أهنا ارتبطت بتطور خدمات الشبكة.

3زكي ،وليد رشاد ،نظرية الشبكات االجتماعية ،املركز العريب ألحباث الفضاء االلكرتوين ،د د ن ،د م ن،2012،ص.8
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وميكن أن نؤرخ هبذه املرحلة بانطالق موقع التواصل االجتماعي  Friendster.comوقد مت تصميمه
ليكون وسيلة للتعارف والصداقات املتعددة بني خمتلف فئات اجملتمع العاملي  ،وقد نال هذا املوقع شهرة كبرية يف تلك
الفرتة  ،ويف النصف الثاين من نفس العامل ظهر يف فرنسا موقع  ، skyrock.comكمنصة للتدوين  ،مث حتول بعد
ذلك إىل شبكة تواصل اجتماعي مع ظهور تقنيات اجليل الثاين للويب .
ويف بداية عام ) (2003ظهر موقع التواصل االجتماعي الشهري  myspace.comوهو من أوائل مواقع
التواصل االجتماعي املفتوحة وأكثرها شهرة على مستوى العامل  ،كما ظهرت بالتوازي العديد من مواقع التواصل
االجتماعي مثل  linkedin.comالذي انطلق رمسيا يف اخلامس من مايو عام ( )2003؛ والذي وصل عدد
مستخدميه إىل  250مليون مشرتك بنهاية شهر ديسمرب ( ، )2012مث كانت النقلة الكبرية يف عامل شبكات التواصل
االجتماعي بانطالق موقع التواصل االجتماعي الشهري  facebook.com؛ حيث انطلق رمسيا يف الرابع من فرباير
عام ( ) 2004؛ وقد بدأ هذا املوقع أيضا يف االنتشار املوازي مع شبكات التواصل األخرى على الساحة حىت تطور
الفيسبوك من احمللية إىل الدولية عام ( ، )2006وكذلك قيام الفيسبوك يف عام ( )2007بإتاحة تكوين التطبيقات
للمطورين ؛ وهو ما أدى إىل زيادة أعداد مستخدمي الفيسبوك بشكل كبري.
وتشهد املرحلة الثانية من تطور الشبكات االجتماعية على اإلقبال املتزايد من قبل املستخدمني ملواقع
الشبكات العاملية  .وكل ما تتحه تقنية الويب  2.0ويتناسب ذلك مع اإلقبال املتزايد مع تزايد مستخدمي اإلنرتنت
على مستوى العامل .
تعد مواقع الشبكات االجتماعية وسيلة للتواصل والتقاطع بني العاملية واحمللية .إذ أن الفكرة األساسية اليت
تقوم عليها الشبكات االجتماعية هي عاملية االهتمامات وحملية املردود .فالتفاعالت تتم على خلفية السياق العاملي
وتتبلور متغرياهتا على الصعيد احمللي وذلك عرب عدة متغريات ميكن الوقوف عليها يف النواحي التالية:
 -1المتغيرات االجتماعية:
تتخلص املتغريات االجتماعية للشبكات يف حمورين يتمثل احملور األول يف تكوين الصداقات ،بينما يتمثل
احملور الثاين يف عضوية اجلماعات ،وميكن طرحها من خالل السياق التايل:
*تكوين الصداقات :سهلت الشبكات االجتماعية من تكوين الصداقات ،حيث جتمع الشبكات بني
الصداقات الواقعية والصداقات االفرتاضية ،والفرضية األساسية اليت تتواكب مع تكوين الصداقات هي مشاركة
االهتمامات ،فلقد جنحت الشبكات االجتماعية يف اجلمع بني أصحاب االهتمامات عرب الفضاء املعلومايت.
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وإمكانية تفعيل هذه الصداقات واردة وميكن تبلورها يف تأسيس رأس مال اجتماعي ميكن أن يتيح اإلمكانية
لفرص تتأرجح مداها بني السياق الواقعي والسياق االفرتاضي .كما أهنا تتيح فرصة للتواصل ليس فقط يف إطار
السياقات احمللية ولكن على الصعيد العاملي.
*عضوية اجلماعات  :مسحت الشبكات االجتماعية أن جتمع يف طياهتا اجلماعات االجتماعية ذات
االهتمامات املتجانسة ،ومن املمكن أن تؤسس هذه اجلماعات بني أن أفراد اجملتمع احمللي أو يتم االشرتاك فيها على
مستوى الصعيد العاملي.
 -2المتغيرات السياسية:
إن عضوية األفراد سواء يف اجلماعات املتشكلة عرب الشبكات االجتماعية فتح الباب للممارسة السياسية يف
الفضاء املعلومايت فالشأن السياسي أصبح متغري أساسي بالنسبة للشبكات االجتماعية .إذ أن الشبكات االجتماعية
سامهت يف تأرجح التفاعالت السياسية بني عاملني األول هو العامل الواقعي ،والثاين هو العامل املوازي املتمثل يف
الشبكات االجتماعية املنتشرة عرب الفضاء الرمزي .إن املردود البارز للشبكات االجتماعية يتجلى بوضوح يف النواحي
السياسية وميكن التدليل على ذلك يف ثالث حماور يتمثل األول بتعبئة الرأي العام ،ويتمثل احملور الثاين يف ممارسة قضايا
املواطنة ،والثالث يف تفعيل دور اجملتمع املدين(.)4
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 :3-1خصائص مواقع التواصل االجتماعي:
مع تطور التكنولوجيا وتوفر األجهزة االلكرتونية املتصلة باإلنرتنت ،أصبحت وسائل التواصل االجتماعي بيد
اجلميع يف خمتلف أحناء العامل واليت أصبحت جزء من حياتنا اليومية .وإن فهم خصائص وسائل التواصل االجتماعية
من املهم ليس بالنسبة لألفراد فقط بل أيضاً هام جداً بالنسبة للشركات اليت ترغب باملنافسة يف السوق حيث أن
الشركات اليت توظف وسائل اإلعالم االجتماعية كجزء من اسرتاتيجية التسويق اخلاصة هبا دون فهم خصائصها
ستكون حمكومة بالفشل حتماً ،ومن أهم خصائص مواقع التواصل االجتماعي:
 -1تكوين مجتمع افتراضي (عالقات وصداقات):
إن وسائل التواصل االجتماعي تسمح للمجتمعات بالتواصل وتكوين عالقات بني األفراد ،حيث أهنا تسمح
للمجتمعات بتبادل االهتمامات املشرتكة والشائعة مثل حب التصوير الفوتوغرايف أو قضية سياسية أو برنامج تلفزيوين
مفضل.
 -2الترابط:
حيث أن وسائل اإلعالم االجتماعية تقوم على الرتابط بني املواقع واملوارد والناس من خالل وصالت وروابط
يتشاركها املستخدمني على وسائل اإلعالم االجتماعية.
 -3االنفتاح:
إن وسائل اإلعالم االجتماعية ختلق جو يشجع على املشاركة وتبادل املعلومات ،كما أهنا جمانية من حيث
إمكانية ا النضمام هلا حيث ميكن ألي شخص استخدام وسائل اإلعالم االجتماعية لإلنشاء والتحرير والتواصل
والتعليق واملشاركة.
 -4السرعة:
متتاز وسائل التواصل االجتماعي باملقارنة مع شبكة احلياة احلقيقية بالسرعة يف التواصل واالنتشار حيث أن
احملتويات املنشورة على منصات وسائل التواصل االجتماعي حلظية ومتاحة للجميع يف الشبكة مبجرد نشرها.
 -5إمكانية الوصول:
أي أنه ميكن ألي شخص الوصول واستخدام وسائل التواصل االجتماعي طاملا أنه ميلك اجلهاز االلكرتوين
املناسب واملتصل باإلنرتنت.
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 -6المشاركة:
إن وسائل التواصل االجتماعي تشجع على املشاركة والتغذية املرتدة عندما خيلق أحد املستخدمني حمتوى ما
ويقوم مبشاركته إلثارة اهتمام األطراف األخرى حىت يتسىن هلم املسامهة الفعالة وإعطاء التغذية املرتدة.
وميكن ألي شخص يف وسائل التواصل االجتماعية أن يصبح مبدع أو قارئ أو مستهلك أو غري ذلك تبعاً
للمحتويات على هذه املنصات أي أن هوية الفرد تتبدل يف كل وقت.
 -7التحاور:
إن وسائل اإلعالم التقليدية تتصل باجتاه واحد من املرسل إىل اجلمهور املتلقي ،بينما يف وسائل التواصل
االجتماعي يصبح اجلميع مصدر اتصال ومتلقى أيضاً ،وبالتايل هتدف إىل تعزيز التفاعل بني املستخدمني واألطراف

األخرى(.)5

5

tesorero,anglel,(2013,4,13), The Characteristics of Social Media,
http://homeofservice.com/blogs/21/the-characteristics-of-socialmedia/#.VzdNRPl9671
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 :4-1أهم شبكات التواصل االجتماعي:
 -1الفيس بوك ):(facebook
هي خدمة الشبكات االجتماعية اليت مت إطالقها يف عام  2004بواسطة ابن التاسعة عشر من العمر مارك
زوكربرغ وذلك يف غرفته جبامعة هارفارد ،وقد كان املوقع يف البداية متاحاً فقط لطالب جامعة هارفارد مث فتح لطلبة
اجلامعات ،بعدها لطلبة الثانوية ولعدد حمدود من الشركات ،مث أخرياً مت فتحه ألي شخص يرغب يف فتح حساب به.
يعمل املوقع على تكوين األصدقاء وإمكانية تكوين عالقات يف فرتة قصرية وهو شبكة مفتوحة للجميع
يرتادها كل من يريد أن يشارك ليتعرف على اجلديد فيها ،وقد وصل فيه عدد املشرتكني بعد  6سنوات من تأسيسه إىل
أكثر من  800مليون مشرتك من كافة أحناء العامل .
وقد أعلنت شركة 'فيسبوك' يف 2017/6/27عن أ ّن ملياري شخص يستخدمون منصتها للتواصل
صغريا ،إىل
االجتماعي بانتظام ،وبذلك تكون قد واصلت النمو ،من مشروع طموح أسسه زوكربرغ عندما كان شابا ً
أكرب منصة للتواصل على مستوى العامل.
ويفوق عدد قاعدة املستخدمني عدد سكان أي دولة منفردة ويتجاوز سكان ست من القارات السبع .كما
ميثل أكثر من ربع سكان العامل البالغ عددهم  7.5مليار نسمة(.)6
ويرى خمرتع الفيس بوك مارك زوكربريغ أن فيس بوك هو حركة اجتماعية  Social Movementوليس
جمرد أداة أو وسيلة للتواصل ،وأنه سوف يزيح الربيد االلكرتوين وحيل حمله ،وسوف يسيطر على كل نواحي النشاط
البشري على الشبكة العنكبوتية ،وبالتايل فإنه يوصف بكونه "دليل سكان العامل" وأنه موقع يتيح لألفراد العاديني أن
يصنعوا من أنفسهم كيان عام من خالل اإلدالء واملشاركة مبا يريدون من معلومات حول أنفسهم واهتماماهتم

https://www.arab48.com/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-

6

%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8
A%D8%A7/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A
C%D9%8A%D8%A7/2017/06/28/%D8%B2%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A8%
D8%B1%D8%BA-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%8316

ومشاعرهم وصورهم الشخصية ولقطات الفيديو اخلاصة هبم ولذلك فإن اهلدف من هذا االخرتاع هو جعل العامل
مكاناً أكثر انفتاحاً(.)7
 -2التويتر ):(twitter
إن تويرت هو موقع تواصل اجتماعي ال يقل أمهية عن الفيس بوك ويعترب املنافس األكرب له ،ويقدم خدمة
مصغرة ملستخدميه من املغردين ،متكنهم من إرسال حتديثاهتم برسالة ال تزيد على  140حرفاً للرسالة الواحدة إىل
صفحاهتم اخلاصة ،وميكن للزوار قراءهتا وكتابة الردود عليها ،ويتميز تويرت بسرعة إيصال املعلومات خصوصاً اإلخبارية.
ويعترب مستخدمو التويرت من كبار السن وفقاً لتقرير أعده  Andrew Lipsmanعلى املوقع االلكرتوين

.)8(comscore.com

 -3اليوتيوب ):(youtube
هو أحد مواقع التواصل االجتماعي القصرية متفرع من Google
يشهد موقع اليوتيوب إقباالً كبرياً من الشباب واملراهقني واستطاع هذا املوقع خالل فرتة زمنية قصرية احلصول
على مكانة متقدمة ضمن مواقع التواصل االجتماعي ،حيث يستطيع املستخدمون حتميل وتبادل مقاطع الفيديو
وتسميتها يف مجيع أحناء العامل ،وتصفح ماليني املقاطع األصلية اليت قام بتحميلها املستخدمون األعضاء.
ويعترب قصر الفيديو هو أهم من مسألة احملتوى الشخصي وإن اإلحصاءات تثبت بال شك أن الفيديو
القصري الذي يتوافر فيه اإلنتاج احلريف (بروفيشينال) له شعبية أكرب من الفيديو الشخصي بشكل عام).)9

7صادق ،عباس ،اإلعالم الجديد :المفاهيم والوسائل والتطبيقات ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان ،2008 ،ص.15

8

Hollis Thomases, Twitter marketing: An Hour A day, 2nd Edition, wiley
publishing,london,2010 ,p22
 8الدليمي ،عبد الرزاق حممد ،اإلعالم اجلديد والصحافة االلكرتونية ،دار األوائل للنشر،عمان،2011،ص195+194
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الفصل الثاني
سلوك المستهلك
تمهيد وتقسيم:
يتكون السوق بصفحة عامة من جمموعة من املستهلكني والعمالء الذين يكونون معاً النواة الرئيسية له
ودوهنما يفقد السوق أهم مقوماته اليت يقوم عليها فهما ميثالن مصدر احلياة ألي نشاط تسويقي ،لذلك فإن املستهلك
ال يعترب كفرد بصورته اجملردة ،بل إنه فرد له حاجاته ورغباته الشرائية املختلفة واملتعددة.
وا ملستهلك الفردي جيب أن ينظر إليه ليس بشكل منعزل عن اآلخرين ولكن ضمن مجاعة من املستهلكني
حينما يكون احلديث عن التسويق باعتباره نشاط يهدف إىل أقصى إشباع ممكن هلم من السلع واخلدمات املختلفة.
وسوف نتناول املباحث التالية:
 المبحث األول :أمهية دراسة سلوك املستهلك.
 المبحث الثاني :أنواع املستهلكني والعوامل املؤثرة يف سلوكهم.
 المبحث الثالث :االتصال وسلوك املستهلك.
.
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 :1-2أهمية دراسة سلوك المستهلك:
ميكن النظر ألمهية وفوائد دراسات سلوك املستهلك كوهنا متتد من ناحية التأثري من املستهلك الفرد ،األسرة
_كوحدة استهالك_ إىل املؤسسات واملشروعات الصناعية والتجارية حىت إىل احلكومات نفسها فعلى سبيل املثال:
تفيد دراسات سلوك املستهلك الفرد عن طريق إمداده بكافة املعلومات والبيانات اليت تساعده يف االختيار
األمثل للسلع أو اخلدمات املطروحة ووفق إمكاناته الشرائية وميوله أو أذواقه.
ويضاف إىل ذلك أن نتائج الدراسات السلوكية واالستهالكية تفيد يف حتديد حاجاته ورغباته وحسب
األولويات اليت حتددها موارده املالية من جهة وظروفه البيئية احمليطة " األسرة وعادات وتقاليد اجملتمع ...إخل .
على اجلانب اآلخر تربز األمهية والفائدة الكبرية لدراسات سلوك املستهلك على األسرة حيث قد يتمكن
أصحاب القرار الشرائي يف األسرة من إجراء التحليالت الالزمة لنقاط القوة والضعف يف البدائل املتاحة من كل سلعة
واختيار البديل أو املاركة من السلعة اليت حتقق أعلى إشباع ممكن لألسرة.
كما تفيد دراسات سلوك املستهلك يف حتديد ما أمكن مواعيد التسوق االفضل لألسرة ومن الناحيتني املالية
والنفسية.
أما املؤسسات الصناعية والتجارية فتربز األمهية الكبرية لتبين إدارات تلك املؤسسات لنتائج دراسات سلوك
كماً ونوعاً_ ومبا يرضي ويشبع رغبات املستهلكني احلاليني واحملتملني و وفق
املستهلك عند ختطيط ما جيب إنتاجه _ ّ
إمكاناهتم وأذواقه(.)10

Constantin ,james and others ,strategy and management ,edition 1,texas business

10

publication INC , Dallas 1976 , p.161.
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 :2-2أنواع المستهلكين والعوامل المؤثرة في سلوكهم :
علمياً تستخدم كلمة مستهلك لوصف نوعني من املستهلكني أوهلما :املستهلك الفرد ،وثانيهما :املستهلك
الصناعي أو املؤسسي.
أما املستهلك الفرد فهو ذلك الفرد الذي يقوم بالبحث عن سلعة أو خدمة ما وشراؤها الستخدامه اخلاص
أو استخدامه العائلي.
أما النوع الثاين من املستهلكني فهو املستهلك الصناعي الذي يضم كافة املؤسسات اخلاصة والعامة حيث
تقوم هذه املؤسسات بالبحث وشراء السلع واملواد أو املعدات اليت متكنها من تنفيذ أهدافها املقررة يف خططها أو
اسرتاتيجياهتا(.)11
يف أسواق املواد االستهالكية يندفع املستهلك عادة للشراء متأثراً بعدد من العوامل اليت ميكن تصنيفها يف أربع
جمموعات أساسية:
 -1العوامل الثقافية:
وتتضمن تلك العوامل كالً من الثقافة والثقافة الفرعية والطبقة االجتماعية اخلاصة باملستهلك:
الثقافة:
تعترب ثقافة املستهلك من أكثر العوامل تأثرياً يف تشكيل سلوكه الشرائي فكل مشرتي حيمل ثقافة معينة
تنعكس بصورة واضحة على عمليات اختاذ القرارات الشرائية وتفرقة عن مستهلك آخر حيمل ثقافة مغايرة
ويمكن تعريف الثقافة على النحو التالي:
(بأهنا ذلك الكل املع قد الذي يتألف من املعرفة والعقيدة والفن والقانون والتقاليد والقدرات والعادات اليت
حيصل عليها الفرد كعضو يف اجملتمع) وحيتاج رجل التسويق إىل فهم ودراسة ثقافة اجملتمع حىت يتمكن من مراقبة
التحوالت اليت قد تنشأ يف اجملتمع فمثالً زيادة اهتمام األفراد حنو العناية بصحتهم ولياقتهم يؤدي إىل ظهور وانتشار
مراكز اللياقة البدنية وأيضاً يؤدي إىل ظهور مؤسسات تعىن باملالبس الالزمة هلؤالء األفراد.

11عبيدات ،حممد ابراهيم ،سلوك المستهلك ،ط ،4دار األوائل للنشر ،عمان ،2004،ص.15
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الثقافة الفرعية:
كل ثقافة حتمل بداخلها عدد من الثقافات الفرعية ويقصد بالثقافة الفرعية (تلك القيم الثقافية اليت يعتنقها
جمموعة من األفراد اليت ختتلف يف بعض جوانبها مما هو عليه اجملتمع ككل).
ومن أهم العوامل اليت تؤدي إىل وجود ثقافات فرعية عديدة داخل اجملتمع الواحد:
أ -الجنسيات:
يف الكثري من احلاالت وخباصة يف البلدان األوروبية أو حىت األمريكية جتد الشركات نفسها مثال حماطة
مبجموعات ثقافي ة من جنسيات خمتلفة لكل منها ثقافتها اخلاصة وطرائق استهالكها املختلفة ،وتقاليدها وقيمها
ب -الديانات:
تتأثر أمناط احلياة عادة بالدين على حنو كبري واملثال الواضح على ذلك هو حترمي اخلمر يف اإلسالم أو حلم
البقر بالنسبة للهندوس.
ت -األقاليم:
وهي تؤثر بشكل مباشر وعلى حنو كبري يف سلوك املستهلك فسكان إفريقيا مثال ال يلبسون الصوف ،أي أن
االقاليم تفرض أمناطاً من املنتجات ومن االستهالك.
الطبقات االجتماعية:
وميكن تعريف الطبقة االجتماعية بأهنا:
(تلك اجملموعة من األفراد اليت لديها نفس القيم واالجتاهات والتطلعات وامناط املعيشة واليت متارس أمناط
سلوكية متقاربة).
وال حتدد تلك الطبقات االجتماعية طبقاً ملعيار وحيد كالدخل مثالً بل وفقاً لتوليفة أو جمموعة من املعايري
مثل:
 الدخل.
 التعليم.
 املهنة.
 الثروة.
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ومتيل غالباً كل طبقة إىل أمناط شرائية خمتلفة نسبياً عن أمناط الطبقات االجتماعية املغايرة هلا.
فعلى سبيل المثال :ختتلف عادة املالبس املشرتاة من قبل فتاة تتمتع مبستوى تعليم عايل ودخل أسري مرتفع
وتسكن يف منطقة راقية من املدينة عن تلك املالبس اليت تفضلها الفتاة اليت تقطن يف املناطق الشعبية ومل تنل القدر
الكايف من التعليم وتنتمي ألسرة ذات دخل حمدود.
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 -2العوامل االجتماعية:
تتضمن العوامل االجتماعية اجلماعات املرجعية ،قادة الرأي ،األسرة.
أ -الجماعات المرجعية:
ويقصد باجلماعة املرجعية ((جمموعة األفراد الذين هلم تأثري على سلوكيات وتصرفات اآلخرين وقيمهم)).
وميكن القول بأن اجلماعات املرجعية هي تلك اجلماعات اليت يستخدمها الشخص لتقييم نفسه مبقارنة
صفاته أو تصرفاته الشخصية بصفات أو تصرفات أفرادها لذلك فهي قد ختدم أغراض املقارنة وقد جيعلها الشخص
قدوة يقتدي هبا أو قد يكون اهلدف استخدام وجهات نظرها كمقياس للتفريق بني اخلطأ والصواب.
وتؤثر اجلماعات املرجعية على سلوك أفرادها بشكل مباشر أو غري مباشر وتنقسم اجلماعات اليت تؤثر على
السلوك بشكل مباشر إىل:
 )1الجماعات األولية:
وهي اليت ينتمي إليها الشخص ويتفاعل معها مثل األقرباء واجلريان وزمالء العمل واالتصال بني أفراد هذه
اجلماعات يكون بشكل مباشر وافرادها هلم تأثري كبري على معظم القرارات االستهالكية.
 )2الجماعات الثانوية:
تتميز تلك اجلماعات بأن هلا صفة التشكيل الرمسي ومن أمثلة هذه اجلماعات :النقابات واألحزاب
السياسية.
أما اجلماعات اليت تؤثر على سلوك أعضائها بشكل غري مباشر مثالً :اجلماعات اليت يطمع الشخص يف
االنتماء إليها ألنه م عجب بأعضائها ويؤثر هذا النوع من اجلماعات على األمناط السلوكية لألفراد الراغبني يف االنضمام
إليها.
 12العبد اهلل ،ناصر ،األساليب احلديثة يف سلوك املستهلك ،ماجستري إدارة األعمال ،جامعة دمشق ،كلية االقتصاد.2009 ،
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ب -قادة الرأي:
يعد قادة الرأي يف الواقع أحد أنواع اجلماعات املرجعية الذين ميتلكون مهارات خاصة ومعلومات واسعة
وشخصيات قوية جتعل املستهلك يتأثر بنصائحهم إىل حد كبري ،حيث خيتلف تأثري قادة الرأي حسب نوع املنتجات
والظروف حيث يكون كبرياً يف املنتجات املعقدة ذات االستهالك املرئي أو عندما تكون املخاطر كبرية عند الشراء
كاألجهزة واملعدات املعقدة ،األدوية احلديثة فعندما يوصي الطبيب املعاجل بدواء حديث فإنه يعترب أحد قادة الرأي
بالنسبة للمريض.
ت -األسرة:
تعد األسرة جمموعة التأثري األقرب للفرد واألكثر دميومة بالنسبة للعديد من املشرتيات ويقصد باألسرة هنا
األفراد املرتبطني مع بعضهم وحدة سكنية وتربطهم صلة قرابة أو زواج ،ويتمثل تأثري األسرة على السلوك االستهالكي
من زاويتني أساسيتني مها:
 )1دورة حياة األسرة:
حيث متر األسرة باملراحل التالية:
الشباب والعزوبية – متزوجون حديثاً بدون أطفال – متزوجون مع أطفال دون السادسة – متزوجون مع
أوالد كبار – متزوجون كبار مع أوالد متزوجني – متقاعدون منفردون ..
إذ ختتلف حاجات ورغبات الفرد مع املراحل العمرية اليت متر هبا األسرة فكل مرحلة هلا حاجاهتا ورغباهتا
اخلاصة.
 )2متخذ قرار الشراء:
حيث ميارس أفراد األسرة أدوار شرائية خمتلفة وذلك على النحو التايل:
 .1دور املبادر :الفرد الذي يطرح فكرة شراء املنتج.
 .2املؤثر  :الفرد الذي يؤثر يف قرار الشراء من خالل توفري املعلومات الالزمة عن املنتج.
 .3املقرر :الفرد الذي ميلك الكلمة األخرية يف قرار الشراء.
 .4املستخدم :الفرد الذي يستخدم املنتج موضوع الشراء.
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وهنا يركز رجل التسويق على معرفة درجة تأثري كل فرد من أفراد األسرة (الزوج والزوجة واألبناء) على قرارات
الشراء ،مثالً يف حالة شراء سيارة ميارس األبناء هنا دور املبادر واملؤثر وميارس األب دور املقرر وميارس مجيع أفراد األسرة
دور املستخدم.
 -3العوامل الشخصية:
تتضمن (املهنة ،احلالة االقتصادية ،منط احلياة.)..... ،
 .1املهنة :تؤثر املهنة على السلوك الشرائي لألفراد فعلى سبيل املثال خيتلف السلوك الشرائي
للموظفني وكبار املسؤولني عن سلوك املزارعني وعمال املصانع.
 .2احلالة االقتصادية :يشري علماء السلوك إىل أن احلالة االقتصادية لألفراد تؤثر بشدة على
سلوكهم الشرائي فمثالً مييل املستهلك ذو احلالة االقتصادية اجليدة إىل شراء منتجات جديدة
بينما جند يف املقابل أن املستهلك ذو احلالة االقتصادية الضعيفة مييل إىل شراء املنتجات
املستعملة أو إصالح املنتجات القدمية اليت لديه.
 .3منط احلياة :يقصد بأمناط احلياة األنساق املعيشية اليت يتم التعبري عنها يف صورة اهتمامات
وأنشطة وآراء األفراد ،ويشري علماء السلوك إىل أن السلوك الشرائي للفرد خيتلف تبعاً لنمط
حياته فالفرد الذي يتمتع بنمط حياة منفتح على اآلخرين ويهتم كثرياً بالعالقات االجتماعية
ترتكز اهتماماته الشرائية على األثاث واملالبس أما الفرد الذي يتصف بنمط حياة رياضي
فيفضل املنتجات ذات القيمة الغذائية العالية واألدوات واملالبس الرياضية.
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 -4العوامل النفسية:
يتخذ الفرد قراراته الشرائية متأثراً بعوامل نفسية عدة تتمثل يف:
 -1الحاجات والدوافع:
وهي حاالت نفسية حترض الفرد وتوجه ردة فعله على حنو انتقائي باجتاه هدف حمدد ومييز املختصون يف هذا
الصدد بني عدة أنواع من احلاجات اليت تقع يف عدة مستويات ميكن توضيحها من خالل هرم ماسلو للحاجات.
ويشري اهلرم إىل نوع من التسلسل اهلرمي للحاجات األساسية على النحو التايل:

13عبيدات ،حممد ابراهيم ،سلوك املستهلك ،ط ،4دار األوائل للنشر ،عمان ،2004 ،ص.256
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 .1احلاجات الفيزيولوجية :وتشمل احلاجات اجلسمانية األساسية كاحلاجة للطعام والشراب...وترتبط
هذه احلاجات بالدوافع األولية واإلثارة هنا تكون غريزية وإشباع وإثارة تلك احلاجات ال يتطلب
أي جهود تسويقية.
 .2حاجات األمن والسالمة :وهي تشمل حاجات الفرد لتوفري األمان واالطمئنان وهذه احلاجات
ترتبط بالدافع القانوين.
 .3احلاجات االجتماعية :وهي تشمل حاجة الفرد للشعور مبحبة اآلخرين وودهم وانتمائه إىل
مجاعات الناس وتفاعله معهم وتتمثل يف ( األندية ،اجلمعيات ،األحزاب ،النقابات  ،وغريها )....
 .4حاجات التقدير واالحرتام :وهي تشمل حاجة الفرد للشعور مبحبة اآلخرين واحرتامهم إياه
والشعور بالقدرة على النجاح واإلجناز والكفاية وترتبط هذه احلاجات بالدوافع الثانوية ومن مث
حنتاج إىل جهود وتسويق إلثارة هذه احلاجات.
 .5حاجات حتقيق الذات :وتشمل حاجة الفرد إىل حتقيق أحالمه وآماله مستخدماً قدراته ومواهبه يف
الوصول إىل املركز املرغوب وهذه احلاجات ترتبط بالدوافع الثانوية أي أهنا حتتاج إىل تسويق
إليقاظها وإثارهتا(.)14

 -2الصورة الذاتية (مفهوم الشخص عن نفسه) :
تفرتض نظريات تصور الذات أن الفرد يتصرف وفق األفكار اليت يكوهنا عن نفسه واليت تتطور حسب
عالقاته مع البيئة اليت يعيش يف إطارها وللصورة الذاتية عدة أبعاد :

14املرجع السابق.
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 .1الذات احلقيقية أي ما هو عليه فعالً.
 .2الصورة الذاتية لدى الفرد أي ما يعتقد أنه عليه.
 .3الذات املثالية للفرد أي ما يأمل أن يكون عليه.
 .4ظل الذات لديه أي ما يعتقد أن يكون عليه يف نظر اآلخرين.
 -3أهمية موضوع الشراء:
إن أمهية املوضوع تدفع الفرد إىل املزيد من البحث عن املعلومات املفيدة واجلديدة وحتليل عميق هلذه البيانات
يف سبيل الوصول إىل نتيجة مرضية وجتنب خيبة األمل يف هناية املطاف قد يكون سبب االهتمام شخصي معرب عن
تعلق الفرد باملوضوع (ألعاب الكمبيوتر) أو اجتماعي ( الرغبة بعدم الظهور مبظهر خمجل أمام اآلخرين) أو خوفاً من
النتائج السلبية احملتملة ففي كثري من احلاالت يعمد املستهلك املهتم واخلائف إىل شراء املاركة املعروفة تفادياً
للمشكالت فيما بعد ويقبل بدفع مثن باهظ مقابل راحة البال.
ويتبني أن املستهلكني يسعون إىل استهالك مواد ومنتجات تتناسب مع صورهتم الذاتية خللق نوع من
التناسب بني صورة املنتج والصورة الذاتية هلم.
كما يظهر أثر املفهوم عن الذات يف كثري من القطاعات االستهالكية يف عملية االنتقاء ( املالبس،
السيارات ،املوبايالت .)15()..

 15العبد اهلل ،ناصر ،األساليب احلديثة يف سلوك املستهلك ،ماجستري إدارة األعمال ،دامعة دمشق ،كلية االقتصاد.2009 ،
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 :3-2االتصال وسلوك المستهلك:
بشكل عام ميكن تعريفه بأنه(( :العملية اليت يتم من خالهلا إرسال رسائل معينة _ منبه_ ومن مرسل إىل
مستقبل مستهدف ،وباستخدام أكثر من أسلوب ،ومن خالل وسائل اتصالية حمددة(.)16
كما هو موضح يف النموذج:

وهذا النموذج يف االتصال مازال ميثل اإلطار الذي ينظر من خالله لكافة أبعاد أية عملية اتصالية بني األفراد
بعضهم ببعض أو بينهم وبني غريهم من األفراد باستخدام وسائل أو قنوات تعمل على إيصال ما جيب إيصاله من
معلومات للمستقبل ،وحسب األهداف املنوي حتقيقها.
عناصر االتصال:
بشكل عام توجد أربع عناصر أساسية جلميع أنواع االتصال وهي:
 .1املصدر :وهو الذي تصدر عنه الرسالة االتصالية مبحتوياهتا املختلفة وإليصال الرسالة للجهة
املستهدفة منها البد للمصدر من إجياد طريقة لتحويل الرسالة املقصودة ونقلها بدقة إىل اجلمهور
املستهدف.
كما جيب على املصدر املرسل أن يستخدم الرسالة املناسبة والوسيلة املناسبة لنقل هذه الرسالة_ موضوع
االتصال_ بشكل حيقق اهلدف من وراء إيصاهلا ودومنا أية عراقيل تعرقل وصوهلا للمستقبل املستهدف.

16عبيدات ،حممد ابراهيم ،سلوك املستهلك ،دار األوائل للنشر ،عمان ،2004 ،ص.253
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 .2املستقبل :وهو الذي يستقبل الرسالة املرسلة من املرسل بالشكل الذي مت استهدافه من قبل املرسل.
وحىت يتم ذلك البد أن يكون املستقبل على استعداد تام لقبول الرسالة وتفسريها التفسري املناسب وحسب
خرباته السابقة أما التأكد من أن املستقبل قد استقبل الرسالة (إجياباً أو سلباً) فغالباً ما يكون من خالل التغذية
العكسية الواردة منه للمرسل وبأية وسيلة اتصالية أخرى.
 .3الوسيلة :وترتبط بكافة الوسائل املتاحة منها الشخصية والغري شخصية.
 .4الرسالة :وتتضمن شكل الرسالة االتصالية ومضموهنا لذا البد من إعطاء عناية دقيقة ملضمون
الرسالة االتصالية وشكلها باعتبارمها معاً األساس األول جلذب اهتمام املشاهدين املستهدفني.
أنواع االتصال:
 .1االتصال الشخصي :وهو الذي حيدث بني شخصني أو أكثر وقد يأخذ عدة صور منها على
سبيل املثال ،التقاء شخصني وجهاً لوجه أو حتدمها معاً بواسطة اهلاتف أو عن طريق املراسلة
املوثقة.
 .2االتصال الغري شخصي :يف هذا النوع من االتصال ال يوجد اتصال مباشر بني مصدر الرسالة
واملستقبل.
عملياً ،يستخدم رجال التسويق هذا النوع من االتصال غري الشخصي من أجل التعريف وإثارة انتباه
املستهلكني املستهدفني واهتمامهم باملاركات املطروحة من السلع واخلدمات اليت يرغبون يف تصريفها يف األسواق
املستهدفة يضاف إىل ذلك أن االتصال غري الشخصي ميكن أن يتم من خالل استخدام خمتلف وسائل اإلعالن
كالتلفاز واالنرتنت والصحف واجملالت ...إخل(.)17

17عبيدات ،حممد ابراهيم ،سلوك املستهلك ،ط ،4دار األوائل للنشر ،عمان ،2004 ،ص.256
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الفصل الثالث
اتخاذ القرار الشرائي
تمهيد وتقسيم:
أضافت وسائل التواصل االجتماعي مفهوم جديد لنية الشراء من خالل الزيادة املستمرة يف توجه املستخدمني
حنو وسائل التواصل االجتماعي إلجراء البحث عن املعلومات واختاذ القرارات الشرائية .اهتم التسويق عرب األنشطة
املختلفة إىل حتقيق إشباع يف حاجات ورغبات املستهلك ،وتطوير منتجاهتا مبا حيقق رضا املستهلكني ،حىت أصبح جناح
املنظمة ال ي نحصر يف حدود اكتشاف ما حيتاجه املستهلك من متطلبات ،بل العمل بشكل مضاعف لتحديد
األسباب يف اجياد تلك احلاجة أو غريها من النوايا والدوافع الختاذ القرار الشرائي وهذا يتطلب دراسة عميقة وحتليل
دقيق للعوامل الداخلية والدوافع اليت حترك نية الشراء.
وسوف نتناول املباحث التالية:
 املبحث األول :نية الشراء.
 املبحث الثاين :عناصر عملية اختاذ قرار الشراء الفردي.
 املبحث الثالث :مراحل عملية اختاذ القرار الشرائي.
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 :1-3نية الشراء:
وتعرف نية الشراء بأهنا النمط الذي يتبعه املستهلك يف سلوكه للبحث أو الشراء أو االستخدام أو تقييم
السلع ،واخلدمات ،واالفكار ،اليت يتوقع منها ان تشبع حاجاته ورغباته(.)18
ونية الشراء للمستهلك ال تأيت من الفراغ بل هي نابعة من املتغريات والعوامل الداخلية يف ذات الفرد
واخلارجية احمليطة به اليت تقوده الختاذ قرار الشراء ،ومن أهم السمات اليت تؤثر يف نية شراء املستهلكني هي :العوامل
الدميوغرافية (كالعمر ،واجلنس والعرق ،واحلالة االجتماعية) .وخيتلف سلوك املستهلكني الشباب عن سلوك املستهلكني
كبار السن ،وخيتلف سلوك املستهلكني الذكور حنو السلع واخلدمات عن توجهات سلوك االناث باإلضافة إىل دور
احلالة االجتماعية يف اختاذ القرار الشرائي.
ويستطيع املسوق أن حيدد احتياجات ورغبات املستهلك واالستجابة هلا بشكل فاعل تبعا للعوامل
الدميوغرافية ،وهذا يدفع املستهلكً إىل املنظمة التسويقية ٕ باملقابل أن يكون أكثر والء خالصً وا ا ومنتجاهتا .والشك
بأن هذا الوالء يتعزز عندما يتوفر برنامج تروجيي خمطط وموجه بشكل صحيح حنو دوافع و حاجات املستهلك ،قائم
على اإلقناع والتأثري يف نية الشراء ،واعتماد الوسائل الرتوجيية املناسبة اليت تصب يف األهداف اليت تسعى إليها
املنظمة(.)19
يف الوقت احلاضر ،هناك العديد من وجهات النظر حول دراسة نية شراء املستهلك منها:
 .1نية الشراء تستند إىل مواقف املستهلك :مواقف املستهلك عبارة عن مزيج مركب من املعتقدات
واملشاعر والنوايا السلوكية.
 .2نية الشراء تستند إىل القيمة املدركة :القيمة املدركة هي الفرق بني الفوائد اليت ميكن أن يكسبها
املستهلك والتكاليف اليت سوف تدفع مثن للمنتجات واخلدمات اليت يتم تقييمها من قبل املستهلك قبل
اختاذ قرار الشراء النهائي.
 .3نية الشراء تستند إىل املخاطر املتوقعة  :إن املستهلك يسعى لشراء املنتج ذو األقل خماطر.

18عبد احلميد ،طلعت اسعد. 2002 ،التسويق الفعال :كيف تواجه تحديات القرن 21؟ ،مكتبات مؤسسة االهرام ،مصر .

19

Nabil, J., & Imed, Z. 2010."The Impact of Label Perception on the Consumer’s
Purchase Intention: an application on food products". IBIMA Business Review, 2, 214.
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 :2-3عناصر عملية اتخاذ قرار الشراء الفردي:
من النادر أن جند شخصني اثنني متشاهبان متاماً من حيث سلوكهما الشرائي وعليه فإن االختالفات يف
املواقف واإلدراكات والدافعية ترتك آثار مهمة جداً على قرارات السفر.
وتتضمن عملية قرار الشراء أربعة عناصر أساسية هي:
 -1المحفزات الدافعة للطلب ):(Energizers of demand
وهي عبارة عن قوى الدفاعية اليت تقود املستهلك إىل اختاذ قرار الشراء....
 -2مرشحات الطلب ):(filterers of demand
حىت يف حالة وجود الدافعية فإن الطلب قد يتعرض إىل معوقات أو حتديات نتيجة عوامل اقتصادية (مثل
دخل الفرد الفائض) ،وعوامل اجتماعية (اجلماعات املرجعية والقيم الثقافية) ،أو عوامل سايكولوجية (إدراك
املخاطر.)..
 -3المؤثرات ):(Affecters
من اجلائز أن يكون املستهلك قد طور أفكاره حول نوع املادة املشرتاة أو قصد حمل جتاري حمدد أو شركة
معينة ،من خالل محالت تروجيية أو صور ذهنية تكونت لديه أو من خالل معلومات عامة توفرت له.
إن هذه املؤثرات ستؤثر بالسلب أو باإلجياب على احملفزات احليوية الدافعة للطلب املؤدية لقيامه بالفعل
الشرائي.
 -4األدوار ):(Roles
إن الدور املهم هو ذلك الذي يعود لعضو اجملموعة الذي يقوم عادةً بأدوار خمتلفة يف عملية الشراء ،والذي
غالباً ما ي قوم حبسم القرارات املتعلقة بـ مىت وأين وكيف تقوم اجملموعة باالنتفاع من اخلدمة السياحية (التأثري األسري،
التأثري الثقايف)(.)20

 20العبد اهلل ،ناصر ،األساليب احلديثة يف سلوك املستهلك ،ماجستري إدارة األعمال ،جامعة دمشق ،كلية االقتصاد.2009 ،
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:3-3مراحل عملية اتخاذ القرار الشرائي:
متثل عملية اختاذ القرار الشرائي اآللية اليت مير هبا املستهلك عند اختاذه لقرار الشراء وتتضمن جمموعة من
األنشطة املتعاقبة تأخذ مخسة مراحل أساسية مير هبا املستهلك تقريباً عند قيامه بكل عملية شراء وتتمثل تلك املراحل
يف الشكل التايل :
 -1إدراك الحاجة للشراء (االنتباه لوجود حاجة غير ملباة):
وتستيقظ حاجات الفرد وتنطلق ألسباب متنوعة منها على سبيل املثال التعرض ملوقف معني أو تغيري يف
البيئة احمليطة أو ظهور منتج جديد.
وميثل إدراك املستهلك احلاجة حنو شراء منتج معني اخلطوة األوىل يف عملية الشراء وتنشأ احلاجة من مقارنة
الوضع الفعلي بالوضع املرغوب.
فمثالً تنشأ احلاجة لشراء سيارة عند قيام املستهلك مبقارنة وضعه الفعلي املتمثل يف عدم وجود وسيلة انتقال
خاصة به مع الوضع املرغوب وهو امتالكه لوسيلة خاصة للتنقل.
 -2البحث عن المعلومات:
يبدأ الفرد بالبحث عن املعلومات اخلاصة باملنتج يف جمموعة معارفه وخرباته مث يبدأ بالبحث عنها يف
منشورات الشركة واحتادات املستهلكني أو حىت يف االنرتنت.
يف مجيع األحوال خيتلف املستهلكون يف حبثهم عن املعلومات اخلاصة باملنتجات باختالف شخصياهتم،
فبعض املستهلكون ال يشرتون املنتج إال بعد إشباعه دراسة وحبثاً يف حني ال خيصص البعض اآلخر لعملية الشراء إال
وقتاً قصرياً كما خيتلفون باختالف طبيعة املنتج اليت تؤثر يف سلوك املستهلك يف هذا اجملال ،إذ أن املعلومات اليت يبحث
عنها املستهلك عند شراء زوج من األحذية هي غري املعلومات املطلوبة عند شراء سيارة أو غسالة أو تلفزيون.
وتؤثر درجة اخلطورة يف حال اخلطأ يف سلوك املستهلك عند حبثه عن املعلومات ألنه مبقدار ما تكون اخلطورة
النامجة عما يسمى اخليار السيء كبرية ما يدفع املستهلك حنو البحث عن املعلومات ،فاملخاطرة النامجة عن اخليار
السيء لشراء جهاز تلفزيون أقل من املخاطرة النامجة عن اخليار السيء لشراء منزل أو سيارة.
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ويستقي املستهلك معلوماته حول املنتجات املطروحة يف السوق واليت يرغب يف شرائها من عدة مصادر
خمتلفة:
 مصادر شخصية :ومتثل أفراد ألسرة ،األصدقاء ،الزمالء ،واجلريان.
 مصادر جتارية :شبكة االنرتنت ،اإلعالنات التجارية ،النشرات املصاحبة للسلع ،لوحات العرض
وغريها.
 مصادر عامة :وسائل اإلعالم املختلفة (صحف ،جمالت) ،مجعيات محاية املستهلك.
 مصادر جتريبية :جتربة أو استخدام ملنتج عملياً.
 -3تقييم البدائل:
تتمثل هذه املرحلة يف قيام املستهلك باستخدام املعلومات اليت مجعها يف التقييم واملفاضلة بني العالمات
التجارية للمنتج املطروحة يف السوق فكل منها يعترب بديل لآلخر.
ويعتمد عادة املستهلك يف عملية التقييم على أكثر من معيار كالسعر ،احلجم ،اللون ،الشكل ،املوقع
وختتلف األولويات أو األمهية النسبية لتلك املعايري بني املستهلكني.
 -4قرار الشراء:
عند قيام املستهلك بتقييم البدائل من العالمات التجارية تتوافر لديه رؤية واضحة حول سلم تفضيالته ،يقوم
املستهلك بعملية اختاذ قرار الشراء.
ومنيز يف موضوع قرار الشراء بني قرارات تؤخذ خارج خمزن البيع كانتقاء أو حتديد املخزن الذي يرغب
املستهلك الذهاب إليه خاصة أن لكل خمزن بيع صورته اخلاصة اليت يكوهنا وحيافظ عليها ،وبني قرارات الشراء اليت
تؤخذ داخل خمزن البيع كانتقاء املنتجات وكمية الشراء.
 -5سلوك ما بعد الشراء:
وميثل املرحلة األخرية من مراحل عملية اختاذ القرار الشرائي حيث يقوم املستهلك عقب الشراء الفعلي بعملية
تقييم للمنتج ذاته واليت تسفر عن شعور بالرضا يتحدد وفقاً للعالقة بني توقعات العميل أي املنافع اليت يتوقع احلصول
عليها من استهالكه للمنتج ،واألداء املدرك عن املنتج أي األداء الذي أدركه العميل نتيجة استهالكه أو استخدامه هلذا
املنتج.
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(األداء املدرك < توقعات العميل) يتولد شعور بعدم الرضا
(األداء املدرك >= توقعات العميل) يتولد شعور بالرضا(.)21

 21العبد اهلل ،ناصر ،األساليب احلديثة يف سلوك املستهلك ،ماجستري إدارة األعمال ،جامعة دمشق ،كلية االقتصاد.2009 ،
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الفصل الرابع
مواقع التواصل االجتماعي وتأثيرها على المستهلك
تمهيد وتقسيم:
تستند مواقع التواصل االجتماعي على بناء جمتمعات افرتاضية ،تسمح للمستهلكني التعبري عن حاجاهتم
ورغباهتم وقيمهم عرب اإلنرتنت ،مث يعمل التسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي على ربط هؤالء املستهلكني واجلمهور
بالشركات اليت تشرتك بنفس االحتياجات والرغبات والقيم ،و من خالل مواقع التواصل االجتماعي ميكن للشركات
البقاء على اتصال دائم ومباشر مع االفراد الذين يتبعوهنم ،و هذا التفاعل الشخصي ميكن من غرس الشعور بالوالء إىل
األتباع والعمالء احملتملني ،أيضا من خالل االختيار منهم ملتابعة هذه املواقع مما ميكن للمنتجات أن تصل إىل اجلمهور
املستهدف.
وسوف نتناول املباحث التالية:
 املبحث األول :مواقع التواصل االجتماعي واملستهلك.
 املبحث الثاين :إجيابيات وسلبيات مواقع التواصل االجتماعي.
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:1-4مواقع التواصل االجتماعي والمستهلك:
أحدثت مواقع التواصل االجتماعي (جبميع مواقعها وأشكاهلا) نوعاً من التأثري يف جممل حياتنا االجتماعية،
وإن كان ليس بالضرورة أن ميثل العامل األساس فيها ،لكنها أصبحت عامالً مهماً يف هتيئة متطلبات التغيري عن طريق
تطور الوعي وتكوين الفكرة يف نظرة اإلنسان إىل جمتمعه والعامل.
تتوجه به عرب رسائل إخبارية أو ثقافية أو ترفيهية أو غريها ،ال يؤدي بالضرورة إىل إدراك
فاملضمون الذي ّ
احلقيقة فقط ( إذا كان استخدامها بصورة صحيحة) ،بل إنه يسهم يف تكوين احلقيقة ومعرفة جوانب األخطاء
واملشاكل ،وحل اإلشكاليات اليت تسببها.
فإن املستخدم قد يتأثر بكل ما ينشر على مواقع التواصل االجتماعي فقد أصبحت جزء من حياته اليومية ،
يتصفحها باستمرار ويتعرض من خالهلا لكم هائل من الرسائل الثقافية واإلخبارية والرتفيهية ..إخل ،والصور والتعليقات
والفيديوهات ،اليت من شأهنا أن تؤثر يف إدراكه وقراراته يف كل اجملاالت.
وجاءت مواقع التواصل االجتماعي لتعطي هذا الدافع اإلنساين وجهاً طبيعياً حيث يتبادل الناس عرب هذه
املواقع صوراً لكل شيء ،وجبات طعامهم ومشروباهتم وأحدث ما شاهدوا أو اشرتوا من منتجات.
كذلك جند أن بعض املواقع خصصت جانباً خاصاً للبيع والشراء عن طريق االنرتنت وبرجمت طرقاً للعرض
ووضع السعر وطريقة الدفع
ومن أشهر هذه املواقع هو أمازون www.amazon.com
فعند الدخول إىل املوقع نرى شريط صور جملموعة من أحدث املعروضات التجارية يف السوق ومعروضات
جتارية تناسب فرتات العيد القادمة كعيد احلب مثالً أو عيد األم أو غريها
وأيضاً نرى شريط حبث للبحث عن غرض بالتحديد كـ البتوب مثالً:
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عند الوضع يف الباحث البتوب مثالً تظهر قائمة بالعديد من اخليارات خنتار املراد منها فتظهر صورة الالبتوب
ومجيع مواصفاته الدقيقة وسعره مع العرض إن وجد ،وعلى اليمني جند لوحة استمارة ملألها مثالً :الكمية املطلوبة  ،دفع
تأمني لسنتني أو ثالث ،هل أنت حباجة إلضافات على الالبتوب كاملاوس أو برنامج احلماية من الفريوسات مثالً ،مث
يف أسفل االستمارة إما أن ختتار شراؤه عن طريق البطاقة االئتمانية أو إضافته لوقت الحق.

تأثير موقع فيس بوك على المستهلك:
كما ذكرنا سابقاً عن أمهية وشهرة هذا املوقع وانتشاره العاملي ،حيث حصل على املرتبة الثانية عاملياً من
حيث أشهر املواقع بعد ، Googleبل وتفوق عليه يف العديد من الدول وبالتايل فإن املستخدم نتيجة إقباله الكبري
عليه فإنه يتأثر بكل ما يعرض عليه من منشورات وصور ...إخل
وهو ما أدى برجال التسويق إىل انتهاز هذه الشبكة والتسويق من خالهلا ،خاصة وأهنا تتيح هلم تعقبهم
وفهم أفكارهم ومشاعرهم بشكل أفضل والتعامل مع الشكاوى بكفاءة وحتسني املشاركة العامة  ،فالشركات تسعى
بالتواجد املستمر على الشبكة من خالل إنشاء حسابات خاصة أو جمموعات أو صفحات تقوم من خالهلا بطرح
خدماهتا ومنتجاهتا وتتواصل مع الزبائن عن طريق الردود على التعليقات أو الرسائل اخلاصة  ،كما أن استخدام الفيس
بوك يسهل جداً اختيار الزبائن وكيفية استهدافهم وطريقة الوصول إليهم من خالل حتديد من هم املستهدفون وماهي
أعمارهم وأماكنهم اجلغرافية أي (العوامل الدميغرافية).
ويف دراسة أعدها موقع "سوشال بيكرز" وأجريت على نشاط صفحات أكثر من مليون شركة جتارية على
فيسبوك ،أكدت النتائج أن الشركات متيل الستخدام الصور بكثافة على صفحاهتا ،حيث تشكل الصور  %77من
حمتوى صفحات الشركات التجارية على فيسبوك ،وتسيطر صور إعالنات املنتجات واألحداث أو املناسبات اليت
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ترعاها الشركة على معظم حمتوى ألبومات الصور ،ويقدر أن  %60.4من مستخدمي فيسبوك يعتمدون على هواتفهم
الذكية للتواصل االجتماعي(.)22

كمثال على ذلك صفحة شركة اديداس Adidasعلى الفيس بوك واملختصة ببيع امللبوسات الرياضية حيث
حصلت الصفحة على إعجاب  32مليون شخص وتقوم الصفحة بعرض منتوجاهتا وتتفاعل الزبائن على صور
املنتوجات

 22أسامة أمحد ،التسويق عرب شبكات التواصل االجتماعي ،جملة التدريب والتقنية.2015-12-9 ،174 ،
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كما أن موقع فيس بوك نفسه أضاف ميزة البيع والشراء يف اجملموعات والصفحات إذا كانت خمصصة لعرض
السلع حيث ميكن ألي شخص بيع أي سلعة يريدها عن طريق تصويرها ووضع شرح مناسب عنها وتقدير سعرها
وانتظار ردود من املشاهدين حيث أضاف الفيس بوك أيضاً ميزة الردود اجلاهزة املتعلقة بالبيع والشراء

تأثير موقع تويتر على المستهلك:
يعترب موقع تويرت من أفضل مواقع التواصل االجتماعي اليت يتفاعل فيها املستخدمني كما أصبح يتم
استخدامه من قبل الشركات املختلفة كمنصة إلدارة األعمال والتسويق وأيضاً يف تعزيز الوعي بالعالمات التجارية وزيادة
قاعدة اجلماهري اليت تؤدي بالضرورة يف زيادة املبيعات ،حيث يراها البعض أهنا أكثر فعالية يف إدارة العالقة مع العميل
أكثر حىت من فيس بوك ،كوهنا تستخدم غالباً من اهلواتف احملمولة ،يكون فيها املعجبني أكثر يقظة واستعداداً للتواصل
يف كل آن وحني ،وإن رسائل تويرت متاحة للعرض على الفور إىل اجلمهور ،وهذا يعين أن أي أخبار جدية أو سيئة عن
الش ركة ميكن أن تنشر على الفور إىل ماليني الناس يف خمتلف أحناء العامل عن طريق استخدام اهلاشتاغ الذي يتميز به
التويرت ،فتويرت ال يوفر فقط قناة إضافية للتواصل مع العمالء املستقبليني ،ولكنه أيضاً يبقي الشركة يف اخلط األمامي إذا
ما احتاجت للدفاع عن أي تعليق أو رد فعل سليب يكون هلا تأثرياً سلبياً على نشاطاهتا.
هناك بعض امليزات البنيوية والتفاعلية أيضاً من التغريد ،حيث أنه عوضاً عن املوقع التقليدي على شبكة
االنرتنت للشركات ،يعزز التويرت احملادثات اجلارية بني املسوقني واملستهلكني يف مراحل عملية التسويق مثل مرحلة ما
ق بل الشراء( أي حبوث التسويق) ،ومرحلة الشراء (أي ترويج املبيعات) ،ومرحلة ما بعد الشراء (أي خدمات العمالء).
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موقع التويرت يسمى أيضاً "موقع تواصل" املشاهري " فهو أقل شعبية من الفيس بوك لذلك يتجه معظم
مشاهري و جنوم اجملتمع إىل استخدام التويرت لنشر يومياهتم و تغريداهتم و التواصل مع معجبيهم .معجيب املشاهري
يتأثرون هبم كثرياً يف كل ما يقومون به مبا يف ذلك املنتجات اليت يستخدموهنا ،لذلك كل ما ينشره املشاهري يؤثر على
متابعيهم بشكل إجيايب كتفعيل قرار شرائي لسلعة ما يستخدمها أحد املشاهري ،أو بشكل سليب حيث ميتنع بعض
املستخدمني عن استخدام منتج ما ّروج له أحد املشاهري بشكل مباشر أو غري مباشر نتيجة عوامل نفسية معينة.
وعند تروجيهم لسلعة ما (مقصود أو غري مقصود) يزيد من اهتمام املتلقي كما يعزز من مسعة الشركة املعلنة
واملاركة التجارية املعلن عنها هبذه الطريقة ألن جنوم اجملتمع يتمتعون مبصداقية عالية وجاذبية كبرية يكون ذا أثر إجيايب يف
التعريف على العديد من املاركات السلعية.
تأثير موقع يوتيوب على المستهلك:
الفيديو على شبكة االنرتنت هو الشكل األسرع منواً من بني وسائل اإلعالم يف التاريخ حيث أنه  %62من
مستخدمي االنرتنت ( والنسبة تتزايد) يشاهدون الفيديو على شبكة االنرتنت بانتظام ،ويشاهد حوايل  2مليار فيديو
يومياً على موقع يوتيوب ،والسبب بسيط فالغالبية العظمى من الناس ،وعندما يتاح هلا االختيار يفضلون املشاهدة على
القراءة.
منذ سنوات ظهر اليوتيوب كأحد أهم املنصات الفاعلة يف جمال التسويق واسرتاتيجياته ،وذلك من خالل
تسجيل وصالت فيديو خاصة باملنتج أو العالمة التجارية وتبيني مميزاته وخصائصه كما هو من املعروف أن الشخص
يتأثر باإلعالن السمعي البصري والذي ميتاز باحلركية أكثر من اإلعالنات اجلامدة املعروضة يف الصور وامللصقات أو
على املذياع ،لذا كان اختيار الشركات واملنظمات هذه الشبكة من أجل استخدامها لعرض براجمها التسويقية يف شكل
فيديوهات توضح وتبني وتشرح فيها كيفية استخدامها مميزاهتا ومزاياها ،مما جيب مراعاته يف هذا النوع من التسويق هو
اإلجابة عن األسئلة اليت تعرتض املستهلك مثالً عم مزايا املنتج ،مكان تواجده ،كيفية استعماله ،خدمات ما بعد البيع
إن وجدت ،الضمانات إن تطلب األمر ....إخل ،وذلك ألجل إغراء املستهلكني باإلجابة عن كل هذا صوتاً وصورة.
فهنا نرى كما يف األمثلة السابقة أن تطبيقات اإلعالم االجتماعي سامهت بشكل فاعل يف زيادة التسويق يف
مواقع التواصل االجتماعي خصوصاً فيما يتعلق باجلانب التجاري ،كما متثل حتدياً هائالً بالنسبة ملؤسسات األعمال،
فلم تعد أساليب التواصل التقليدية تليب احتياجات العميل الذي يريد أن يتواصل مع املؤسسة باستمرار ويسمع منها
مباشرة.
وعلى هذا فإن املؤسسات والشركات التجارية غريت أعادت صياغة وتعريف مناذج أعماهلا ،لكي تتمكن من
تلبية احتياجات وتوقعات هذا النمط اجلديد من املسافرين من خالل:
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 .1عرض املعلومات واخلدمات والتسهيالت بطريقة جذابة ومتطورة.
 .2إعادة صياغة منظومة األعمال التقليدية ( الداخلية واخلارجية).
 .3النظر إىل املستهلك على أنه صاحب مصلحة ومساهم بعد أن كان جمرد مستهدف.
 .4القناعة بأن املستهلكني وما يتواصلون خالله من شبكات التواصل االجتماعي ،له قدرة عالية على
تعظيم الصورة الذهنية للسلعة واملنتج التجاري.
 .5القناعة بأن املستهلكني ميكن أن يروجوا للسلعة من خالل تفاعلهم مع اآلخرين عرب شبكات
التواصل االجتماعي.
 .6إمكانية املستهلك من تقييم السلع من  5-1جنوم  ،وأيضاً اإلبالغ عن األخطاء إن وجدت
والتواصل مع إدارة شكاوى العمالء مما ينعكس على تنمية وتطوير املنتجات اجلديدة(.)23
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:2-4إيجابيات وسلبيات مواقع التواصل االجتماعي:
إيجابيات مواقع التواصل االجتماعي:
على الصعيد الشخصي:
 .1حيفز على التفكري اإلبداعي بسبب التواصل مع أشخاص مثقفني من بيئات خمتلفة.
 .2يساعد على التعلم وذلك عن طريق تبادل املعلومات مع اآلخرين.
 .3حيقق قدراً ال بأس به من الرتفيه والتسلية.
 .4يساعد يف احلصول على عمل أو وظيفة.
 .5يعمق مفهوم املشاركة والتواصل مع اآلخرين.
 .6يوفر البقاء على اتصال مع األصدقاء والزمالء واألسرة.
 .7مشارة االهتمامات مع ومن كل األطراف يف العامل.
 .8تفيد رجال األعمال كأدوات لتعزيز مواقعهم على شبكة االنرتنت واملنتجات واخلدمات.
 .9طريقة أقل تكلفة من أجل البقاء على اتصال مع اآلخرين.
على صعيد املنشآت والشركات:
 .1التواصل مع عدد كبري جداً من زوار الصفحات االلكرتونية.
 .2اخنفاض تكاليف العديد من األنشطة التسويقية اليت وفرت مبالغ طائلة كانت تدفعها الشركات
للقيام ببعض املهام التسويقية يف اإلعالنات وغريها.
 .3التفاعلية العالية بني املنشأة وزبائنها من خالل شبكات التواصل االجتماعي على االنرتنت
 .4إجياد مرجعية فعالة ونشيطة للمستهلكني للوصول إىل املنشأة وجتميع املعلومات عنها والتعرف على
آراء العمالء حول منتجاهتا املتميزة.
 .5بناء العالمة التجارية وزيادة قيمتها من خالل زيادة عدد زوار ومعجيب الصفحات لتلك املنشآت.
 .6توفري مؤشرات موضوعية للتعرف على الشركات ذات الشعبية الكبرية من خالل زوار صفحاهتا
واملعجبني هبا ،مبا يعترب ميزة إجيابية لطاليب الشراكات معها أو التعامل معها بالتوريد أو الشراء أو
حنو ذلك.
 .7سهولة الوصول إىل الزبائن والعمالء.
 .8سهولة االستهداف لقطاعات معينة عرب إمكانات التصفية والتخصيص لفئات معينة من العمالء
املستخدمني لإلنرتنت.
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 .9تقليل صعوبة احلمالت الرتوجيية اجلديدة من حيث التكاليف والتصاميم وإمكانات تغيريها
وتعديلها.
 .10إمكانية العمل طول أيام األسبوع والتواصل املستمر مع الزبائن.
 .11االستخدام املتكرر للصفحات من خالل مستخدمي االنرتنت جبهد أقل بكثري من املطلوب من
الوسائل التقليدية السابقة.
سلبيات شبكات التواصل االجتماعي:
على الصعيد الشخصي:
 .1إدمان اجللوس عليها.
 .2مكن ان تكون وسيلة لرتويج العنف والتضليل.
 .3التعرض للجرائم االلكرتونية.
 .4التشهري ونشر الشائعات.
 .5انتحال الشخصيات.
 .6غياب الرقابة وعدم الشعور باملسؤولية.
على صعيد املنشآت والشركات:
 .1ال زال هناك عدد كبري من الشركات ال يستخدم صفحات شبكات التواصل االجتماعي على
االنرتنت وتصل لنسبة .%75
 .2هناك قطاعات من الزبائن قد ال يستخدم بشكل عام ألسباب قد تكون ثقافية أو تعليمية أو غري
ذلك.
 .3تسارع تزايد أعداد تلك الصفحات واملواقع يولد صعوبة بالغة أحياناً يف حتقيق معدالت انتشار
مرضية لصفحات الشركات وخاصة اجلديدة منها.
 .4التنوع الكبري ألعداد الزوار واختالفاهتم تشكل حتدياً كبرياً أمام إدارة تلك الصفحات ملراعاة
احتياجات ورغبات كل قطاعات تلك الزبائن.
 .5اختالف اللغة بني مستخدمي االنرتنت ميثل كذلك حتدياً إضافياً أمام صفحات التواصل
االجتماعي ،وبالرغم من أن اللغة االنكليزية متثل اللغة الدولية الرمسية ،إال أن هناك عدداً غري قليل
ال يستخدم اللغة االجنليزية بشكل متعمد أو غري متعمد.
 .6سهولة إنشاء صفحات مزورة شبيهة بالصفحات الرمسية.
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 .7اخرتاقات املواقع االلكرتونية قد ميثل مشكلة كبرية.
 .8إمهال الصفحة من خالل من يديروهنا ،أو األخطاء اليت قد حتدث منهم تسبب حالة متسارعة
واسعة االنتشار بشكل سليب عن الشركة بقدر قوة الصفحة وانتشارها يف ذات الوقت وبنفس
الدرجة تقريباً(.)24

24أسامة أمحد ،التسويق عرب شبكات التواصل االجتماعي ،جملة التدريب والتقنية.2015-12-9 ،174 ،
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الفصل الخامس
إدارة العالقة مع العميل االجتماعي
تمهيد وتقسيم:
ترجع بدايات هذا املفهوم إىل مصطلح التسويق بالعالقات ) (Marketing Relationalالذي يقوم
على أسس خمالفة متاماً ملا كان سائداً وفق املفهوم التقليدي للتسويق ،فقد أشار ) (Berryالذي يعترب من األوائل
الذ ين قدموا هذا املصطلح ،بأن التسويق بالعالقات يقوم على ثالث أسس هامة ،هي جذب العمالء ،مث االحتفاظ
لتعزيز اإلشباع والوالء لديهم من خالل تقدمي املنافع املميزة والقيمة املضافة اليت يسعى العميل إىل حتقيقها من خالل
استهالكه للسلعة أو اخلدمة(.)25
وسوف نتناول املباحث التالية:
 املبحث األول :مفهوم إدارة العالقة مع العميل .CRM
 املبحث الثاين :نشأة وتطور مفهوم إدارة العالقة مع العميل .CRM
 املبحث الثالث :إدارة عالقة العمالء االجتماعيني .SCRM
 املبحث الرابع :خطوات إدارة عالقة العمالء.

 25مشارة نور الدين ،دور التسويق عرب شبكات التواصل االجتماعي يف إدارة العالقة مع الزبون ،جامعة قاصدي مرباح ،معهد العلوم
االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،ماجستري يف العلوم االقتصادية.2013،
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:1-5مفهوم إدارة العالقة مع العميل :CRM
يعترب مفهوم إدارة العالقة مع العميل أو ما يعرف أيضاً بإدارة عالقات العمالء من املواضيع األكثر تداوالً يف
جمال إدارة األعمال والتسويق ،كونه أصبح من أجنع األساليب اليت تنتجها املؤسسات والشركات للنجاح يف هذا السوق
الديناميكي املعقد ،وفيما يلي سوف نستعرض بعض التعاريف اليت تتطرق إليه لفهمه أكثر.
تعريف إدارة العالقة مع العميل:
تعريف املوسوعة احلرة ويكيبيديا" :إدارة عالقات العمالء إىل الشركة أو اإلدارة اليت تعمل فيها والعمالء
واجلمهور ككيان واحد ،وإدارة العالقة مع العمالء هو مزيج من السياسات والعمليات واالسرتاتيجيات اليت ينفذها هذا
القسم من اإلدارة إلرضاء عمالئها وتوفري وسيلة لتتبع معلومات العميل سواء كان راضياً عما يقدم له من خدمات أو
منتجات أو له انتقادات ورمبا اقرتاحات لتحسينها ،وهو ينطوي على استخدام وسائل الجتذاب العمالء و إرضائهم،
فتكون مصلحة للجميع"(.)26
املفصلة ،واملتعلقة بكل
يعرف فيليب كوتلر إدارة العالقة مع العمالء على أنه عملية تتضمن مجع املعلومات ّ

عميل على حدى ،وكذا التسيري بعناية لكل حلظات االتصال مع العمالء ،هذا كله من أجل حتقيق االحتفاظ بوالء
العمالء للمؤسسة(.)27
ومن التعاريف السابقة ميكن تعريف إدارة العالقة مع العميل بأهنا :اسرتاتيجية منظمة وأسلوب متكامل بني
الشركة وعمالئها تقوم على أساس االتصال املستمر ،التحاور والتشاور والثقة املتبادلة بني الطرفني ،من أجل االحتفاظ
بالعمالء وحتقيق رضاهم.

 ،26إدارة العالقة مع الزبون https://ar.wikipedia.org .املوسوعة احلرة(ويكيبيديا)
27
Kotler, Philips , Marketing Management : Analysis, planning control, Engl
woodcliffs . New jersy Printice- Hall Inc, 1976 .
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:2-5نشأة وتطور مفهوم إدارة العالقة مع العميل :CRM
إن انفجار ثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصال وانتشار االنرتنت حولت العديد من املفاهيم وطورهتا كما
أدت إىل بروز العديد من املفاهيم اجلديدة كالتجارة االلكرتونية ،التسويق عرب االنرتنت كالتسويق عرب شبكات التواصل
االجتماعي وغريها...إخل ،وإدارة العالقة مع العميل يف اجملال التسويقي أيضاً كانت من أبرز املفاهيم اليت عرفها التسويق
وزاد تطورها بعد ظهور ثورة االنرتنت حيث ميكن توضيح ذلك من خالل اجلدول التايل:28

مشارة نور الدين ،دور التسويق عرب شبكات التواصل االجتماعي يف إدارة العالقة مع الزبون ،جامعة قاصدي مرباح ،معهد العلوم
االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،ماجستري يف العلوم االقتصادية.2013،
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:3-5إدارة عالقة العمالء االجتماعيين :SCRM
كثرياً ما يستخدم إدارة عالقات العمالء االجتماعيني  SCRMكمرادف لرصد ومراقبة الشركات لعمالئها
عرب الشبكات االجتماعية مثل الفيسبوك وتويرت ومدى تفاعلهم مع منتجاهتا والعالمة التجارية ،ومع ذلك يبقى هذا
تفسري ضيق للغاية ،وإدارة عالقات العمالء االجتماعيني يشمل أيضاً العمالء يف حد ذاهتم الذين يشاركون يف
العمليات التسويقية واختاذ القرارات.
آ -مفهوم إدارة العالقة مع العمالء االجتماعيين:
إدارة عالقات العمالء االجتماعية  SCRMهي "استخدام وسائل االعالم االجتماعية كقناة جديدة لربط
العالقات مع العمالء ،وهي تشمل مجيع املمارسات والتقنيات لتسهيل التفاعل بني العالمة التجارية ونظامها
اإليكولوجي (العمالء والشركاء ،املوظفني ،إخل) عن طريق وسائل اإلعالم االجتماعية.
كما اجته البعض إىل تسمية  SCRMإىل  SCRM 2.0وميكن القول أن CRM 2.0تتكون من
أربع مكونات أساسية هي:
 .1العميل ) :(consumerالعميل اجليد هو الذي يوفر املزيد من األرباح مع أقل املوارد.
 .2العالقة ) :(relationshipالصلة بني الشركة وزبائنها واليت تنطوي على التواصل والتفاعل
املستمر املتبادل بينهما على املدى الطويل أو القصري.
 .3اإلدارة ) :(managementأي إمكانية وقابلية التغيري املستمر لثقافة وعمليات االتصال داخل
الشركة.
 .4الويب  :(Web 2.0) 2.0متثل تكنولوجيا ويب حديثة متكن من جعل التطبيقات أكثر تفاعلية
وهي شبكات التواصل االجتماعي.
ب -الفرق بين إدارة عالقات العمالء التقليديين  CRMوإدارة عالقات العمالء االجتماعيين :SCRM
تعد اسرتاتيجية إدارة عالقات العمالء االجتماعيني أو ما تعرف بـ SCRMأو SCRM 2.0واليت
ظهرت مع ثورة شبكات التواصل االجتماعية ،أو مع جيل الويب  ، 2.0اليت جعلت من املؤسسات تتجه إىل هذه
التقنية واستخدامها يف جمال التسويق وإدارة األعمال بصفة عامة وفيما يلي سوف نستعرض مقارنة بني CRM
التقليدية و .social CRM
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جـ  -أهداف إدارة عالقات العمالء االجتماعيين ):(Social CRM
إن هدف إدارة عالقات العمالء االجتماعيني أو ما يعرف بـ  SCRMهو تعزيز املشاركة التعاونية
االستهالكية من خالل احملادثات لتحسني الدعم والعالقة مع العميل ،فإنه يسمح أساساً إلجياد سبل جديدة لتطوير
األعمال ،لتصبح إدارة عالقات العمالء على الشبكات االجتماعية املمارسة األساسية للشركات اليوم و SCRM
يوسع نطاق  ،CRMحيث يستغرق مبادئ إدارة البيانات  CRMالتقليدية لتطبيقها على مصادر البيانات
اجلديدة مثل الشبكات االجتماعية ،أي أن إدارة عالقات العمالء االجتماعيني تعد فرصة للشركة للحصول على
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بيانات تعليمية غنية والتحسني املستمر لعالقات العمالء ،واهلدف النهائي هو بطبيعة احلال حتسني صورة العالمة
التجارية وتكوين صورة ذهنية حسنة لدى عمالء الشركة ،حتقيق والء العمالء وإرضائهم وهو اهلدف املنشود.
ويتم ذلك من خالل أهداف وسيطة خمتلفة:
 .1فهم السوق واحتياجات املستهلك.
 .2جعل االتصال األنسب.
 .3بناء عالقة دائمة مع عمالئها.
 .4تقدمي املنتجات واخلدمات.
 .5احلصول على عمالء جدد.
 .6حتقيق والء العميل(.)29

29جم ،سرتن ،خدمة الزبائن على االنرتنت ،ترمجة :باسل احلاج قدور ،علي أبو عمشة ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،2003 ،ص.461
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:4-5خطوات إدارة عالقة العمالء:
تعترب العالقات مع العمالء وفهم اختالفاهتم من أهم حماور منو الشركة وتقدمي منتجات حتاكي احتياجات
السوق ،ومن أجل إنشاء وإدارة العالقة مع العمالء ،لديك أربعة خطوات أساسية إلجنازها:

من خالل هذا الشكل الذي يوضح اخلطوات الرئيسية اليت تنتهج لنجاح الشركات يف ربط عالقة محيمة مع
عمالئها وحتقيق رضاهم ،حيث قسم الكاتب اخلطوات إىل قسمني:
 -1الخطوات التحليلية ,وتؤدي بدورها بتطوير وفهم أفضل للزبائن وذلك بـ:
أ -حتديد العمالء بشكل فردي ) :(Identifyحيث تقوم الشركة يف هذه املرحلة بتحديد ومعرفة العمالء
بشكل فردي أي معرفة كل عميل على حدا ،ألنه من الصعب أن تكون الشركة على عالقة مع مجهور
من العمالء ،كذلك وقبل أن تتمكن الشركة من إنشاء عالقات من الالزم عليها حتديد العمالء أوالً،
ومن هنا يربز دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال ،فالشركة اليت متتلك قاعدة بيانات عن عمالئها تكون
هلا القدرة أكثر على حتديدهم.
ب -متييز العمالء كل على حدى ) :(Differentiateختتلف طبائع العمالء وسلوكياهتم بعضها البعض،
سواء من حيث قيمتها لدى الشركة  ،أو ما حيتاجونه من سلوكيات وخدمات ختلق (أو تدمر) القيمة،
ووسائل التواصل االجتماعي تسهل هذه العملية أيضاً وختتصرها كوهنا متثل قاعدة بيانات كربى ميكن
استعماهلا هلذا الغرض.
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 -2الخطوات التنفيذية (التشغيلية):
اخلطوات التشغيلية هي الطريقة اليت تقدم جتربة حمددة للعمالء وذلك من خالل:
أ -التفاعل مع العمالء ) :(Interactتنبع العالقة أساساً من التفاعل فالعالقة اليت اعتمد فيها
ب -على بعض التفاعل بني الطرفني حبيث تكون فعالة من حيث التكلفة ،وبالتايل دفع املزيد واملزيد من
التفاعالت ضمن اجتاهات وقنوات أكثر كفاءة.
ت -ختصيص العمالء ) :(Customizeتأيت إدارة عالقات العمالء عندما تتصرف بشكل خمتلف جتاه
عمالئك ،ومسي هذا بـ " اخلصيص" على الرغم من أنه ال يتحدث بالضرورة عن ختصيص املنتج أو
اخلدمة ،ولكن طاملا يعاجل كل عميل بشكل خيتلف عن غريه ،بناءً على املعرفة باختالفاهتم فهو ما
يسمى ب ـ "ختصيص" معاملة العميل).)30

30املرجع السابق ،ص.470
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الفصل السادس :الجانب العملي للبحث
بعد التطرق إىل اجلانب النظري وحتديد إشكالية وفرضيات البحث واهلدف منه وسبب اختياره واستعراض املفاهيم
األساسية للموضوع ،نتطرق اآلن إىل اجلانب التطبيقي حملاولة اختبار الفرضيات وذلك باالعتماد على تطبيق أدوات
الدراسة اليت تساعدنا على مجع املعلومات فنتعرض يف هذا الفصل إىل منهجية البحث اليت تشمل على  :الدراسة
االستطالعية ،األدوات املستعملة واألساليب اإلحصائية املستعملة اليت اعتمدنا عليها يف حتليل وتفسري ومناقشة النتائج.
 :1-6أسلوب الدراسة
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أثر مواقع التواصل االجتماعي على سلوك املستهلك ،ولتحقيق هذا العدف فقد
مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي ،واستخدام االحندار البسيط واملتعدد الختبار الفرضيات.
 :2-6الطريقة واألدوات المستخدمة
 -1تقديم االستبيان:
وضع هذا االستبيان من طرفنا لغرض قياس(تأثري مواقع التواصل االجتماعي على سلوك املستهلك) ومت تقدميه لعينة من
الطالب اجلامعيني يبلغ عدد أفرادها من  50فردا ،ويتكون االستبيان من  3حماور ،حيث صيغت األسئلة على شكل
أسئلة مغلقة ومفتوحة.
 -2محاور االستبيان:
جاءت استمارة االستبيان متضمنة ل  25سؤاالً ،حيث كانت من األسئلة املغلقة ،واليت حتتمل إجابة واحدة أو أكثر،
وقد مت االعتماد على هذا النوع من األسئلة يف إعداد وتصميم استمارة االستبيان ،لضمان السهولة والدقة يف اإلجابة
بالنسبة لكل املستجوبني على اختالف مستوياهتم التعليمية ،حيث كانت األسئلة سهلة وحمددة تساعد على تسهيل
الدراسة.
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وفيما خيص األسئلة اليت تضمنتها استمارة االستبيان ،فقد مت تقسيمها إىل  5حماور كما يلي:
احملور األول :تضمن ( )3أسئلة عن البيانات الشخصية للمجيب.
احملور الثاين :تضمن ( )4أسئلة عن مدى استخدام مواقع التواصل االجتماعي واهلدف من استخدامه.
احملور الثالث والرابع واخلامس :مشلوا متغريات الدراسة الرئيسة ،ومها( :مواقع التواصل االجتماعي ،وسلوك املستهلك)
مت توزيعها على الشكل التايل:
 املتغريات املستقلة (اإلعالن االلكرتوين) :وتضمن حمورين :
احملور الثالث  :تضمن ( )6أسئلة لقياس خصائص مواقع التواصل االجتماعي.
احملور الرابع :تضمن ( )9أسئلة لقياس مميزات مواقع التواصل االجتماعي.
 املتغري التابع(سلوك املستهلك) :وتضمن احملور اخلامس ،وتضمن سؤالني اثنني.
 -3طريقة تطبيق االستبيان:
يطبق هذا االستبيان بصفة فردية حيث يطلب فيه من الشخص املبحوث أن يقوم باإلجابة عن األسئلة املوجودة يف
االستبيان ،مع العلم أنه ال توجد إجابة صحيحة أو خاطئة.
 -4البرامج والمعالجات المستخدمة في تحليل االستبيان:
مت استخدام برنامج  spssمن أجل تفريغ البيانات والقيام بعملية التحليل ،كما مت اعتماد مقياس ليكارت يف حتليل
البيانات.
وفيما خيص مجع وتبويب املعلومات اليت ختص عينة الدراسة ،مت إعداد جمموعة جداول مت استخالصها باالعتماد على
الربنامج املذكور سابقاً ومتثيل تلك اجلداول يف أشكال تعطي وضوحاً أكثر وتسهل عملييت املالحظة والتحليل.
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 :3-6نتائج الدراسة واختبار الفرضيات:
سنتناول يف هذا املبحث عرض النتائج التفصيلية للدراسة اليت توصلنا إليها وهي تنقسم إىل مطلبني فاملطلب األول من
هذا املبحث يعرض النتائج املتعلقة بأسئلة االستبيان ،والنتائج املتعلقة باختبار الفرضيات أما اجلزء الثاين فيهتم بتفسري
النتائج وحتليلها مث ربط النتائج بالفرضيات.
 صدق وثبات األداة:
أ) الصدق الظاهري ألداة الدراسة:
للتحقق من الصدق الظاهري ألداة الدراسة ،مت عرضها على جمموعة من ذوي االختصاص يف
اجلامعات السورية ،هبدف الوقوف على مدى صالحيتها كأداة جلمع البيانات ،ولقد مت األخذ
باملالحظات املقرتحة من قبل احملكمني ،وأجريت التعديالت املطلوبة.
ب) ثبات أداة الدراسة:
للحكم على دقة القياس من خالل حتديد ثبات أداة القياس املمثلة باالستبيان ،مت اختبار مدى
ثبات االستبيان بالنسبة الستمارة االستبيان باستخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ.
قيمة α

البعد
خصائص مواقع التواصل االجتماعي

.8353

حمفزات مواقع التواصل االجتماعي

.8357

سلوك املستهلك(استخدام مواقع التواصل)

.7069
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 نتائج الدراسة:
أ) وصف الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة:
العامل

اجلنس

العمر

املستوى
اجلامعي

التكرار

النسبة

ذكر

30

60

أنثى

20

40

اجملموع

50

100

أقل من 20

12

24

بني 28 25-20

56

فوق 25

10

20

اجملموع

50

100

سنة أوىل

10

20

سنة ثانية

12

24

سنة ثالثة

14

28

سنة رابعة

14

28

اجملموع

50

100
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من خالل معطيات اجلدول نالحظ أن العينة تكونت من  60%من الذكور و  40%من اإلناث ،و نالحظ أن
 24%من أفراد العينة أعمارهم حتت ال  20سنة ،و 56%أعمارهم بني ال 25-20سنة ،أما النسبة املتبقية 20%
فهم ممن أعمارهم فوق ال 25سنة ،وتعترب هذه النتائج منطقية يف أغلب الدراسات ،حيث أن الشباب وخاصة
الطالب اجلامعيني هم األكثر استعماالً ملواقع التواصل االجتماعي نظراً لتعدد رغباهتم اليت يسعون لتلبيتها وبالتايل تأثري
هذه املواقع يكون أكرب عليهم ،كما يتضح أن نسبة  20%من أفراد العينة هم من طالب السنة األوىل ،و 24%هم
من طالب السنة الثالثة ،بينما 28%هم من طالب السنة الثالثة ،و 28%أيضا هم من طالب السنة الرابعة.
ب) الوصف اإلحصائي للمحاور (المتوسط واالنحراف المعياري):
املستوى

الوسط احلسايب

منخفض

أقل من 2.33

متوسط

أكثر من  2.34إىل 3.66

مرتفع

أكثر من 3.66

من اجلدول يتضح بأن مستويات اإلجابة ملقياس ليكرت اخلماسي ترتاوح بني أقل من  2.33وأكثر من ،3.66
حيث إنه إذا كان الوسط احلسايب أقل من  2.33فيكون مستوى اإلجابة منخفضاً على مقياس ليكرت ،وال يكون
هناك أثر على سلوك املستهلك ،وإذا كان الوسط احلسايب أكثر من  3.66-2.34فيكون مستوى اإلجابة متوسطاً
على مقياس ليكرت ،ويكون هناك أثراً بسيطاً على سلوك املستهلك ،وإذا كان الوسط احلسايب أكثر من  3.66فيكون
مستوى اإلجابة مرتفعاً على مقياس ليكرت ،ويكون هناك أثر كبري على سلوك املستهلك.
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 )1المحور الثالث :قياس خصائص مواقع التواصل االجتماعي
الفقرة

1

املتوسط

مساح مواقع التواصل االجتماعي تبادل

االحنراف

األمهية

املعياري

النسبية

1.22048 3.5974

10

املستوى

متوسط

االهتمامات املشرتكة بني اجملتمعات حيثك على
استخدام هذه املواقع.
2

قيام وسائل التواصل االجتماعي على الرتابط بني 1.25182 3.4246

12

متوسط

املواقع واملوارد والناس يدفعك إىل القيام بزيارة هذه
املواقع.
3

1.11775 3.7831

خلق وسائل التواصل االجتماعي جواً يشجع

5

مرتفع

على املشاركة وتبادل املعلومات يدفعك إىل
املشاركة يف هذه املواقع.
4

1.07666 3.8989

امتياز وسائل التواصل االجتماعي بالسرعة يف

2

مرتفع

التواصل واالنتشار يدفعك إىل استخدام هذه
الوسائل.
5

إمكانية إي شخص من استخدام وسائل التواصل 1.01243 3.9099

1

مرتفع

االجتماعي يدفعك إىل زيارة هذه املواقع
والتسجيل هبا.
6

تشجيع مواقع التواصل االجتماعي على املشاركة 1.16872 3.4761

9

متوسط

والتغذية املرتدة يدفك إىل استخدام هذه املواقع
0.66395 3.6816

املتوسط العام
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مرتفع

نالحظ من اجلدول أن اجتاهات العينة كانت إجيابية حنو الفقرات املطروحة ،وذلك ألن متوسطها أكرب من متوسط
القياس( ، (3كما ويبني اجلدول أن املتوسط العام هلذه الفقرات بلغ) )3.6816باحنراف معياري بلغ (،).66395
وهذا يعكس موافقة العينة على متغري خصائص مواقع التواصل االجتماعي ،وأن هذه اخلصائص ذات أمهية بالغة يف
التأثري على سلوك املستهلك.
 )2المحور الرابع :قياس مميزات وسائل التواصل االجتماعي
املتوسط

الفقرة

االحنراف

األمهية

املعياري

النسبية

1

إن أمهية وشهرة موقع فيسبوك يدفعك إىل زيارته.

1.00798 3.8842

2

2

إن إمكانية نشر الصور والفيديوهات يدفعك إىل استخدام

1.06886 3.7960

4

املستوى

مرتفع
مرتفع

موقع فيسبوك.

3

إضافة ميزة البيع والشراء يف اجملموعات والصفحات على

1.05846 4.0551

1

مرتفع

موقع فيسبوك يدفعك إىل استخدامه من أجل البيع أو
الشراء.

4

إن طريقة استخدام اهلاشتاغ يف موقع تويرت يدفعك إىل

3.8272

.97459

3

مرتفع

استخدام هذا املوقع.

5

تعزيز تويرت للمحادثات اجلارية بني املسوقني واملستهلكني

1.14424 3.5441

7

متوسط

حيثك على استخدام هذا املوقع من أجل الشراء.

6

استخدام املشاهري ملوقع تويرت بشكل كبري يدفعك إىل

1.25537 3.5643

5

متوسط

استخدام هذا املوقع.

7

استخدام يوتيوب لتقنية الفيديو يدفعك إىل زيارة هذا
املوقع.
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1.25896 3.4007

9

متوسط

8

اإلعالنات املصورة يف موقع يوتيوب ملنتج معني تدفعك

1.23809 3.5551

6

متوسط

إىل شراء هذا املنتج.

9

إمكانية تقييم السلع يف موقع يوتيوب الذي يساعدك على

1.24173 3.4228

8

متوسط

تقييم البدائل يدفعك إىل الشراء عن طريق هذا املوقع.
3.4228

مرتفع

.75174

نالحظ من اجلدول أن اجتاهات العينة كانت إجيابية حنو الفقرات املطروحة ،وذلك ألن متوسطها أكرب من متوسط
القياس( ، (3كما ويبني اجلدول أن املتوسط العام هلذه الفقرات بلغ) )3.6722باحنراف معياري بلغ (،).75174
وهذا يعكس موافقة العينة على متغري مميزات مواقع التواصل االجتماعي ،وأن هذه املميزات ذات أمهية بالغة يف التأثري
على سلوك املستهلك.
 )3المحور الخامس :سلوك المستهلك
الفقرة

1

املتوسط

تلعب خصائص وسائل التواصل االجتماعي دوراً هاما يف

االحنراف

األمهية

املعياري

النسبية

1.11096 3.7261

2

املستوى

مرتفع

التأثري على سلوكك يف استخدامها

2

تلعب مميزات وسائل التواصل االجتماعي دوراً هاماً يف

1.02004 3.8180

4

مرتفع

التأثري على سلوكك يف استخدامها

3

املتوسط العام

3.7720
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.70517

1

مرتفع

نالحظ من اجلدول أن اجتاهات العينة كانت إجيابية حنو الفقرات املطروحة ،وذلك ألن متوسطها أكرب من متوسط
القياس( ، (3كما ويبني اجلدول أن املتوسط العام هلذه الفقرات بلغ) )3.7720باحنراف معياري بلغ (،).70517
وهذا يعكس بأن مواقع التواصل االجتماعي تلعب دوراً مهماً يف التأثري على سلوك املستهلك.
ت) اختبار فرضيات الدراسة:
 )1اختبار الفرضية الفرعية األولى:
ال يوجد ذو داللة إحصائية خلصائص مواقع التواصل االجتماعي يف التأثري على سلوك املستهلك  .عند
مستوى داللة ≤ .0.05
معامل

معامل

التحديد

التفسري

R

r2

.572

.327

F

القرار

احملسوبة

DF
درجة
احلرية

معامل االحندار
املتغري
املستقل

اخلطأ

B

املعياري

t
احملسوبة

*

Sig

مستوى
الداللة

رفض

263.626

1

خصائص

48

مواقع

49

0.37

0.608

16.237

.000

التواصل

يتضح من اجلدول بأن منوذج االحندار البسيط لتمثيل العالقة بني خصائص مواقع التواصل االجتماعي
وسلوك املستهلك معنوي ،إذ أن قيمة  Fاحملسوبة تساوي) ،(263.626وأن خصائص مواقع التواصل
تفسر ما نسبته) (%32.7من املتغريات يف سلوك املستهلك ،وأن زيادة وحدة واحدة من خصائص
مواقع التواصل ستزيد من التأثري على سلوك املستهلك مبا نسبته) ،(.608إن أثر املتغري املستقل
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(خصائص مواقع التواصل االجتماعي) يف املتغري التابع (سلوك املستهلك) معنوي ،كون قيمة  tاحملسوبة
) (16.237معنوي عند مستوى داللة) ،(sig=000استناداً إىل ما تقدم نرفض فرضية العدم
" ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية خلصائص وسائل التواصل االجتماعي يف التأثري على سلوك
املستهلك" ،ونقبل الفرضية البديلة.
 )2اختبار الفرضية الفرعية الثانية:
ال يوجد ذو داللة إحصائية ملميزات مواقع التواصل االجتماعي يف التأثري على سلوك املستهلك  .عند
مستوى داللة ≤ .0.05
معامل
التحديد

معامل
التفسري

R

r2

.696

.485

F

القرار

احملسوبة

معامل االحندار

DF
درجة

املتغري

اخلطأ

احلرية

املستقل

املعياري

B

t

*Sig

احملسوبة

مستوى
الداللة

رفض

510.255

1

مميزات

48

مواقع
التواصل

49

0.29

0.654

22.589

.000

يتضح من اجلدول بأن منوذج االحندار البسيط لتمثيل العالقة بني مميزات مواقع التواصل االجتماعي،
وسلوك املستهلك معنوي ،إذ أن قيمة  Fاحملسوبة تساوي) ،(510.255وأن مميزات مواقع التواصل
للمستهلك يفسر ما نسبته) (%48.5من املتغريات يف سلوك املستهلك ،وأن زيادة وحدة واحدة من
مميزات مواقع التواصل ستزيد من التأثري على سلوك املستهلك مبا نسبته) ،(.654إن أثر املتغري املستقل
(مميزات مواقع التواصل االجتماعي) يف املتغري التابع (سلوك املستهلك) معنوي ،كون قيمة  tاحملسوبة
) (22.589معنوي عند مستوى داللة) ،(sig=000استناداً إىل ما تقدم نرفض فرضية العدم
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" ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية خلصائص وسائل التواصل االجتماعي يف التأثري على سلوك
املستهلك" ،ونقبل الفرضية البديلة.
 )3اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:
ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ملواقع التواصل االجتماعي يف التأثري على سلوك املستهلك  .عند
مستوى داللة ≤ .0.05
معامل
التحديد

معامل
التفسري

R

r2

.799

.638

F

DF

احملسوبة

معامل االحندار

درجة

املتغري

اخلطأ

احلرية

املستقل

املعياري

B

T

*Sig

احملسوبة

مستوى
الداللة

خصائص
مواقع
5

0.37

0.130

3.571

.000

التواصل

48
189.896

43
مميزات
مواقع
التواصل

0.35

0.314

9.045

.000

يتضح من اجلدول بأن منوذج االحندار البسيط لتمثيل العالقة بني بعدي مواقع التواصل
االجتماعي(خصائص التواصل االجتماعي و مميزات مواقع التواصل االجتماعي) ،وسلوك املستهلك
معنوي ،إذ أن قيمة  Fاحملسوبة تساوي) ،(189.896وأن مواقع التواصل للمستهلك يفسر ما
نسبته) (%63.8من املتغريات يف سلوك املستهلك ،وأن زيادة وحدة واحدة من بعدي مواقع التواصل
ستزيد من التأثري على سلوك املستهلك كاآليت :
63

خصائص مواقع التواصل االجتماعي بنسبة) ،(.130مميزات مواقع التواصل االجتماعي بنسبة
) ،(.314استناداً إىل ما تقدم نرفض فرضية العدم " ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية خلصائص وسائل
التواصل االجتماعي يف التأثري على سلوك املستهلك" ،ونقبل الفرضية البديلة.
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نتائج البحث:
 -1حتتل شبكات التواصل االجتماعي مكانة هامة يف حياة األفراد.
 -2فئة الشباب هي األكثر استخداماً لشبكات التواصل االجتماعي وبالتايل تأثري هذه الشبكات عليهم
أكرب.
 -3تلعب شبكات التواصل االجتماعي دور كبري يف التأثري على سلوك املستهلك.
 -4إن شبكات التواصل هلا دور كبري يف تفعيل القرار الشرائي للمستهلك.
 -5إن االتصال يف مواقع التواصل االجتماعي هو اتصال ذا اجتاهني تتدفق فيه املعلومات من املؤسسة أو
املنشأة إىل املستخدم وبالعكس ،فمرسل الرسالة متلقي يف نفس الوقت ،ومتلقي الرسالة مرسل يف آن
واحد.
 -6االنرتنت وخاصة شبكات التواصل االجتماعي هي عبارة عن جمتمع مفتوح يسمح بتبادل املعلومات
ويؤمن عدد من اخلدمات تسهل عملية التفاعل بني مستخدمي هذه الشبكات ،كما أهنا حتول
املستخدم إىل شريك فعال ومنتج يف العملية االتصالية.
 -7تقدم شبكات التواصل االجتماعي عدداً كبرياً من املنافع ملستعمليها من أمهها توفري كم هائل من
املعلومات كما أهنا تسهل وتبسط االتصاالت بني األفراد واجلماعات مهما تباعدت املسافة ،إال أهنا يف
نفس الوقت جتلب عدداً من املخاطر على مستخدميها من أمهها خماطر متعلقة باخلصوصية.
 -8متتاز بيئة التسويق على شبكات التواصل االجتماعي بكوهنا بيئة مفتوحة تتالشى معها حدود الزمان
واملكان وبالتايل ميكن الوصول إىل عدد هائل من املستخدمني خالل وقت قصري والتأثري عليهم من
خالل ما يتم عرضه.
 -9ال يقتصر اهلدف من وراء التواصل بني املنشأة أو املؤسسة واملستهلك عرب شبكات التواصل االجتماعي
فقط على إحداث األثر الفوري يف سلوك املستهلك بل تتعدى ذلك لبناء حوار بني املؤسسة ومجاهريها
من خالل عالقة طويلة بينهما.
-10

يوجد أثر ذو داللة إحصائية بني خصائص مواقع التواصل االجتماعي وسلوك املستهلك.

-11

يوجد أثر ذو داللة إحصائية بني مميزات مواقع التواصل االجتماعي وسلوك املستهلك.
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االقتراحات والتوصيات:
 -1الفيسبوك هو الشبكة األكثر انتشاراً وفعاليةً يف الوصول للعمالء وبالتايل فاستغالهلا جيداً سيؤدي حتماً إىل
النجاح.
 -2االهتمام بشبكات التواصل االجتماعية واالستفادة منها يف اإلعالن لوجود شرحية كبرية من اجملتمع تستخدم
مواقع الشبكات االجتماعية ،باإلضافة لتأثري هذه املواقع على اجتاهات املستهلكني ،مع التأكيد على أمهية
عنصر املصداقية يف احملتوى اإلعالين ،مبعىن موافقة ما يرد باإلعالن ملا يقدم من خدمات على أرض الواقع،
والعمل على نقل الصورة الذهنية الصحيحة ملا تقدمه إىل العمالء ألن العميل يف حال شكه يف مصداقية ما
حيتويه اإلعالن عن معلومات فإنه سيفقد الثقة باجلهة اخلاصة باإلعالن ،مما يعرض الشركة لالخنفاض خلسارة
العمالء ،وقيام العمالء بالبحث عن شركات ومؤسسات بديلة.
 -3أن يتم تغذية مواقع التواصل االجتماعي بروابط متكن من الربط بني مواقع التواصل االجتماعية وبني األدوات
االلكرتونية التوضيحية ،واليت متكن املستهلك من احلصول على معلومات تفصيلية وموثوقة عن اخلدمات أو
املنتجات اليت يبحث عنها.
 -4أن يتم تغذية مواقع التواصل االجتماعي بالصور والفيديوهات املتخصصة ،على أن يتم جتهيز املادة العلمية
والفنية من قبل املتخصصني بالتكنولوجيا.
 -5أن تقوم الشركات بالرتويج لعروض ونشاطات حصرية عرب مواقع التواصل االجتماعي مثل ( :تنزيالت يف
األسعار ،بازارات وغريها.)...
 -6جيب أن تقوم الشركات واملصانع باستغالل مواقع التواصل االجتماعي الستطالع آراء املتعاملني حول
منتجاهتا وخدماهتا ،وتلقي مقرتحات التطوير والشكاوى للعمل على تطوير اسرتاتيجياهتا.
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المحور األول :البيانات الشخصية لطالب جامعة بالد الشام
الرقم

األسئلة

1

اجلنس

2

العمر

3

املستوى اجلامعي

ذكر
أنثى
أقل من عشرين
بني 25 – 20
فوق 25
سنة أوىل
سنة ثانية
سنة ثالثة
سنة رابعة

المحور الثاني :استخدام مواقع التواصل االجتماعي
4

هل لديك حساب على مواقع التواصل االجتماعي؟

5

ما هو معدل تصفحك لشبكات التواصل االجتماعي يف اليوم؟

6

ما هو اهلدف من مشاركاتك عرب هذه الشبكات؟

نعم
ال
أقل من ساعة
من  3-1ساعات يومياً
من  5-3ساعات يومياً
أكثر من  5ساعات
التعارف
تبادل املعارف واخلربات
التسلية
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التسوق
مجيع ما ذكر

7

فيسبوك

ما هو موقع التواصل االجتماعي الذي تزوره باستمرار؟

تويرت
يوتيوب
غري ذلك

المحور الثالث :خصائص مواقع التواصل االجتماعي
8

مساح مواقع التواصل االجتماعي تبادل االهتمامات
املشرتكة بني اجملتمعات حيثك على استخدام هذه املواقع.

9

قيام وسائل التواصل االجتماعي على الرتابط بني املواقع
واملوارد والناس يدفعك إىل القيام بزيارة هذه املواقع.

10

موافق

موافق

خلق وسائل التواصل االجتماعي جواً يشجع على
املواقع.
امتياز وسائل التواصل االجتماعي بالسرعة يف التواصل
واالنتشار يدفعك إىل استخدام هذه الوسائل.

12

بشدة
موافق

حمايد

موافق

حمايد

إمكانية إي شخص من استخدام وسائل التواصل
االجتماعي يدفعك إىل زيارة هذه املواقع والتسجيل هبا.
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بشدة

موافق

موافق

غري

غري

موافق

موافق
بشدة

موافق

حمايد

بشدة
موافق

غري

غري
بشدة

بشدة
موافق

موافق

موافق
بشدة

بشدة

املشاركة وتبادل املعلومات يدفعك إىل املشاركة يف هذه

11

موافق

موافق

حمايد

غري

غري

غري

غري

موافق

موافق
بشدة

موافق

حمايد

غري

غري

موافق

موافق
بشدة

14

تشجيع مواقع التواصل االجتماعي على املشاركة والتغذية
املرتدة يدفك إىل استخدام هذه املواقع

موافق

موافق

حمايد

بشدة

غري

غري

موافق

موافق
بشدة

المحور الرابع :ميزات مواقع التواصل االجتماعي
15

إن أمهية وشهرة موقع فيسبوك يدفعك إىل زيارته.

16

إن إمكانية نشر الصور والفيديوهات يدفعك إىل استخدام

موافق

موقع فيسبوك.

بشدة

إضافة ميزة البيع والشراء يف اجملموعات والصفحات على

موافق

موقع فيسبوك يدفعك إىل استخدامه من أجل البيع أو

بشدة

موافق

موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

بشدة

17

موافق

موافق

الشراء.
18

19

20

21

22

23

إن طريقة استخدام اهلاشتاغ يف موقع تويرت يدفعك إىل

موافق

استخدام هذا املوقع.

بشدة

تعزيز تويرت للمحادثات اجلارية بني املسوقني واملستهلكني

موافق

حيثك على استخدام هذا املوقع من أجل الشراء.

بشدة

استخدام املشاهري ملوقع تويرت بشكل كبري يدفعك إىل

موافق

استخدام هذا املوقع.

بشدة

استخدام يوتيوب لتقنية الفيديو يدفعك إىل زيارة هذا

موافق

املوقع.

بشدة

اإلعالنات املصورة يف موقع يوتيوب ملنتج معني تدفعك

موافق

إىل شراء هذا املنتج.

بشدة

إمكانية تقييم السلع يف موقع يوتيوب الذي يساعدك على

موافق

تقييم البدائل يدفعك إىل الشراء عن طريق هذا املوقع.

بشدة
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موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

المحور الخامس :سلوك المستهلك
24

25

تلعب خصائص وسائل التواصل االجتماعي دوراً هاما يف

موافق

التأثري على سلوكك يف استخدامها

بشدة

تلعب مميزات وسائل التواصل االجتماعي دوراً هاماً يف

موافق

التأثري على سلوكك يف استخدامها

بشدة
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موافق

موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

