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 الملخص

أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي على السلوك هذه الدراسة إلى التعرف على  تهدف

تمثل مجتمع حيث ، لقطاع المالبس في األردناإللكترونية  المنطوقةالشرائي من خالل الكلمة 

المتواجدين على الصفحات المختصة ببيع المالبس  مستخدمي مواقع التواصل االجتماعيالدراسة ب

ستخدمي مواقع التواصل االجتماعي م( مستجيبًا من 693الدراسة من )عينة وتكونت  في األردن،

على  المشمولة بالدراسة، وقد اعتمد الباحث المتواجدين على الصفحات المختصة ببيع المالبس

في إجراء الدراسة  اتبع الباحثمها لهذه الدراسة، و جمع البيانات من خالل االستبانة التي تم تصمي

لتحليل SPSS V.20   استخدام البرنامج اإلحصائيتم كما األسلوب الوصفي التحليلي على 

 .بيانات الدراسة

استخدام بعاد داللة إحصائية أل يوجود أثر ذ: أبرزها ،توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج  

التفاعل مع مواقع و مواقع التواصل االجتماعي )الوعي بخصائص مواقع التواصل االجتماعي، 

اإللكترونية ببعديها )من قبل  المنطوقةعلى السلوك الشرائي من خالل الكلمة  التواصل االجتماعي(

 المشاهير، ومن قبل األصدقاء( لقطاع المالبس في األردن.



 م

 

 :أهمها، التوصيات مجموعة من م الباحثقدّ ج التي توصلت إليها الدراسة، وفي ضوء النتائ

حول المنتجات المعروضة على صفحات مواقع التواصل االجتماعي للشركات أكثر توفير تفاصيل 

التي تختص بقطاع المالبس مثل األلوان والقياسات المتوفرة، والتأكيد على متابعة العمالء بعد 

عملية الشراء من قبل الشركات التي تختص بقطاع المالبس والمتواجدة على مواقع التواصل 

االلكترونية  المنطوقةكد من رضا العميل لما له من أثر كبير على كلمته االجتماعي بحيث يتم التأ

 .لدى العمالء الحاليين والمتوقعين حول المنتج والشركة وبالتالي سيؤثر ذلك بالسلوك الشرائي

 ،الكلمة المنطوقة اإللكترونية ،السلوك الشرائي  ،مواقع التواصل االجتماعي :الكلمات المفتاحية
 .قطاع المالبس في األردن

 

 

 

 

 

  



 ن

 

An Impact of Using Social Media on Purchasing Behavior 

through Electronic Word of Mouth 

Empirical Study of Clothing Sector in Jordan 

 

By 

 Madaa Faisal Mohammad Al-Yaseen 

Supervision 
 Dr. Sameer Mousa  Al-Jabaly 

 

Abstract 

The aim of this study is to identify “An Impact of Using social 

Media on Purchasing Behavior through Electronic Word of Mouth – 

Empirical Study of Clothing Sector in Jordan”, In this study, (396) 

respondents from different users of social media networks on the pages of 

who are competent clothes sellers. 

The researcher relied on the questionnaire designed for the study to gather 

data, and he has followed and used the descriptive analytical method, and 

used the SPSS V.20 program.  

The study results reveal that there is an impact of using social media 

(awareness of social media characteristics, interaction with social media) 

on purchasing behavior through electronic word of mouth (both celebrities 

and friends) about clothing sector in Jordan. 

In light of the findings of the study, the researcher made a number of 

recommendations, the most important of which are: 

Providing sufficient informative details about the products displayed 

on the companies social media pages specialized in clothing sector, such 

as: available colors and measurements etc., and to confirm post-sale 



 س

 

follow-up to ensure customers satisfaction feedback, due to its magnificent 

impact on the existing and potential customers’ electronic word of mouth 

(eWOM) about the products that affects the purchasing behavior in order to 

maximize companies’ sales volume. 

Keywords: Social Media on Purchasing Behavior,Electronic Word of 

Mouth, Clothing Sector in Jordan 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها 

  مقدمة (1-1)

 اإلفتراضي جتماعيالتواصل اإلمفهوم لتحقيق  مؤخرًا مواقع التواصل اإلجتماعي ظهرت 

ال ، و التواصل فيما بينهمو عالقات ال لبناءاألفراد وقد عمل ذلك على سد حاجات  ،العالمعلى مستوى 

في منطقة الشرق األوسط، التي أصبح سكانها  مواقع التواصل اإلجتماعييمكن إنكار شعبية 

، حيث يقوم االجتماعية اإللكترونيةالتواصل ل عبر وسائل يعتمدون بشكل كبير على التواص

باستخدام خاصية التراسل الفوري وزيارة صفحات أصدقائهم ومشاهدة  المواقعمستخدمي هذه 

 وغيرها. الفيديومقاطع الصور و ومشاركة 

وتعددت أشكالها واستخداماتها وزمان، في كل مكان  صل اإلجتماعيوسائل التوا أصبحت

على بجميع أنواعها  انتشرت ، والتياإللكترونية المنطوقةالكلمة وعملت على ظهور ما يسمى ب

والتعليقات  (Share)و المشاركة  (Like)مثل اإلعجاب مواقع التواصل اإلجتماعي 

(Comments)  شاره اإلو(Mention) القنوات  وأشمل من تها بنطاق أوسعقدر  و غيرها، وتزداد

 بالنسبة ذو حدين سيفاً  تصبحبحيث أ (الهاتفعن طريق لوجه و  وجهاً )التواصل التقليدية 

التقليدية ويمكن  المنطوقةكلمة من ال أسرع تنتقل بشكل اإللكترونية المنطوقةكلمة ألن ال ،للمنظمات

 كونها قائمة على ها،ويصعب افتعال هغامض ابطبيعتهفهي  ن،أن يقرأها الماليين من المستخدمي

 وتيرةالعة ياليوم هي سر منتج أو خدمة معينه، و ه لوالخبر أ هوالخدمأالجودة  حولتجارب المستهلكين 

 إرضاءمحاولة لباستمرار  وهاستخدمالذين ي ،المشاهيرمثل أحداث جميع األحداث ل مواكبةو 

ًا وتحديد المالبس والوجبات السريعة مثللعالمات التجارية عالية ل ةقيمة تكنولوجي ولها تابعيهم،م



3 

 

، وهذا يؤثر على تعدد المهامبمليئة و يعيشون نمط حياة يسير بخطى سريعة الذين لمشاهير من ا

لحمالت لتسويق الفي  مؤثر عليهيقد و  ذج يحتذى بهو ن إلى المشاهير كنمينظرو  متابعيهم كونهم

 . (business2community, 2014) المشاهير هؤالء اإلعالنية باستخدام تأييد

كونها لم تكن الكترونية وال يمكن متابعتها  ملموسغير المنطوقة التقليدية الكلمة  أثرألن و 

هناك  ، ولذلك فإنهمباشرة المترتبه عليهااآلثار تلمس و رؤية للمنظمات  الصعبفإنه من  أو حصرها

اآلثار معرفة المنظمات و حول االنترنت عبر لتفاعالت الفردية لمزيد من الوعي الحاجة إلى 

التجارية ويجب اعتبارها نقطة قوة إيجابية يجب استغاللها  تاعالملعلى المدى الطويل ل المترتبة

من قبل القطاعات التجارية لمعرفة ودراسة ما يدور من حديث من قبل العمالء الحاليين والمتوقعين 

تهم والعمل على وضع خطط لإلستفاده منها كونها أصبحت ملموسة ومقرؤه حول منتجاتهم أو خدما

التواصل  مواقع عبر يحالفها النجاحلم الشركات التي بين تشابه  أن هناك تبينحيث وقابلة للقياس، 

 عمالئهاعلى  التي تركز دائماً و  اإللكترونية المنطوقةكلمة الكنتيجه لعدم االهتمام باالجتماعي 

 ين، والتيلزبائن المستهدفل أن تبدي أي إهتمامدون  التواصل اإلجتماعي مواقع من خاللالحاليين 

تحصل على العديد من كم سو  التواصل اإلجتماعي تهتم فقط بعدد اإلعجابات لصفحتها على مواقع

ال لهم، أيضًا الشركات التي  الخصومات والعروض الترويجية تقوم بعمل ثمالمعجبين تباع أو األ

ليست سوى لوحة هي الشركات وال تعالجها وال تهتم بها، تعتبر هذه فعل العمالء ردود بتهتم 

 .(Smiciklas, 2011) قاعدة لفهم العمالءوليست لديها إعالنات 

 اعتبرت لكونها جتماعيالتواصل اإل على مواقع واجهت عقباتالعديد من الشركات إن 

التحكم  أيضاً  همعمالء اليوم يمكنك أن ادر إبحاجة إلى هم  اآلنهام، و غير  ردود فعل العمالء أمراً 

التي أصبح معظمها متواجدين على شكل صفحات على مواقع التواصل  التجاريةالعالمات ب

على تسويق واإلعالن منتجاتها وخدماتها سواء كانت شركات صغيرة أو  اإلجتماعي وتعمل

https://www.socialmediaexplorer.com/author/marksmiciklas/
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متوسطة أو كبيرة الحجم، فإن العديد من الشركات عملت على استحداث أقسام إلدارة ومتابعة 

صفحاتها على مواقع التواصل اإلجتماعي من أجل التسويق الكترونيًا من خالل هذه النافذة 

 نم وعن فيهاالجتماعي  لصوالتا قعوام رعب قيولتسالكون أن  واعتبارها قناة تسويقية فعالة

. وعليه فإن السلوك الشرائي لدى العمالء مرتبط بشكل أو رةمباش عكسية يةذتغو للواقع ةلمحاكاا

الكلمة المنطوقة اإللكترونية من خالل  جتماعيبآخر بمواقع التواصل اإل

(business2community, 2014). 

 لألعمااهذه الدراسة تسعى الى توضيح بعض الجوانب لقطاعات  نومن هذا المنطلق فإ       

المختصة بالمالبس والمتواجدة على مواقع التواصل اإلجتماعي لما يمكن أن يكون للكلمة المنطوقة 

اإللكترونية من قبل المشاهير واألصدقاء دور بالتأثير على السلوك الشرائي لعمالئهم حول 

 جاتهم، وما العوامل األخرى التي يمكن أن تؤثر بالمستهلك للتغيير من سلوكه الشرائي.منت

 وأسئلتهاالدارسة  مشكلة( 1-2)

 كوسيلةالتواصل لمستخدميها يتيح  جتماعي وسيطًا فاعالً مواقع التواصل اإل أصبحت

زمن وفي  ،الجميعنشغاالت اليومية التي يواجهها للتواصل مع األصدقاء واالقارب في ظل اإل

 التسارع التكنولوجي فقد فاق عدد المستخدمين في هذه المواقع التوقعات وتجاوزت دورها كوسيط

همية وفاعلية أل في القطاعات التجاريةجتماعي حيث تنبهت الجهات المعلنة والمسوقة تواصل اإللل

لتستفيد منه في زيادة مبيعاتها  و خدماتها منتجاتهالهذا الوسيط الممتاز لتضع إعالنات ترويجها 

الشريحة المستهدفة زيادة الحصة السوقية و  مام زبائنها ومحاولةوكذلك لتحسين صورتها أ وأرباحها

اإللكترونية في هذه المواقع  المنطوقةالكلمة ، وأصبحت تاحته لها هذه المواقعأإلى أقصى مدى 

فة الى تأثيرها في سلوكيات األفراد و باإلضا تلعب دور أساسي في الحكم على السلع والخدمات

 .(2114 ،حسن)الجماعات وسلوكهم الشرائي 
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ومن خالل خبرة الباحث العملية في مجال إدارة محتوى التسويق اإللكتروني ومن خالل 

( ودراسة 2115الدراسات السابقة التي أثارت موضوع السلوك الشرائي مثل دراسة )العضايله، 

ن أن هنالك بعض المعوقات والمشاكل التي تؤثر على السلوك الشرائي، ( فقد تبي2115)العمري، 

والتي تنتج عن استخدام مواقع التواصل االجتماعي وما يتم تناقله من خالل الكلمة المنطوقة 

االلكترونية مما يؤثر على تعزيز السلوك الشرائي لدى المتابعين على هذه المواقع، وبناء عليه 

 يلي: راسة من خالل اإلجابة على مايمكن توضيح مشكلة الد

 األول: السؤال الرئيسي

على السلوك الشرائي من قبل العمالء ستخدام مواقع التواصل االجتماعي أثر إليوجد  هل

 لقطاع المالبس في االردن؟، وينبثق عن هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:

على من قبل العمالء جتماعي التواصل اإلللتفاعل مع مواقع  أثر يوجد هل السؤال الفرعي األول:

  السلوك الشرائي لقطاع المالبس في االردن؟

من قبل العمالء جتماعي للوعي بخصائص مواقع التواصل اإل أثر يوجد هل :السؤال الفرعي الثاني

 لقطاع المالبس في االردن؟ على السلوك الشرائي

  الثاني: السؤال الرئيسي

 المنطوقةعلى الكلمة من قبل العمالء قع التواصل االجتماعي ستخدام مواأثر إليوجد  هل

 لكترونية لقطاع المالبس في االردن؟، وينبثق عن هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:اإل

على من قبل العمالء جتماعي للتفاعل مع مواقع التواصل اإل أثر يوجد هل السؤال الفرعي األول:

 لكترونية لقطاع المالبس في االردن؟  اإل المنطوقةالكلمة 

من قبل العمالء جتماعي للوعي بخصائص مواقع التواصل اإل أثر يوجد له السؤال الفرعي الثاني:

 لكترونية لقطاع المالبس في االردن؟اإل المنطوقةعلى الكلمة 
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  الثالث: السؤال الرئيسي

على السلوك الشرائي لقطاع من قبل العمالء لكترونية اإل المنطوقةأثر للكلمة يوجد  له

 المالبس في االردن؟ 

 وينبثق عن هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:

قطاع المالبس في لعمالء  للمشاهير على السلوك الشرائي أثر يوجد هل السؤال الفرعي األول:

 االردن؟ 

قطاع المالبس في  لعمالء رائيلألصدقاء على السلوك الش أثر يوجد هل السؤال الفرعي الثاني:

 الرابع: السؤال الرئيسي االردن؟

على السلوك الشرائي من قبل العمالء جتماعي أثر إلستخدام مواقع التواصل اإليوجد  هل

 لكترونية؟اإل المنطوقةمن خالل الكلمة 

 الدراسة  فاهدأ (1-3)

السلوك على  اإلجتماعياستخدام مواقع التواصل تسعى هذه الدراسة إلى تحديد أثر كل من 

 من خالل ما يلي: لقطاع المالبس في االردن لكترونية الشرائي من خالل الكلمة المنطوقة اإل

 زبائن قطاع المالبس في من وجهة نظر إستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي مستوىتحديد  .1

 األردن.

السلوك على  يإلستخدام مواقع التواصل اإلجتماع وغير المباشر المباشر ثراأل معرفة .2

 لقطاع المالبس في االردن.لكترونية اإلالكلمة المنطوقة  من خاللالشرائي 

لقطاع المالبس أهمية الكلمة المنطوقة اإللكترونية على السلوك الشرائي  مدى على التعرف .2

 .في االردن
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 الدراسة  هميةأ( 1-4) 

 الدراسة من خالل: أهمية هذه تبرز

 البحوث مجاالت في للمهتمين الدراسة من المراجع المهمة هذه حيث تعتبر العلمية: األهمية .1

هنالك قلة في الدراسات العربية المتعلقة بإستخدام مواقع التواصل أن  حيثالعلمية، 

على حد علم  مجال هذا هذه الدراسة من المراجع المهمة في تعتبر السبب ولهذا اإلجتماعي

  .الباحث

المدراء والعاملين بقطاع  تساعد قد أنها في الدراسةهذه  أهمية تكمن :ةيالعمل األهمية .2

بما يخص الكلمة المنطوقة  والضعف القوة مواضعكشف  علىالمالبس في االردن 

 على السلوك الشرائي وكذلك إستخدام مواقع التواصل االجتماعي.لكترونية اإل

تخدم  التيمواقع التواصل اإلجتماعي من أهم المواضيع عتبر ت :المحلي للمجتمع األهمية .3

 المجتمع المحلي من حيث توفير الوقت والجهد وعناء البحث عن المنتجات والخدمات.

 الدراسة  فرضيات( 1-5)

أثر ذو داللة إحصائية إلستخدام مواقع التواصل يوجد  ال  (H01):األولىالرئيسة  الفرضية

 .α≤0.05جتماعي على السلوك الشرائي لقطاع المالبس في االردن عند مستوى داللة إحصائية اإل

 :ية التاليةفرعوينبثق من هذه الفرضية الفرضيات ال

(H01.1 )ذو داللة إحصائية للوعي بخصائص مواقع التواصل اإلجتماعي على  أثر يوجد ال

  α≤0.05عند  السلوك الشرائي

(H01.2 )ذو داللة إحصائية للتفاعل مع مواقع التواصل اإلجتماعي على السلوك  أثر يوجد ال

 α≤0.05.عند الشرائي
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صائية الستخدام مواقع أثر ذو داللة إحيوجد  ال (H02) :الثانيةالرئيسة  الفرضية

لقطاع المالبس في االردن عند مستوى داللة لكترونية اإل المنطوقةجتماعي على الكلمة التواصل اإل

  :ية التاليةفرعوينبثق من هذه الفرضية الفرضيات ال .α≤0.05إحصائية 

(H02.1 )ذو داللة إحصائية للوعي بخصائص مواقع التواصل اإلجتماعي على  أثر يوجد ال

  α≤0.05عند.  الكلمة المنطوقة االلكترونية

(H02.2 )الكلمة ذو داللة إحصائية للتفاعل مع مواقع التواصل اإلجتماعي على  أثر يوجد ال

 α≤0.05.عند المنطوقة االلكترونية

لكترونية اإل المنطوقةأثر ذو داللة إحصائية للكلمة يوجد  ال (H03) :الثالثةالرئيسة  الفرضية

وينبثق من  .α≤0.05على السلوك الشرائي لقطاع المالبس في االردن عند مستوى داللة إحصائية 

 :ية التاليةفرعهذه الفرضية الفرضيات ال

(H03.1 )عند.  ذو داللة إحصائية للمشاهير على السلوك الشرائي أثر يوجد الα≤0.05  

(H03.2 )عند ذو داللة إحصائية لألصدقاء على السلوك الشرائي أثر يوجد ال.α≤0.05 

  

إلستخدام مواقع أثر ذو داللة إحصائية يوجد  ال (H04): الرابعةالرئيسة  الفرضية

عند  كمتغير وسيطلكترونية اإل المنطوقةالسلوك الشرائي من خالل الكلمة  علىجتماعي التواصل اإل

 .α≤0.05مستوى داللة إحصائية 
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 سةالدرا نموذجأ (1-6)

                                   

                  

 

 

                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 المستقل رالمتغي

 المتغير التابع

 (: انموذج الدراسة 1-1شكل )
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 استخدام مواقع التواصل اإلجتماعي 
 
 

الوعي بخصائص مواقع التواصل 
 االجتماعي 

التواصل  التفاعل مع مواقع
 اإلجتماعي

 الكلمة المنطوقة االلكترونية 
 

 المشاهيرحسب رأي 
 االصدقاءحسب رأي 
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 السلوك الشرائي
 

 

 الوسيط رالمتغي
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عتماد هذه العوامل إعلى الدراسات السابقة التي تم مراجعتها حيث تم  اً عتمادإر هذا النموذج طوّ 

، باإلضافة إلى الخبرة العملية للباحث في مجال إدارة غلب الدراسات السابقةأعلى تكرارها في  بناءاً 

عتماد عليها لتطوير هذا الدراسات التي تم اإل بعض فيما يليو  اإللكتروني،محتوى التسويق 

 النموذج:

 .(2115)العمري،  .1

 (.2114 حسن،) .2

3. (Ahmad, 2010.) 

 .)2119)سويدان،  .4

 :إلىحدود الدراسة الحالية  تنقسم (1-7)

 .األردنالحدود المكانية لهذه الدراسة في  تتمثل :المكانية الحدود

 .2117في النصف األول من العام هذه الدراسة ت نجز أ: الزمنية الحدود

تحديد أبعاد إستخدام مواقع التواصل االجتماعي هذه الدراسة على ركزت : العلمية الحدود

التفاعل مع مواقع التواصل اإلجتماعي( وأثر الكلمة  )الوعي بخصائص مواقع التواصل اإلجتماعي،

على  أثرالعديد من العوامل التي قد يكون لها  وتجاهلتعلى السلوك الشرائي  المنطوقة اإللكترونية

 .السلوك الشرائي

 :الدراسة محددات (1-8)

 ن هذه الدراسةأكون القطاعات التجارية األخرى مكانية تعميم نتائج هذه الدراسة على إ عدم

قطاع المالبس في األردن والمتواجدون فقط على صفحات مواقع التواصل اقتصرت على 

 .)فيسبوك وانستغرام( في األردن االجتماعي
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 :جرائيةاإلالدراسة وتعريفاتها  مصطلحات (1-9)

 (Social media): جتماعيمواقع التواصل اإل

واالهتمامات  تبادل المعلوماتو تشارك لصنع و لشركات ولتسمح للناس حاسوبية هي أدوات 

تعريف  تمّ  أيضاً  االفتراضية. الفيديو في المجتمعات المحلية والشبكاتو  ، والصورواألفكار المهنية

نت التي تبنى على بأنها "مجموعة من التطبيقات المستندة إلى اإلنتر  جتماعيمواقع التواصل اإل

 2010,) إنشاء وتبادل المحتوى المقدم من المستخدمين."بوالتي تسمح  الويب، اوجيتكنولأسس 

Kaplan & Haenlein) (Buettner,2016). 

وعلى شبكة اإلنترنت  الهاتف النقالتقنيات على تعتمد  لتواصل االجتماعيهي مواقع ل اذاً 

شارك في التو بالمساهمة  (األفراد والمجتمعاتتمكن )إلنشاء منصات تفاعلية يمكن من خاللها 

تغييرات كبيرة وواسعة للتواصل  وتقدم ،المستخدمينقبل يل المحتوى المقدم من وتعد ومناقشة انشاء

  واألفراد.بين الشركات والمنظمات والمجتمعات 

 (word of mouth & e-word of mouthالكلمة المنقوله والكلمة المنطوقة اإللكترونية: )

 أو نقل عملية تمرير( بأنها Kimmel & Kitchen,2014تم تعريف الكلمة المنطوقة من قبل )

وقد تكون المعلومة بسيطة عندما يقوم التواصل الشفوي  عن طريق شخص آلخر من معلوماتلل

بطبيعة  ويكون تأثيرها مرتبط ،هبه خالل يوم تمر التي حداث عن األ االخرين بإخبارأحد األفراد 

، ويعتقد برساالتها اإلعالنية كما هو الحال عندما تستهدفهم الشركاتللمعلومة  ناقلال الشخص

أهداف  امن أشكال االتصال غير الرسمي وليس له وتمثل شكالً  اقية،أكثر مصد بأنها نالمستهلكي

 .أو الخدمة مادية والتي تعبر عن رضا المستهلك الناقل للمعلومة عن المنتج
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ليس له أي ) تجاريغير  متصلشمل تمرير المعلومات بين ويمكن اإلستنتاج هنا بأنها ت

 (، فعندما تكونDichter,1966) خدمةالمنتج أو أو ال المة التجاريةلعلمستقبل ( و مردود من ذلك

شير والتي ت (eWOMااللكترونية ) المنطوقة كلمةالبمصطلح  تسمىالوسائل اإللكترونية، واسطة ب

على شبكة اإللكترونية ، المواقع مثلالمستهلكين عبر اإلنترنت  أو تصريح يتشاركهإلى أي بيان 

عن منتج أو اإللكترونية وقنوات األخبار  والرسائل الفوريةجتماعي اإلالتواصل اإلنترنت وشبكات 

 معينة. شركة عن خدمة أو عالمة تجارية، أو

التي تستخدم لتحديد  مجموعاتوالأاألفراد  دراسة تصرفاتتعريفه بأنه  تم السلوك الشرائي:

هذه العمليات على  أثرو احتياجاتهم، فكار لتلبية األ والخبرات أوأوالخدمات أواستخدام المنتجات 

 (.(Kuester,2012 عالمستهلك والمجتم

عناصر من علم النفس وعلم االجتماع وعلم اإلنسان االجتماعي السلوك الشرائي بزج تمي

 وأ أفراد كانوا لمشترين، سواءلصنع القرار التي تؤدي لعمليات اليحاول فهم و  والتسويق واالقتصاد

 خصائص المستهلكينأيضًا ويدرس ، (الشرائيالعواطف تؤثر على السلوك أن كيف )جماعات مثل 

كما يسعى إلى  الناس،أفراد مثل التركيبة السكانية والمتغيرات السلوكية في محاولة لفهم رغبات ك

جماعات مثل األسرة واألصدقاء والجماعات المرجعية خالل التقييم التأثيرات على المستهلك من 

 .(Kahle & Close  (2011 ,والمجتمع بشكل عام

السلوك الشرائي هو بمثابة تصرفات للبحث والتحري، يسلكها المستهلك من أجل تكوين 

صورة عن السلع أوالخدمات من سعر وجودة وتفاصيل معينة التي تلبي حاجاته ورغباته وذلك بناءًا 

قييم والمفاضلة بينها من على وسائل متعددة مثل سمعة المنتج وخبراته السابقة، باإلعتماد على الت

 أجل الحصول على قراره الشرائي خالل وقت محدد.
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

  ( مقدمة2-1)

 ،األدبيات المتخصصة يخص متغيرات الدراسة من خالل ما ورد في ستعراض ماإ سيتم

 قسمين: إلىوتم تقسيم هذا الفصل ، النظري لهذه الدراسةطار جل صياغة اإلأمن  لكوذ

لمواقع لتواصل اإلجتماعي والكلمة المنطوقة اإللكترونية والسلوك  النظري اإلطار :األول

 .واألهمية األبعادالخصائص و و من حيث المفهوم الشرائي 

 لدراسة الحالية.وتحديد ما يميزها عن االدراسات السابقة  مضامينمراجعة  يتناول :الثاني

 مواقع التواصل االجتماعي مفهوم ( 2-2)

عالمية اإل واتقنلل جديدةالثورة الحظت في حيث لو  لناسلالقوة الحقيقية تم تعريفها بأنها 

يمكن تعريفه على أنها  التواصل االجتماعيمفهوم لمواقع وأفضل (، االجتماعي التواصل)مواقع 

معظم أو كل من الخصائص بمجموعة أنواع جديدة من وسائل اإلعالم اإللكترونية، التي تشترك 

 ,Hagertyوالتفاعل  والترابطتماثل والحوار والوالوعي ركة واالنخراط واالنفتاح مشاالالتالية: 

2008).) 

التي قنوات المجموعة من التقنيات و  بأنهااالجتماعي  التواصلكما يمكن تعريف مواقع 

تعاوني مثمر. وقد وجدت  تركين بشكلمحتمل من المشال ضخمالتستهدف تشكيل وتمكين المجتمع 

 .(Bradley, 2010). دعم التعاون على مدى عقودأدوات تكنولوجيا المعلومات ل
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 بعضــهملتفاعــل مــع مــن األفــراد والشــركات لكــل مــن ا تســمح االجتمــاعي التواصــل مواقــع إن

 , Zhang, Jansen & Chowdhury)االنترنت  عبرالمحلية  هممجتمعاتبلبعض وبناء عالقات ا

2011). 

هذا ، للمستهلكين التفاعل معها مباشرة القنوات االجتماعية، يمكن علىالشركات عند تواجد 

عالميًا مع كل مستخدم على حده وبشكل شخصي  أنالشركات بكن التفاعل يمّ  تتفاعل تسويقيًا وا 

(Assaad & Gomez, 2011). 

 

لتعبير اعلى بناء مجتمعات افتراضية، تسمح للمستهلكين  االجتماعي التواصلتستند مواقع 

 االجتماعي التواصلمواقع عبر تسويق يعمل ال ثم اإلنترنت،عبر هم وقيم ورغباتهم عن حاجاتهم

، والقيموالرغبات  نفس االحتياجاتبلشركات التي تشترك باربط هؤالء المستهلكين والجمهور على 

ع األفراد مدائم ومباشر مكن للشركات البقاء على اتصال ي االجتماعي التواصلمن خالل مواقع و 

إلى األتباع والعمالء  غرس الشعور بالوالءمن كن الشخصي يمّ  هذا التفاعلالذين يتبعونهم، و 

تصل إلى أن لمنتجات ل يمكنمما  ختيار منهم لمتابعة هذه المواقعاال من خالل أيضا المحتملين،

 .((Assaad, et al, 2011الجمهور المستهدف 

ن و لتعليقات التي أدلى بها اآلخر ا ا من إعادة نشرتباعهأل االجتماعي التواصلمواقع تسمح 

مواقع التواصل  بأغلبيحدث في كثير من األحيان  هذا ما، و له حول المنتج الذي يتم الترويج

 تمكن تكرار الرسالةفإن  (Jansen, Zhang, Sobel & Chowdury, 2009) االجتماعي

لتالي تصل إلى عدد أكبر من الناس وبا و التعليق عليها على رؤية الرسالة درةقمن الالمستخدم 

 المشاهداتالمزيد من  لجلب يؤدي تكرارال هذا وحول المنتج، إضافية معلومات ألنه يتم وضع 

 .((Assaad, et al, 2011  شركةال أومنتج لل
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 مواقع التواصل االجتماعي: خصائص (2-3)

التي تدور  معرفة واستكشاف األمورو  لتوثيق الذكريات مواقع التواصل االجتماعيتستخدم 

صداقات. على سبيل المثال، يزعمون أن االتصال من الواإلعالن عن الذات وتكوين  من حولنا

أكثر خصوصية من الحياة الحقيقية. وعالوة  أن تكونخالل الخدمات القائمة على اإلنترنت يمكن 

 مكانية أناإلأن الجميع لديه موضوع  (Rainie, & Wellman, 2012) ناقشفقد  على ذلك

ؤثر بشكل ييمكن أن أنه  باإلضافةأوسع.  ألفراد للوصول إلى جمهورلفرص اليوفر  نشئ محتوىي

القضايا بمكن أن يؤدي إلى التأثير ي كما لسياسي،اكسب التأييد يوضعهم االجتماعي و على إيجابي 

هو  مواقع التواصل االجتماعيوكمثال ملموس من اآلثار اإليجابية ل معين،شخص التي تهم 

 الناس يستخدمون موقعحيث كان  2111ين الثورة التونسية في عام مؤلف ه من قبلاستخدام

 .(Rainie & Wellman, 2012) اإلجراءات اإلحتجاج علىو  جتماعاتإلا لترتيب (فيسبوك)

ناقشت بأن ، (Pewinternet, 2015) تها مجلة علمية الكترونيةاستقصائية أجر  وفي دراسة

يشاركوا بمدى أكبر في شبكات الب ينمتصلال فراداأليوضح أن  جديدال جتماعياال التواصل نظام

أيضا يتزايدوا بأعداد لم يسبق لها مثيل، وما شبكات الب ينمتصلال فراداألأنشطة إنشاء المحتوى وأن 

 الشبكات:بهذه  ينمتصلالاألفراد يشارك بها  التيبعض أنشطة إنشاء المحتوى يلي 

من مستخدمي  % 65: (الفيسبوك)كتابة المواد على موقع التواصل االجتماعي مثل  .1

 .فعل ذلكياالنترنت 

 .فعل ذلكيمن مستخدمي االنترنت  % 55مشاركة الصور:  .2

من مستخدمي االنترنت  % 37تصنيف واستعراض المنتجات أو الخدمات: بالمساهمة  .3

 .فعل ذلكي
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 .فعل ذلكيمن مستخدمي االنترنت  % 33: لمحتوياتل(Tag)إشاره \وضع عالمة .4

 .فعل ذلكيمن مستخدمي االنترنت  % 26: طرف ثالثلعلى مواقع  تعليقاتنشر  .5

من  % 15جديدة:  لتصبح مواد عليها يلاتخاذ المواد المتاحة على اإلنترنت والتعد .6

 وص.النصأو  مع الصور والفيديو والصوت ذلكعل فيمستخدمي اإلنترنت 

 :يمكن تلخيصها بما يلي للتفاعل خصائص أساسية أيضًا بعدة االجتماعي مواقع التواصلتشترك 

التعرف على اسم الشخص، ومعرفة المعلومات األساسية  ها يتممن خالل: الشخصيةة الصفح• 

باإلضافة إلى غيرها صورته، و  الشخصية الجنس، تاريخ الميالد، االهتمامات مثل: عنه

ما يمكن مشاهدة  ها، فمن خاللبمثابة السيرة الذاتيةمن المعلومات، ويعد الملف الشخصي 

والبومات  ،تي تواجد بها إذا تم نشرهاواألماكن ال، ومعرفة أصدقاءه نشاط مؤخراً قام به من 

 .شخصية وما إلى غير ذلك من نشاطاتالصور 

ردود الفعل وتتيح معظم مواقع التواصل االجتماعي تقدم المصارحة: ويقصد بها أن • 

 ،الصفحاتمحتوى إنشاء وتعديل على ب السماح ، أوبالمحتوى من المستخدمين والمشاركة

حواجز أمام  يكون هناكما  نادراً و ليقات وتبادل المعلومات، والتع المشاركةحيث أنها تشجع 

 الوصول واالستفادة من المحتوى.

من قبل لمحادثة ة اإتاحبالتقليدية غيرها من تتميز مواقع التواصل االجتماعي عن المحادثة: • 

يتم معلومة أي المشاركة والتفاعل مع الحدث أو الخبر أو  من خالل، المستخدمين

 .مشاركتها

التواصل ، حيث تطلق مواقع همعلي التعرف يتم وهم األشخاص الذينإضافة األصدقاء: • 

لقائمة األصدقاء  إضافته الذي يتم على الشخص (Friend) مسمى "صديق" اإلجتماعي
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 (connection) مسمى "عالقة" ةالمحترف التواصل اإلجتماعيبينما تطلق بعض مواقع 

 .الذي تمت إضافتهعلى الشخص 

سواء كان  ألي شخصمباشرة الرسائل التتيح هذه الخاصية إمكانية إرسال ال الرسائل: إرس• 

 في قائمة األصدقاء أم لم يكن.

نهائي من  إنشاء عدد الخاصية لمستخدميها  مواقع التواصل اإلجماعيتتيح ألبوم الصور: • 

تاحة لاأللبومات  طالع لإل مشاركة هذه الصور مع األصدقاءرفع مئات الصور عليها، وا 

 .والتعليق عليها

شكيل ستخدمين إمكانية تللمإنشاء صفحات للمجموعات: تتيح مواقع التواصل االجتماعي • 

ترتبط  بحيثالتواصل بشكل فعال، من أجل سرعة وذلك بكل سهولة و  جموعات خاصةم

في العالم أجمع حول مصالح أو اهتمامات مشتركة مثل  أو المجموعات تلك المجتمعات

 ، باإلضافة أنهاالتصوير الفوتوغرافي، أو قضية سياسية أو برنامج تلفزيوني مفضل هواية

 وفرتبمسمى معين وأهداف محددة، و  ات معينةهتمامإل اتتتيح خاصية إنشاء مجموع

مفتوحة  بساحة أشبهبأن تكون  أو األعضاءلمالك المجموعة مواقع التواصل االجتماعي 

، كما تتيح خاصية تنسيق رها من النشاطاتوغيوصور ات حوار ب من أجل المشاركة

ودعوة أعضاء تلك  ،أو األحداث (events)  بـ االجتماعات عن طريق ما يعرف

 الغائبين.عدد الحاضرين و المكان والزمان و المجموعة له وتحديد 

بعضها بمترابطة  اتتتميز مواقع التواصل االجتماعي بأنها عبارة عن شبكالمشاركة: • 

عبر الروابط التي توفرها صفحات تلك المواقع والتي تربطك بمواقع أخرى بعض، وذلك ال

فتتمكن من  موقع للتواصل اإلجتماعيخبر ما على أن يعجبك مثل ، للتواصل االجتماعي
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يعمل يسهل و  وهذا، مع أي شخص من خالل قنوات مواقع التواصل اإلجتماعي مشاركته

 ع عملية انتقال المعلومات.يسر على ت

فعالة،  ةاستخدمها بطريقة تجاري عمل علىهذه الفكرة موقع )فيسبوك(، و  ات: ابتكرالصفح• 

 ية موجهة، تتيح ألصحاب المنتجات التجاريةنعلى إنشاء حمالت إعال حيث يعمل حالياً 

من المستخدمين، ويقوم )فيسبوك( محددة  ظهارها لفئةإل ومنتجاتهم توجيه صفحاتهمب

أو  يتم الوصول لها من قبل أي مستخدم قام بالنقر شاهدةأو م باستقطاع مبلغ عن كل نقرة

إلعالن، إذ تقوم فكرة الصفحات على إنشاء صفحة يتم فيها وضع معلومات ل المشاهدة

، ويقوم المستخدمون بعد ذلك بتصفح تلك الصفحات، ثم إن وجدوا لخدمةعن المنتج أو ا

 (.2113جبين بها )مقدادي ،الصفحات المعاهتماما بتلك الصفحة يقومون بإضافتها إلى 

 :االجتماعي التواصلمواقع  أبعاد (2-4)

، أو الجتماعيا التواصلعلى مواقع  ناوقتمن  جزء نقضي، كبار وصغارمن  معظمنا `

 التواصلمواقع وتعتبر  ،شكل من أشكال تكنولوجيا االتصاالت عبر اإلنترنتك نستخدمها

استخدام قد غّير لتفاعل مع األصدقاء، و أجل ا للكبار وللصغار منهي وسيلة رائعة  الجتماعيا

 التواصلمواقع  ، بحيث أصبحتطريقة التواصلمن  اللوحية الذكيةأجهزة الكمبيوتر واألجهزة 

 :الناس اليومية، كونها تستخدم لما يليال يتجزأ من حياة  جزءاً  الجتماعيا

 التواصل مع األصدقاء والعائلة• 

 جدد ناس مقابلة• 

 صال أو البقاء على اتصال مع األصدقاء القدامىإعادة االت• 

 مشاركة الرسائل ومقاطع الفيديو والصور• 
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 االجتماعيةة حياللتخطيط ال• 

  المجموعاتالمشاركة في • 

 (Pewinternet, 2015) األلعاب عبر اإلنترنت مع أعضاء آخرينمشاركة • 

              

أما في مجال التسويق فتعتبر مواقع التواصل االجتماعي تطورًا لعملية استكشاف العمالء 

دراكه، وأيضًا يعتبر وسيلة جديدة للتواصل مع العمالء على  الحاليين والجدد ولقراءة محتوى معين وا 

ا عكس وسائل التسويق التقليدية التي كانت تستخدم طرق محدودة للتواصل بين الشركات وعمالئه

رسال رسالة تسويقية من قبل المسّوق إلى العمالء، ففي المقابل عملت مواقع  وذلك بإنشاء وا 

التواصل االجتماعي بتقديم إتصاالت مزدوجة حيث يكون بها المستهلك يلعب دورًا كبيرًا باستعراض 

ّوقين على المحتوى وخلق تبادل فّعال له وذلك بنشر تجربته مع المستهلكين االخرين، وقد تنبه المس

أنه يجب العمل جمع التجمعات للعمالء على مواقع التواصل االجتماعي والعمل على التنظيم 

والبحث على المواقع األنسب للوصول لهم بالطريقة الممكنة لتقديم المنتج أو الخدمة لهم من أجل 

ة من قبل تلقي ردود فعل العمالء ومالحظتها، وقد أثبتت بأن الناس يثقون بالردود المتداول

أصدقائهم أكثر من اإلعالن التقليدي من خالل الحديث حول المنتج على مواقع التواصل 

االجتماعي مما يؤدي الى أنشطة تسويقية للشركة دون أن تقوم هي بذلك، وتعّرف هذه العملية 

ي بمصطلح الكلمة المنطوقة اإللكترونية، ويجب مالحظة أن التسويق عبر مواقع التواصل االجتماع

يجب أن تنفذ تدريجيًا في الخطة التسويقية للشركات وعدم استخدامها كبديل لها وذلك بان تكون 

 .Nikolova, (2012)ضمن أدوات تسويقية أخرى متكاملة 
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 أهمية مواقع التواصل االجتماعي:( 2-5)

واألصدقاء ل واألقارب ـلتواصل مع األهبا رادـألفل االجتماعي التواصلمواقع أهمية  تكمن

عد وسيلة جديدة لتبادل اآلراء واألفكار تالتي االجتماعية، بكات ـمى بمواقع الشـمن خالل ما يس

من  ،لفاً ـم القائم منها سـأو تدعي كوين الوعي حول القضايا المختلفةوت، اـة من القضايـوالتأييد لقضي

، وذلك عوضًا عن المنتديات (Hagerty, 2008) تخدام الوسائط المتعددةـخالل المواد المنتجة باس

اإللكترونية التي يقوم على إدارتها أشخاص يقومون بالدور التقليدي، والمجموعات البريدية محدودة 

 ،ضها المواقع الموفرة لهذه الخدمةالتي تعر  ،أو المواقع المجانية المتخمة باإلعالنات ،الفاعلية

ختلفة، ولهم اهتمامات واحتياجات مختلفة، م مجتمعاتو الشبكات اإلجتماعية ينتمون إلى دتار فم

وبعضهم يرى أن هذه االهتمامات واالحتياجات ال تجد من وسائل اإلعالم واإلتصال اإلهتمام 

الالئق لتلبيتها بصورة كافية، فضاًل عن عدم تغطية هذه الوسائل لجميع األنشطة التي يقومون بها، 

معبرين من  ،دهم، وبما يمكنهم من نقله لغيرهممما دفع هؤالء األفراد لتقديم محتوى يخصهم وح

االتصالية، رائهم ومواقفهم المتفاوتة، وعلى نحو يفي بكافة احتياجاتهم اخالله عن اهتماماتهم و 

 (.2112، العالونة) عامرغباتهم بوجه  عويشب

 اتعلى سمعة الشرك كبيراً  تأثيراً يمكن أن تؤثر ظاهرة  التواصل االجتماعي مواقع تمثل

هذا الشكل من وسائل  العديد من المديرين التنفيذيينومبيعاتها وحتى بقائها. ومع ذلك، يتجاهل 

 تخذها، وكيفية التعامل معها والتعلمتاألشكال المختلفة التي يمكن أن  اإلعالم ألنهم ال يفهمون

ثات المحادتعتبر وسيلة فعالة بأنشطتها من حيث التواصل االجتماعي منها، كون أن مواقع 

لتحد من نمو يمكن أن تحدثها مختلفة آثار ولها  والعالقات والسمعة والمجموعات اتوالمشارك

فهم واالستجابة لرصد و  المناسبة الستراتيجياتا ، فيجب على الشركات وضعر الشركاتتطو و 
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 ,Kietzmann, Hermkens)لضمان بقائها  لمختلف أنشطة وسائل التواصل االجتماعي

McCarthy, & Silvestre 2011).. 

 

 :المنطوقةالكلمة مفهوم ( 2-6)

 تجاريغير  متصلتمرير المعلومات بين في مجال التسويق بأنها عملية قديمًا  ُعّرفت

(، Dichter, 1966) خدمةالمنتج أو أو ال المة التجاريةلعلمستقبل ( و ليس له أي مردود من ذلك)

كما تم توضيحها بإختالفها عن اإلعالن بأن الكلمة المنطوقة تتميز عن اإلعالن من حيث عدم 

وجود حدود زمانية و مكانية تحدد نطاق انتشارها كما أنها تتضمن تبادل األخبار الشفوية و 

الرسائل المنطوقة بين مصدر ما من جهة و مستقبل ما من جهة أخرى، وبما أن الكلمة المنطوقة 

ال يشترط أن تكون مكتوبة أو موثقة فإنها سرعان ما تزول، كما أن األخبار التي يتم تبادلها بين 

المرسل و المستقبل قد ال تكون حول عالمة تجارية محددة أو سلعة أو خدمة، بل انها يمكن أن 

والخروج  لسنوات عديدة، وقد تم البحث بها (Stern, 1994)تتعلق بمنظمة أو مؤسسة معينة 

لعالمة التجارية( لرضا العمالء والثقة وااللتزام )ل مث ويدفع الكلمة المنطوقة يحّرك أن ما بنتيجة

ونتائج معرفية ونتائج  ةيعاطف)نتائج  مثل الكلمة المنطوقة تقدمها التي بعيدة المدى وكنتائج

للمعلومات  مصدراً بكونها  الكلمة المنطوقةفعالية ، وتكمن والمنظمات( لكل من المستهلكين سلوكية

التأثر بالكلمة و  الوصول للكلمة المنطوقةيمكن تقسيمها إلى عاملين: و بالنسبة للمستهلكين 

 (Lang & Hyde, 2013) . .المنطوقة
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يتحدثون من خاللها عن الذين توصية شفوية أو نصيحة من العمالء أيضًا تم تعريفها بأنها 

ومن الخطأ وصف الكلمة  محتملين.مدى ارتياحهم عن تجربة سلعة أو خدمة معينة إلى زبائن 

من أكثر وسائل الترويج فعالية ألنها غير مدفوعة  المنطوقةوتعد الكلمة  ،(إعالن)بأنها  المنطوقة

 .(Business dictionary, 2015) شخصيةالثمن وال تهدف ألي مصالح مادية أو 

 المنطوقة اإللكترونية:الكلمة مفهوم ( 2-7)

أو  أو الحاليين العمالء المحتملين هقدميأي بيان إيجابي أو سلبي تم تعريفها بأنها "

من الناس والمؤسسات عن  عدد كبيرمنظمه معينه وذلك بأن يصل ل\سابقين حول منتج أو شركةال

 .(Hennig, Gwinner, Walsh & Gremler, 2004)"طريق شبكة اإلنترنت

ظهور مواقع  من خالل تنوعو ( eWOM) اإللكترونيةالمنطوقة كلمة المفهوم ظهر 

تبادل األفكار توثيق على  ينفراد قادر األأصبح  الجتماعي. وبسبب هذا االبتكار،ا التواصل

والمنتجات أو الخدمات مع أصدقائهم من خالل شبكة  العالمات التجاريةبوالمفاهيم المتعلقة 

 .(Erkan, 2015) اإلنترنت

ا األساسية أساليب التسويق، إال أن أهدافهمن غيرت  شبكة اإلنترنتوعلى الرغم من أن 

هداف، ألتحقيق تلك ارفع مستوى الوعي بالعالمة التجارية وتحسين وسائل ل تبقى في نهاية المطاف

هناك حاجة إلى أن حيث بتواجه تحديا جديدا،  جتماعيةاإل اتشبكبأن الل وغالبا ما يتم تساؤ 

ت الشبكاتلك متهم التجارية من خالل عن عال تهمصحيح بين تمكين العمالء لنشر كلمالتوازن ال

يقع التسويق و  ،ستراتيجية األساسية للشركة نفسهافي حين ال تزال تسيطر على أهداف التسويق اال

على المنتج أو الخدمة تحت فئة التسويق الفيروسي، الذي يصف  اإللكترونيةبالكلمة المنطوقة 

دلى به عميل محتمل أو فعلي أو سابق عن منتج أو شركة، يبيان إيجابي أو سلبي ك نطاق واسع
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 بكات االجتماعيةوقد تم تطوير الش ،وهو متاح لعدد كبير من الناس والمؤسسات على اإلنترنت

مات التجارية الغير التجارية. ومع ذلك، فإن العالتصاالت الخاصة اب ستخدم في الغالتوالتي 

الرغم من أن دوافع التواصل أنه وبستفادة التجارية. وقد لوحظ إللمهتمة باستكشافها أو استخدامها 

على  ائهاحتو ا رغمقد ال تكون تجارية،  بالكلمة المنطوقة اإللكترونيةواالستقبال في االتصاالت 

الكيانات التجارية  ةصور بالتالي فمن المرجح أن تؤثر على ، و المنتجاتو ات التجارية اء العالمأسم

 الكلمة المنطوقة اإللكترونيةفقد تم تحديد "عملية طبيعية وحقيقية ونزيهة"  عتبرت اأو منتجاتها. وألنه

االتصال  العمالء من قنواتعلى أنها أكثر جدوى بالثقة، ولها تأثير أكبر على قرارات الشراء لدى 

من الممكن تتطلع العالمات التجارية بشكل متزايد إلى تعليقات المستهلكين على اإللهام ، و األخرى

التي تجرى األحاديث  نأيمكن القول بو ، ية وحتى تطوير المنتجات الجديدةحيث الحمالت اإلعالن

باشرة تكون أكثر دثات الماإلنترنت، ولكن المحاشبكة حدث إال من خالل تعلى شبكة اإلنترنت ال 

رجح أن ملومن ا ،ريزة طبيعية للتنشئة االجتماعيةولديها محتوى عاطفي أعلى، وترتبط بغ مصداقية

أن  م متعدد القنواتء في عالالرة على التأثير على مشاركة العممات التجارية القادالتكون الع

 .(Wolny & Mueller, 2013) أكثر والء نتيجة لذلك الءتكتسب ميزة تنافسية وعم

 المنطوقة اإللكترونية:الكلمة أبعاد ( 2-8) 

واحدة  التواصل االجتماعي، وأصبحت مواقعبيئة في  ت إلكترونيةصبحأ المنطوقةكلمة ال

بسبب و  ،جغرافيا المتباعدين ئهموأصدقا همأهلمع  ونتواصلالذين يلمستخدمين لمن أكبر الفوائد 

بحرية عن  من خاللها لعديد من المستهلكين التعبيرل يمكن فإنه التواصل االجتماعي مواقعشعبية 

 قد يولدهذا التواصل العالمي و  ت،والمنتجات والخدماآرائهم حول الشركات والعالمات التجارية 
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على مختلف مواقع ًا عالمي تنتشرربما ت تعلق بمنتجات وخدماتسلبية رسائل  وأرسائل إيجابية 

 .(Qualman, 2012) التواصل اإلجتماعيا

 كأداةاإللكترونية المنطوقة كلمة الإلنترنت ركزت انتباه العالم على اشعبية ن إزدياد إ

هذا المفهوم هو خلق لالنقطة الرئيسية و  ،األكاديمي وقطاع األعمال اإلطارسواء من حيث  يهتسويق

اعتبر هذا النوع من  لشركات. وقدللمنتجات والخدمات لفرص للعمالء لتبادل األفكار والمفاهيم 

باستخدام بسبب السرعة والراحة وذلك  لمستهلكيننوايا الشراء لبسبب تأثيرها على  اً المعلومات حيوي

بشكل  اإللكترونيةالمنطوقة كلمة من اليمكن للعمالء الحصول على المعلومات  بحيث نترنتإلا

 .(Huang, 2010) من أنواع مختلفة من المصادرفوري 

 اإللكترونية: المنطوقةالكلمة أهمية ( 2-9)

 المشاركه،ركز على ت المنطوقة التيكلمة للأربعة دوافع رئيسية   (Dichter,1996)حدد 

 اآلخرين )االهتمام باآلخرين( مشاركةو  )تعزيز الذات( همشاركة الذاتيوال المنتجبمشاركة الهي و 

هو ما يسمى )و الظرفيه مشاركة البين  ياتألدبا تميز  )محتوى الرسالة(، حيث الرسالةبوالمشاركة 

والذي يحدث عند تقييم المنتج نفسه أو وجود مشاركة على المدى القصير  أيضا مشاركة المنتج(

ق بموقف أكثر شموال تتعل والتيالدائمة مشاركة بين الو  همية الشخصية منخفضةاأل وتكونمنتج لل

وأهمية  المالءمةبمن الشعور  تنشأوالتي منتجات أو مشاركة طويل األمد من النحو مجموعة 

 العالمة التجارية.بتزام إللالمنتج وامن رضا ال ، وهذا يساعد بالتمييز بينعالية

  



26 

 

فيمكن  العالمة التجاريةبتزام إللامن المنتج يمكن تشبيهه بمن ينظر للخلف أما رضا إن ال

معينة  تجاريةعالمة ب يلتزموناألدبيات أن العمالء الذين تشير كذلك ، نظر الى األماميتشبيهه بمن 

-Harrison) منتجال نلئك الذين يظهرون فقط االرتياح ممن أو المنطوقة كلمة لل بالمشاركة

Walker, 2001). 

براتهم بشأن يشعر المستهلكون بمزيد من التفاعل عندما يتمكنون من تبادل آرائهم وخ

لهذه  منصات مناسبة جداً  جتماعيالتواصل االمواقع تعتبر و  ،الشركاتأو  المنتجات أو الخدمات

 متزايدا بالعالقة بين هذه المواقع ومشاركة العمالء يهتم الباحثون اهتماماً  ولهذا السبب ،مشاركةال

تهم ، ألن هذه المواقع هي أدوات مهمة إلدارة عالقاتهميد وبناء طرق مشاركقون تحديحاول المسوّ و 

إلشارة إلى تفاعل باختلفة لديها ميزات م االجتماعي التواصلمواقع العديد من  ء بحيث أنمع العمال

ن أبرز المؤشرات هي فإ لترويج لمنتجاتها وخدماتهاا تعمل علىوبالنسبة للشركات التي  ،العمالء

ر هذه األرقام أيضا عن كيفية انتشار المعلومات بين تعبّ ، بحيث "التعليقات"و "اتعدد "اإلعجاب

 .(Erkan, 2015) قة االلكترونيةالكلمة المنطو من خالل  المتابعين

 :السلوك الشرائيمفهوم ( 2-11)

يساعد  المستهلك سلوك معرفةللمسوقين، و أهمية كبيرة  لهسلوك المستهلك دراسة  إن

وكيف  ،العالمات التجارية وما شابه ذلكو  المنتجاتيختار المستهلك و  لمسوق لفهم كيف يفكرا

 ئيسلوك الشراالويتأثر  والمسّوقين، والجماعات المرجعية واألسرةالمستهلكين من خالل بيئتهم  يتأثر

معظم هذه العوامل ال يمكن ، ة واالجتماعية والشخصية والنفسيةللمستهلك من خالل العوامل الثقافي

فهم  تهمار عند محاولاالعتببعين أخذها  عليهمالمسوقين ولكن  سيطرة ه عنالسيطرة عليها وخارج

 .(Solomon, 1995) السلوك المعقد للمستهلكين
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بشكل  التي يشارك بها المستهلكاألعمال تم تعريف السلوك الشرائي للمستهلك على أنه 

ت اتخاذ ، بما في ذلك عملياواستخدامها والتخلص منها على السلع والخدمات في الحصول باشرم

ق أكثر مفاهيم وأساليب تحقبتطوير لباحثون قد سعى او  ،هذه األعمال دالقرارات التي تسبق وتحد

 بشكلوربما السيطرة على سلوك المستهلك  تنبؤو  العلوم السلوكية من أجل فهممن خالل تطورا 

  (Engel, Blackwell & Miniard, 1986) .فعاليةأكثر 

بها أثناء  لمستهلك يمثل مجموعة من األنشطة والتصرفات التي يقومالشرائي لسلوك الن إ

 األفعال يمثل مجموعة من، و بحثه عن السلع والخدمات التي يحتاجها بهدف إشباع حاجاته ورغباته

ن هذا القراروالتصرفات التي يقوم بها من أجل اتخاذ قرار الشراء، و  يتأثر بعوامل خارجية وعوامل  ا 

ن البيئية التي تلعب المعلومات دورًا مهمًا في تشكيله ومنها المعلومات التي يحصل عليها مداخلية 

 (.2111ينتمي لها وعلى األخص الكالم المنقول من قبل الجماعات المرجعيه )الزعبي، 

به األفراد نتيجة لفعل تعرض له  فعل يقوم ةردوالسلوك الشرائي يمثالن نجد أن السلوك 

 :شراء ويمكن تلخيص ذلك بما يليالويسعى من خالله إلى إشباع حاجة 

 . المنتج أو الخدمةأجل الحصول على  بها منقوم يتصرفات وأفعال  -

  .بيئة الخارجية والعوامل الداخليةإن هذه التصرفات واألفعال هي نتيجة لتأثير عوامل ال -

تلعب المعلومات دورا فعاال في التأثير على اإلدراك وتكوين صورة عن المنتج ومن ثم اتخاذ  -

 الشراء. قرار

لوك الس وينتكفي  مهم ات دورمادل المعلو بوالنقاش وتإن لعملية االتصال مع اآلخرين  -

 (.2115، العمري) الشرائي
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 :السلوك الشرائيأبعاد ( 2-11)

 ,Ghosh, Tripathi, Saini & Agrawal) شراء:العملية  تمر بها مراحل خمسةهناك 

2010) 

  وهذا يعني تحديد احتياجات المستهلكين. ،المشكلةبمرحلة االعتراف  -

قواعد أو مصادر المعرفة الخارجية للحصول في بحث اليعني و البحث عن المعلومات،  -

 على معلومات حول المنتج.

 أقل سعراً أفضل أو خيارات احتمال اللجوء الى الخيارات البديلة، وهذا يعني إذا كان هناك  -

 لمنتجات المتاحة.ل

 .لمنتجللشراء اخيار   -

 .الشراء الفعلي للمنتج  -

 :تخاذ القرار الشرائي وهيإل من السلوكيات( مراحل Kotler, 1997)ن بيّ   
 

 إشباعها بوجود حاجاته لديه ويريد المستهلك تبدأ عملية الشراء حينما يشعر :قرار الحاجة .1

السلع والخدمات إحدى الوسائل المستخدمة  سواء كانت حاجة أساسية أو غيرها. وتعتبر

بالدرجة األولى في إشباع الرغبات الكافية لدى المستهلكين المرتقبين. وتسعى الجهود 

التسويقية في هذه المرحلة إلى التعرف على الحاجات غير المشبعة، وكذلك إثارة الرغبات 

بة القتناء سلعة ما. إن تفاعل الكافية لتحريك الغرائز واالنفعاالت بما يساعد على خلق الرغ

مثيرات االنتباه الخارجية مع الدوافع الداخلية تخلق لدى الفرد شعورًا بالحاجة هذا الشعور ال 

 .يتعدى مسألة رغبة سيكولوجية غير مشبعة
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  بأنه بحاجة لسلعة ما، فإنه يقوم المستهلك عندما يشعر :جمع المعلومات عن البدائل .2

بعملية البحث وجمع المعلومات عن السلعة المراد شرائها، ويتوفر للمستهلك مجموعة من 

مل والخبرة المصادر للحصول على المعلومات وأهمها األصدقاء، العائلة، زمالء الع

ومكان   تدور حول جودة السلعة، المستهلك الشخصية وطبيعة المعلومات التي يحتاجها

وجودها وخصائصها وسعرها وأسلوب دفع الثمن، وهناك اختالف بين المستهلكين حول 

الطبيعي أن يبحث  وهو يبحث عن المعلومات. ومن المستهلك كثهاالفترة الزمنية التي يم

الفرد عن هذه المعلومات ضمن األماكن المتوفرة بها أو ذات التكلفة األقل في الجهد 

ن حيث الوضوح والشمولية والدقة، والوقت والمال وأن تكون البدائل المتاحة مرتبطة م

بالمعلومات التي بنيت عليها، وبوفرة السلع والخدمات المعروضة في األسواق والتي هي 

  .المستهلك في متناول

 لمختلف بإجراء عملية تقييم المستهلك في هذه المرحلة من عملية الشراء يقوم :تقييم البدائل .3

 الالزمة ويستخدم راد شرائها بعد توفير المعلوماتالبدائل المتاحة للسلعة الم

هلكين مجموعة من المعايير في عملية التقييم وتلك المعايير تختلف بين المست المستهلك

 .القدرة الشرائيةخصائصهم النفسية والديمغرافية و  باختالف

ته ينتج عن عملية التقييم اختيار السلعة المناسبة التي تشبع حاجا :اتخاذ القرار الشرائي .4

شأنه شأن أي قرار باعتباره اختيار بين البدائل المتاحة والمفاضلة ورغباته، وقرار الشراء 

مجموعة من من ج تاولذلك فهو قرار معقد مختلف الجوانب، ألنه نبين منافعها وتكلفتها، 

القرارات الجزئية المتشابكة لشراء سلعة معينة ومن صنف معين ومن مكان معين وفي وقت 

 .معين وبسعر معين مستخدمًا طريقة دفع معينة
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من  الشرائي قرارهبتقييم عملية اتخاذ  المستهلك بعد عملية الشراء يقوم :تقييم ما بعد الشراء .5

شباع المناسب أم ال، فإذا جاءت السلعة ه السابقة وهل السلعة حققت له اإلحيث توقعات

بعد عملية  يأتي الذيفإنه سيكون راضيًا والعكس صحيح. والتقييم  لكالمسته وفق توقعات

وهذا يتوقف على مطابقة ما تقدمه  للحاجة،الشراء والذي يتمثل في مدى إشباع السلعة 

يجابية أو سلبية تقييم قرار الشراء ترتبط بحد بعيد  منها،السلعة مع ما هو متوقع  وا 

ويجب أن نؤكد أن المشتري ال ينتقل  للمستهلك.ون بمصداقية المعلومات التي قدمها المنتج

 الجوانب.من مرحلة إال بعد أن يلم بكافة 

 

 :السلوك الشرائيأهمية ( 2-12)

للسلع  توفر المالحظة البسيطة نظرة محدودة على الطبيعة المعقدة الختيار المستهلك

التي  من أكثر تطوراً تحقيق للسعى الباحثون بشكل متزايد إلى مفاهيم وأساليب  ، وقدوالخدمات

بشكل أكثر  الشرائي توفرها العلوم السلوكية من أجل فهم وتوقع وربما السيطرة على سلوك المستهلك

 فعالية.

كيف و  ورهشعما هو ، و المستهلكينيفكر ق على فهم كيف د المسوّ يساعالشرائي السلوك إن 

 بيئتهم من لك وكيف يتأثر المستهلكونار من بدائل المنتجات والعالمات التجارية وما شابه ذختي

يتأثر سلوك الشراء لدى المستهلك بالعوامل كيف و وغيرها،  عات المرجعية واألسرةاجمالمن و 

الثقافية واالجتماعية والشخصية والنفسية. معظم هذه العوامل ال يمكن السيطرة عليها وخارج أيدي 

يسعى المسّوق المسوقين ولكن ال بد من النظر فيها أثناء محاولة فهم السلوك المعقد للمستهلكين. 

ختيار أو شراء أو استخدام أو التخلص الفراد أو المجموعات األبها يقوم لعمليات التي ا دراسة الى

وفي سياق  ،اجات والرغباتاالحتي التي تلبيمن المنتجات أو الخدمات أو األفكار أو الخبرات 
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الشراء نفسها، بل يشير أيضا إلى  اتعملي" ليس فقط إلى السلوك الشرائييشير مصطلح " التسويق

ما قبل نشطة ما قبل الشراء وما بعد الشراء. وقد يتكون نشاط أنماط الشراء الكلي التي تشمل أ

لحاجة، والبحث عن المعلومات المتعلقة بالمنتجات والعالمات التجارية باالشراء من الوعي المتزايد 

التي قد تلبيها وتقييمها. وتشمل أنشطة ما بعد الشراء تقييم السلعة المشتراة المستخدمة والحد من 

عادة . كل من هذه اآلثار المترهااء أصناف باهظة الثمن وغيرافق شر أي قلق ي رتبة على الشراء وا 

 (Kahle & Close, 2011) .التسويقبلتأثير لمختلفة بنسب هي قابلة  الشراء

وذلك من خالل تقديم منتجات تلبي للمستهلك إلى تحقيق اإلشباع والرضا منظمات التسعى 

الحاجات والرغبات إال من خالل ع المنظمات التعرف إلى هذه وال تستطي ،هذه الحاجات والرغبات

ع معلومات جمع المعلومات والتعرف إلى العوامل التي تؤثر على  السلوك  وهذا األمر يحتاج لجم

منظمات أن تشبع رغبات الوتحليله بحيث تستطيع  للمستهلكالشرائي  شاملة متعلقة بالسلوك

من  الشرائيسلوك العملية التعرف إلى الحاجه من صبحت لذلك أ بالشكل المناسب، المستهلكين

 ًا يمكنحيويًا الشرائية تمثل نشاط القراراتو  ،المجالبنفس المنتجة األخرى  الشركاتأجل منافسة 

 (.2115، العمري)للمنظمة  البقاء واالستمرار وتحقيق األهدافأن يؤدي إلى من خالله 

  ( الدراسات السابقة2-12)

تأثير الكلمة المنطوقة على القرار الشرائي للمستهلك  بعنوان:( 1119) ،سويداندراسة  -0

 من حيث اختياره ووالءه للعالمة التجارية

الكلمة المنطوقة على القرار الشرائي للمستهلك من حيث تأثير   الدراسة إلى قياس مدى هدفت

لها و فيما اذا كان هناك اختالف في هذا التأثير باختالف المتغيرات الديموغرافية  اختياره ووالءه

مستجيب كما استخدم برنامج الرزمة اإلحصائية  312حيث شملت عينة الدراسة للمستهلكين، 
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SPSS ك تأثير قوي للكلمة المنطوقة لتحليل بيانات الدراسة حيث توصلت الدراسة الى ان هنا

)اتصاالت الكلمة المنطوقة( على قرار الشراء من حيث دقاء و األقارب الصادرة من األص

المستهلك يتأثر بإختيار العالمة التجارية بما يسمعه من  للمستهلك، كما أظهرت نتائج الدراسة أن

كلمة منطوقة، و أن تأثير الكلمة المنطوقه قد يكون قويًا لدرجة بأنها قادرة على تغيير رأي 

الذين ليس لديهم والء لعالمة تجارية محددة( عن شراء منتج ما حتى لو كانوا  المستهلكين )خاصة

 .في آخر مراحل قرار الشراء

 The evaluation of social media effects on بعنوان: Ahmad, (2010)دراسة  -2

markting communication from consumer’s perspective 

على  التواصل اإلجتماعيتقييم تأثيرات وسائل لتعرف على الى اهذه الدراسة  هدفت

 100، حيث شملت عينة الدراسة االتصاالت التسويقية من وجهة نظر المستهلكين في ماليزيا

لتحليل بيانات الدراسة حيث توصلت  SPSSبرنامج الرزمة اإلحصائية  مستجيب كما استخدم

التفاعل من خالل خصائص من حيث ) التواصل اإلجتماعيوسائل لتأثيرات  الدراسة الى ان هنالك

مجتمعة جميعها في  (الوعي لخصائص وسائل التواصل االجتماعي وسائل التواصل االجتماعي و

، كما بينت نتائج الدراسة االتصاالت التسويقية من وجهة نظر المستهلكين في ماليزياالتأثير على 

على أصدقائهم  التواصل اإلجتماعيوسائل أن الرضا الشخصي يلعب دورا هاما بالتأثير من خالل 

وقد تبين أن معظم المستهلكين يخشون من  عن طريق تصرفاتهم و دفعهم للتفاعل إلكترونيا،

 التواصل االجتماعي.وسائل إضاعة الوقت والخصوصية عند المشاركة في المحادثات في بيئة 
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مدى تأثير االتصاالت التسويقية على السلوك الشرائي  ( بعنوان:1100دراسة بابا، ) -3

 للمشتركين بشركات االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال بقطاع غزة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر االتصاالت التسويقية على السلوك الشرائي 

 550الدراسة فلسطين، حيث شملت عينة -للمشتركين بشركات االتصاالت الخلوية في قطاع غزة 

لتحليل بيانات الدراسة حيث توصلت  SPSSمستجيب كما استخدم برنامج الرزمة اإلحصائية 

ت للمشتركين في ماتعزيز المعلومن خالل التسويقي ل االتصال سائالدراسة الى ان هنالك أثر لو

 الشرائي للمستهلك.ل على السلوك شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوا

دور التواصل االجتماعي في تحفيز المواطنين األردنيين على  ( بعنوان:1101)دراسة عالونة،  -4

 المشاركة في الحراك الجماهيري"دراسة ميدانية على عينة من النقابيين "

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف دور التواصل االجتماعي في تحفيز المواطنين األردنيين 

من النقابيين في مستجيب  196لت عينة الدراسة على المشاركة في الحراك الجماهيري، حيث شم

لتحليل بيانات  SPSSاألردن، كما استخدمت الباحث برنامج الرزمة اإلحصائية  – مدينة إربد

أن أغلبهم يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي ألنها تتيح الدراسة حيث توصلت الدراسة الى 

 مع األصدقاء.الفرصة للتعبير عن اآلراء بحرية وتسمح بالتواصل 

 Electronicبعنوان:   (Papadopoulou, Pavlidou & Hodza, 2012)دراسة  -5

Word-of-Mouth through Social Networking Sites, How does it affect 

consumers? 
من خالل مواقع إلكترونيًا  دور الكلمة المنطوقةلتعرف على ا هوالدراسة  منهدف ان ال  

 172، حيث شملت عينة الدراسة في السويد  وكيف تؤثر على المستهلكين التواصل االجتماعي 

لتحليل بيانات الدراسة حيث  SPSSبرنامج الرزمة اإلحصائية  ينالباحث تمستجيب كما استخدم
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و نية  للمنتجاإلدراك من حيث ) إلكترونياً  للكلمة المنطوقةأثر  توصلت الدراسة الى ان هنالك

من حيث الجنس والعمر، كما أظهرت نتائج   المستهلكينمجتمعة جميعها في التأثير على  (شراءال

 التواصل االجتماعيمواقع  و إلكترونياً  المنطوقةالكلمة العمر له تأثير على العالقة بين الدراسة أن 

لرجال أكثر لشراء نية اللمنتج و ل األدراكأن ن، و لمستهلكيلنوايا الشراء و من خالل تصورات المنتج 

 .التواصل االجتماعيمواقع من خالل إلكترونيًا  المنطوقةلكلمة لمن النساء  تأثرا

 The Impact of Social Media on: بعنوان Liu & Lopez, (2013)دراسة  -6

Consumer Demand: The Case of Carbonated Soft Drink Market 
في الواليات  طلب المستهلكعلى  اإلجتماعيالتواصل تأثير وسائل لقياس الدراسة هدفت 

لثمانية بيانات المبيعات على المنهجية المستخدمة في هذه الدراسة  إعتمدت، حيث المتحدة األمريكة

، وقد شهراً  07على مدى  والية 01لمشروبات الغازية التي تباع في لتجارية  ةعالم (02) عشرة

و  تأثير جوهري على تقييم المستهلكين اله اإلجتماعيالتواصل وسائل أشارت نتائج الدراسة إلى أن 

معينة تثير الوعي لدى المستهلكين حول  عالمات تجارية عناألحاديث حول  بشكل أكثر تحديداً 

، كما للدراسة لعالمات التجارية الخاضعةلا أدى إلى تقييم إيجابي كبير مم تلك العالمات التجارية

يكون لها تأثير قوي على طلب بأن  ينلمحادثات المستهلكيمكن أنه توصلت الدراسة إلى 

الذين للمستهلكين  المستهلكين على منتجات المشروبات الغازية وتكوين خصائص أكثر قبوالً 

لتواصل وسائل ا المحادثات عبرن وتم مالحظة أ. التواصل اإلجتماعيوسائل يتواصلون عبر 

ثمة تفسير محتمل هو أن أن و  على األسعاركبير  بشكل سلبي ال يكون لها تأثير االجتماعي

منتجات عن غيرها من تتميز  للمنتجات التيالمستهلكين ليسوا مهتمين في مناقشة األسعار 

 .بالجودةالمشروبات الغازية بسبب المنافسة 
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 Analysis of fashion consumer’sبعنوان:  Wolny & Mueller, (2013)دراسة   -7

motives to engage in electronic word-of-mouth communication 

through social media platforms 

الكلمة المنطوقة  فيزياء األ قطاع مستهلكينمشاركة تحليل دوافع ل الدراسةهذه  هدفت  

، حيث شملت عينة  (UK)تواصل االجتماعي في بريطانيا وسائل المنصات  من خاللاإللكترونية 

لتحليل بيانات الدراسة  SPSSبرنامج الرزمة اإلحصائية  تم استخداممستجيب كما  091الدراسة 

من حيث  التواصل اإلجتماعيوسائل لدوافع  تأثيرات حيث توصلت الدراسة الى ان هنالك

المشاركة بالمنتج و المشاركة الذاتية و مشاركة األخرين و البحث عن المشورة و الحاجة الى )

بالكلمة  زياءاأل لقطاع مستهلكينالمشاركة مجتمعة جميعها في التأثير على  (التفاعل اإلجتماعي

بريطانيا، كما بينت نتائج الدراسة في  تواصل االجتماعيمن خالل وسائل الالمنطوقة اإللكترونية 

عن طريق الكلمة  المشاركةب يةصلة تكرار  له التواصل اإلجتماعيوسائل من خالل التفاعل أن 

 ق"تعلي"المنافع االجتماعية التي تحدث عند كتابة  يدركونالمستخدمين ترونية، وأن المنطوقة اإللك

المشورة طلب وقد تبين أن  .األصدقاءمع معينه عالمة تجارية بة صل له لمنشور"مشاركة" عمل أو 

بعالمة تجارية صلة  التي لهاألزياء ل السلوك الشرائيمن العوامل المهمة في التأثير على  ليس

 معينة والتي قد تم النقاش بها من خالل الكلمة المنطوقة اإللكترونية. 

 Effect of social media onبعنوان:  Acharya & Bhatt, (2013) دراسة -8

consumer’s behavior  

سلوك على وأثره  مواقع التواصل االجتماعي أثرلتعرف على ا إلى هذه الدراسة هدفت

 مستجيب كما استخدم  236، حيث شملت عينة الدراسة الهندفي  الناحيه التعليميةمن  المستهلكين

أثر  لتحليل بيانات الدراسة حيث توصلت الدراسة الى ان هنالك SPSSبرنامج الرزمة اإلحصائية 
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الثقة بالمعلومات من مصادر شخصية و الثقة بالمعلومات من حيث ) مواقع التواصل االجتماعيل

ية و التفاعل مع مواقع التواصل االجتماعي و إدراك الخصوصية و أهمية من مصادر خارج

، كما أظهرت نتائج المستهلكينسلوك مجتمعة جميعها في التأثير على  (التواصل االجتماعي

و أن جيل المعاصر ال يدركون  ة مواقع التواصل االجتماعيالتربويون ال يدركون أهميالدراسة أن 

  مختلفة.يمكن أن تستخدم ألغراض تعليمية اقع التواصل االجتماعي و أنه لمو  ستخدام التعليمياإل

 The influence of social mediaبعنوان:  Clark & Melacon, (2013دراسة ) -9

investment on relation outcomes: A relationship marketing 

perspective 

بناء العالقات مع العمالء وكيف على  مواقع التواصل االجتماعي أثر فحصت هذه الدراسة

في الواليات المتحدة األمريكية، وتم استخدام مواقع التواصل  تعمل بالحفاظ عليها وادامتها

 عينة الدراسةاالجتماعي كجزء من االسثمار بالعالقة واختبارها على رضا العمالء، حيث تكونت 

تحليل بيانات الدراسة حيث ل SPSSبرنامج الرزمة اإلحصائية  كما استخدم مستجيب 011 من

في تحقيق الجودة للعالقات مع  مواقع التواصل االجتماعيل أثر توصلت الدراسة الى ان هنالك

العمالء وأنها  تتحقق في استثمار العالقة بمستويات عالية و تؤدي لزيادة مستوى الرضا عند 

لتبادل الكالم اإليجابي عن  العمالء و كذلك الوالء و الشعور اإليجابي و كنتيجة لذلك فهو يؤدي

 الشركة. 

  



37 

 

أثر اإلعالن االلكتروني على السلوك الشرائي للمستهلك  بعنوان:( 2114)حسن، دراسة  -01

  للسياراتاألردني 
 السلوك الشرائي ىعل االلكتروني لتعرف على أثر اإلعالنا هذه الدراسة إلىت هدف

مستجيب كما استخدم  222األردن، حيث شملت عينة الدراسة  -للمستهلك األردني في مدينة عمان

أثر  لتحليل بيانات الدراسة حيث توصلت الدراسة الى ان هنالك SPSSبرنامج الرزمة اإلحصائية 

 لإلعالن اإللكتروني من حيث )خصائص اإلعالن اإللكتروني ومحتوى الرسالة اإللكتروني والصورة

مجتمعة  اإللكتروني ومحفزات اإلعالن اإللكتروني( اإلعالن الذهنية لإلعالن اإللكتروني ووسيلة

، كما أظهرت نتائج الدراسة أن شرائي للمستهلك األردني للسياراتجميعها في التأثير على السلوك ال

األردني  الشرائي للشبابوسائل االتصال االلكتروني تلعب دورا هاما في التأثير على السلوك 

كان من اهم الوسائل التي يلجأ اليها  Facebook حيث تبين أن المعلن عنها الكترونياللسيارة 

 الشباب للوصول الى معلومات عن السيارات التي يبحث عنها.

أثر الكلمة المنطوقة على السلوك الشرائي لمستحضرات ( بعنوان: 1102دراسة العمري، ) -00

 التجميل.

في مدينة  أثر الكلمة المنطوقة على السلوك الشرائيلتعرف على ا هذه الدراسة إلى تهدف

برنامج الرزمة اإلحصائية  مستجيب كما استخدم 122األردن، حيث شملت عينة الدراسة  -الزرقاء 

SPSS من حيث  للكلمة المنطوقةأثر  لتحليل بيانات الدراسة حيث توصلت الدراسة الى ان هنالك

الكلمة المنطوقة ر و الكلمة المنطوقة من خالل المشاهيو  الصديقاتالكلمة المنطوقة من خالل )

للمرأة شرائي مجتمعة جميعها في التأثير على السلوك ال (يمن خالل وسائل التواصل االجتماع

تلعب دورا وسائل التواصل االجتماعي ، كما أظهرت نتائج الدراسة أن  لمستحضرات التجميل

 المعلن عنها إلكترونيا.  للمرأة لمستحضرات التجميلشرائي الالتأثير على السلوك ضعيفًا في 
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شبكات التواصل االجتماعي في التأثير على  ردو  ن:( بعنوا1102)ه، العضايلدراسة  -07

  القرار الشرائي للمستهلك عبر االنترنت

شبكات التواصل االجتماعي في التأثير على القرار  ردو  لتعرف علىا هذه الدراسة إلى تهدف

 524، حيث شملت عينة الدراسة لمملكة العربية السعوديةافي  الشرائي للمستهلك عبر االنترنت

لتحليل بيانات الدراسة حيث  SPSSمستجيب كما استخدم الباحث برنامج الرزمة اإلحصائية 

تقييم و  )تبادل المعلومات من حيث أن أبعاد شبكات التواصل االجتماعيتوصلت الدراسة الى 

الى عدم وجود تأثيرا للبعد المتعلق كما أظهرت نتائج الدراسة  على القرار الشرائي،تأثير  هملالمنتج( 

 . بدعم المستهلك كأحد أبعاد التواصل االجتماعي في التأثير على القرار الشرائي

أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي في أداء إدارة  :بعنوان (1102دراسة عيدان، ) -03

 عالقة الزبائن
أداء أدارة مواقع التواصل االجتماعي على استخدام تأثير أبعاد الى معرفة الدراسة  هدفت 

، حيث شملت و أي تلك األبعاد أكثر تأثيرًا عن غيرها في الجامعات األردنية الخاصة عالقة الزبائن

لتحليل بيانات الدراسة  SPSSبرنامج الرزمة اإلحصائية  مستجيب كما استخدم 272عينة الدراسة 

اشراك من حيث بعاد مواقع التواصل االجتماعي ألتأثير  حيث توصلت الدراسة الى ان هنالك

مجتمعة  الطلبة عبر مواقع التواصل االجتماعي للجامعات للتعرف على حاجاتهم الحالية والمستقبلية

 معات األردنية الخاصة.طالب الجامن وجهة نظر  أداء إدارة الزبائنعلى جميعها في التأثير 
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دور المؤشرات المعلوماتية لمواقع التواصل االجتماعي  ( بعنوان:1102دراسة فضل، ) -04

 في قرارات الترويج للخدمات والمنتجات

نسبة ويجية رولتالعملية االجتماعي في ل اصوالتاقع وامر دور هاهدفت الدراسة الى إظ 

جي، حيث شملت عينة الدراسة يرولتايج زلماقع في والماه ذهل ثقوزن وفي ق يولتسم إدارة اهتماا

لتحليل بيانات الدراسة حيث توصلت  SPSSمستجيب كما استخدم برنامج الرزمة اإلحصائية  21

ل صوالتاقع والمص لخصائواماتية ولمعلؤشرات امض همية خاصة لبعى ان هنالك أالدراسة ال

قع وامون تكت، وأن ماوكة بالمعلرلشت ابيانادة قاعية ويجرولترارات القد افاالجتماعي في ر

س ليوي وثاندر مصنه لكرارلقذ اتخااخلة في عملية دالت اماوللمعلدر الجتماعي مصل اصوالتا

ت، إذ إلعالناامها في داستخايجية فعالة السيما روتأداة الجتماعي ل اصواتلاقع واموأن ساسيًا أ

م تدمات والنتجات إذا لخم اعدفعالية في ذات هي ول والتكلفة المنخفضة،وصولاعة ربسز تمتا

 ه.دشاون واربزلاجيه وتدة أو يدجروض عق الإط

كلمة المنطوقة تأثير أبعاد مواقع التواصل االجتماعي على ال :بعنوان دراسة ذكى، )د.ت( -05

 اإللكترونية 
تأثير أبعاد مواقع التواصل االجتماعي على الكلمة المنطوقة الى معرفة الدراسة  هدفت

، حيث شملت عينة و أي تلك األبعاد أكثر تأثيرًا عن غيرها في جمهورية مصر العربية اإللكترونية 

لتحليل بيانات الدراسة حيث  SPSSبرنامج الرزمة اإلحصائية  مستجيب كما استخدم 221الدراسة 

معدل النشاط من حيث )بعاد مواقع التواصل االجتماعي ألتأثير  توصلت الدراسة الى ان هنالك

داخل الموقع و نفوذ التاثير على األخرين و قوة العالقة و األلفة و الثقة و الفوائد المدركة لمواقع 

من وجهة نظر  كلمة المنطوقة اإللكترونيةعلى المجتمعة جميعها في التأثير  (التواصل اإلجتماعي

طالب الجامعات المصرية، كما بينت نتائج الدراسة أن العمالء يعتمدون على استشارة األصدقاء 
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ًا في مواقع التواصل االجتماعي قبل الشراء و أن الكلمة المنطوقة اإللكترونية قد تعتبر جزءًا رئيسي

وأن مواقع التواصل االجتماعي ال تستخدم فقط لغايات  مورد أساسي لتبادل المعلومات لألصدقاء،و 

اإلتصال باألصدقاء ولكن أيضًا لمعرفة المزيد عن العالمات التجارية للشركات و منتجاتها مما 

 يؤثر بالنهاية في اختيار عالمة تجارية معينة. 

الشرائية دور الكلمة المنطوقة إلكترونيًا في القرارات : بعنوان (د.ت)خطاب،  دراسة -16

 للشباب بالتطبيق على سلع التسوق

دور الكلمة المنطوقة إلكترونيًا في القرارات الشرائية للشباب في لتعرف على ا الدراسة إلى تهدف

 مستجيب كما استخدم 122، حيث شملت عينة الدراسة جمهورية مصر العربية -مدينة القاهرة 

أثر  لتحليل بيانات الدراسة حيث توصلت الدراسة الى ان هنالك SPSSبرنامج الرزمة اإلحصائية 

الثقة و قوة العالقة و التشابه و رأس المال االجتماعي و من حيث ) إلكترونياً  للكلمة المنطوقة

القرارات الشرائية للشباب على مجتمعة جميعها في التأثير على  (الوعي و االهتمام و القرار النهائي

أظهرت نتائج الدراسة أن المستهلك يتأثر باختياره للعالمة التجارية بما يسمعة  ، كما سلع التسوق

قد يكون قويًا من إلكترونيًا من كلمة منطوقة من المعارف و األصدقاء، و أن تأثير الكلمة المنطوقة 

 خالل تغيير رأي المستهلكين عن شراء منتج ما حتى لو كانوا في مرحلة قرار الشراء. 
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 ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة  (1-13) 

 :باآلتيإن من أهم ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة يمكن تلخيصه 

الكلمة مع  أثر استخدام مواقع التواصل اإلجتماعيلم تربط أي من الدراسات السابقة  .1

 .المنطوقة االلكترونية على السلوك الشرائي لقطاع المالبس في األردن

 أهمية الكلمة المنطوقة االلكترونية على السلوك الشرائي.لم تربط أي من الدراسات السابقة  .2

 مجال مواقع التواصل االجتماعي والكلمة المنطوقة االلكترونيةندرة الدراسات العربية في  .3

 على حسب علم الباحث.

 .اسة الحالية( يبين ملخص الدراسات السابقة وعالقتها بالدر 1 – 2وفيما يلي جدول رقم )

 الدراسة والباحث #

متغيرات 

الدراسة التي تم 

 األستفادة منهم

 اهم النتائج والتوصيات
مايميز الدراسة الحالية عن هذه 

 الدراسة

( بعنوان: 9009، )سويداندراسة  1
"تأثير الكلمة المنطوقة على القرار 
الشرائي للمستهلك من حيث اختياره 

 ووالءه للعالمة التجارية"

 

هناك تأثير  توصلت الدراسة إلى أن الكلمة المنطوقة

المنطوقة الصادرة من  قوي للكلمة

من حيث األقارب األصدقاء و

)اتصاالت الكلمة المنطوقة( على قرار 

المستهلك يتأثر  أنوالشراء للمستهلك، 

رية بما يسمعه من بإختيار العالمة التجا

أن تأثير الكلمة كلمة منطوقة، و

يكون قوياً لدرجة بأنها المنطوقه قد 

قادرة على تغيير رأي المستهلكين حتى 

 لو كانوا في آخر مراحل قرار الشراء.

تطرقت للكلمة المنطوقة 

االلكترونية في مواقع التواصل 

اإلجتماعي مع أبعاد جديدة مثل 

المشاهير واألصدقاء وقياس 

 أثرها على السلوك الشرائي. 

2 
بعنوان:  Ahmad, (2010)دراسة 

“The evaluation of social 
media effects on markting 

communication from 
consumer’s perspective” 

 

خصائص مواقع 
التواصل 
 االجتماعي

تأثيرات  أن هنالكتوصلت الدراسة إلى 

في التأثير  لوسائل التواصل اإلجتماعي

االتصاالت التسويقية من وجهة على 

الشخصي نظر المستهلكين وأن الرضا 

يلعب دورا هاما بالتأثير من خالل 

وسائل التواصل اإلجتماعي على 

أصدقائهم عن طريق تصرفاتهم ودفعهم 

 للتفاعل إلكترونيا.

تناولت وجهة نظر مستخدمي 

وسائل التواصل االجتماعي 

فيما يخص الكلمة المنطوقة 

االلكترونية على سلوكهم 

 الشرائي.
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مدى بعنوان: ( 1100)بابا، دراسة  3
تأثير االتصاالت التسويقية على 
السلوك الشرائي للمشتركين 
بشركات االتصاالت الخلوية 

 الفلسطينية جوال بقطاع غزة

 

 رأث توصلت الدراسة الى ان هنالك السلوك الشرائي
من خالل  التسويقي لاالتصا لسائلو

 في ت للمشتركينماالمعلو تعزيز
 الفلسطينية الخلوية االتصاالت شركة
 للمستهلك. الشرائي على السلوك لجوا

تأثير الكلمة المنطوقة 

االلكترونية على السلوك 

 الشرائي 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,Papadopoulou)دراسة 
Pavlidou & Hodza, 2012)  

-Electronic Word“بعنوان: 
of-Mouth through Social 
Networking Sites, How 
does it affect 

consumers?” 
 

 الكلمة المنطوقة
 االلكترونية

للكلمة أثر  هنالكتوصلت الدراسة إلى 
من حيث )اإلدراك إلكترونيًا  المنطوقة
مجتمعة جميعها في  (شراءالنية و  للمنتج

من حيث  المستهلكينالتأثير على 
الجنس والعمر، كما أظهرت نتائج 

العمر له تأثير على العالقة الدراسة أن 
 مواقعإلكترونيًا و  المنطوقةالكلمة بين 

من خالل تصورات  التواصل االجتماعي
 .نلمستهلكيلنوايا الشراء و المنتج 

تناولت بعد الكلمة المنطوقة 

االلكترونية من قبل المشاهير 

 واألصدقاء. 

 بعنوان:( 2112)عالونة، دراسة  5
دور التواصل االجتماعي في تحفيز 
المواطنين األردنيين على المشاركة 

ميدانية دراسة في الحراك الجماهيري"
 على عينة من النقابيين "

 

 مواقع
التواصل 
 االجتماعي

عينة  أغلبتوصلت الدراسة الى أن 
مواقع التواصل  الدراسة تستخدم

االجتماعي ألنها تتيح الفرصة للتعبير 
عن اآلراء بحرية وتسمح بالتواصل مع 

 األصدقاء.

تناولت منظور آخر إلستخدام 

 مواقع التواصل االجتماعي 

 Liu & Lopez, (2013)دراسة  3
 The Impact of“ بعنوان:

Social Media on 

Consumer Demand: The 

Case of Carbonated Soft 

Drink Market” 

وسائل التواصل 

 االجتماعي
التواصل أن وسائل توصلت الدراسة 

تأثير جوهري على تقييم  اله اإلجتماعي
حول  بشكل أكثر تحديداً و  المستهلكين
معينة  عالمات تجارية عناألحاديث 

تثير الوعي لدى المستهلكين حول تلك 
العالمات التجارية مما أدى إلى تقييم 

لعالمات التجارية لإيجابي كبير 
 .للدراسة الخاضعة

تطرقت ألبعاد إستخدام مواقع 

التواصل االجتماعي وتأثيرها 

 على السلوك الشرائي.

 ,Wolny & Muellerدراسة  7

 Analysis of“ بعنوان: (2013)

fashion consumer’s 

motives to engage in 

electronic word-of-mouth 

 المنطوقةالكلمة 
 اإللكترونية

من التفاعل بينت نتائج الدراسة أن 
 له خالل وسائل التواصل اإلجتماعي

عن طريق  المشاركةب يةصلة تكرار 
اإللكترونية، وأن  المنطوقةالكلمة 

تناولت ما يمكن أن يؤثر 

بالكلمة المنطوقة االلكترونية 

من قبل المشاهير على 

مستخدمي مواقع التواصل 

 االجتماعي.
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communication through 

social media platforms” 
المنافع االجتماعية  يدركونالمستخدمين 

عمل أو  ق"تعلي"التي تحدث عند كتابة 
عالمة بصلة  له لمنشور"مشاركة" 

وقد تبين  .األصدقاءمع معينه تجارية 
من العوامل  ليسالمشورة أن طلب 

 السلوك الشرائيالمهمة في التأثير على 
بعالمة تجارية صلة  تي لهاالألزياء ل

معينة والتي قد تم النقاش بها من خالل 
 اإللكترونية. المنطوقةالكلمة 

 
 ,Acharya & Bhattدراسة  8

 Effect of“ بعنوان: (2013)

social media on' 

consumer’s behavior”  
 

سلوك المستهلك 

والتفاعل مع 

مواقع التواصل 

 االجتماعي

مواقع لأثر  ن هنالكبينت الدراسة أ
ثقة المن حيث ) التواصل االجتماعي

قة الثبالمعلومات من مصادر شخصية و 
بالمعلومات من مصادر خارجية 

عل مع مواقع التواصل االجتماعي التفاو 
دراك  أهمية التواصل الخصوصية و وا 

مجتمعة جميعها في التأثير  االجتماعي(
، كما أظهرت المستهلكينسلوك على 

التربويون ال يدركون نتائج الدراسة أن 
أن و ة مواقع التواصل االجتماعي أهمي
ستخدام جيل المعاصر ال يدركون اإلال

لمواقع التواصل االجتماعي  التعليمي
تعليمية  يمكن أن تستخدم ألغراضأنه و 

 مختلفة.
 

أثر استخدام مواقع التواصل 

االجتماعي على السلوك 

 الشرائي تحديداً.

 ,Clark & Melaconدراسة ) 9

 The“بعنوان:  2013)

influence of social media 

investment on relation 

outcomes: A relationship 

marketing perspective” 
 

مواقع التواصل 
االجتماعي 

والكلمة المنطوقة 
 االلكترونية

توصلت الدراسة الى ان هنالك أثر 
في تحقيق  مواقع التواصل االجتماعيل

أنها الجودة للعالقات مع العمالء و 
ستثمار العالقة بمستويات تتحقق في ا

زيادة مستوى الرضا عند تؤدي لعالية و 
العمالء وكذلك الوالء والشعور اإليجابي 

لتبادل الكالم كنتيجة لذلك فهو يؤدي و 
 اإليجابي عن الشركة.

ركزت على ما يمكن أن يؤثر 

مما يتم تداوله من أحاديث من 

قبل المشاهير واألصدقاء على 

مواقع التواصل االجتماعي 

 على سلوكهم الشرائي.
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"أثر بعنوان: ( 2114)حسن، راسة د 00
اإلعالن االلكتروني على السلوك 
الشرائي للمستهلك األردني 

 للسيارات".

 

أثر لإلعالن اإللكتروني  ن هنالكبينت أ السلوك الشرائي
حيث )خصائص اإلعالن  من

اإللكتروني ومحتوى الرسالة اإللكتروني 
والصورة الذهنية لإلعالن اإللكتروني 

اإلعالن اإللكتروني ومحفزات  ووسيلة
اإلعالن اإللكتروني( مجتمعة جميعها 
في التأثير على السلوك الشرائي 

أن وسائل و  ،للمستهلك األردني للسيارات
االتصال االلكتروني تلعب دورا هاما في 

الشرائي للشباب التأثير على السلوك 
 .المعلن عنها الكترونيااألردني للسيارة 

 

أخذت أبعاد أخرى مما قد يؤثر 

على السلوك الشرائي ومنها: 

الكلمة المنطوقة االلكترونية من 

من قبل المشاهير واألصدقاء 

خالل استخدام مواقع التواصل 

 االجتماعي. 

( بعنوان: 2115دراسة العمري، ) 00
"أثر الكلمة المنطوقة على السلوك 

 الشرائي لمستحضرات التجميل".

الكلمة المنطوقة 

والسلوك 

 الشرائي

أثر  توصلت الدراسة الى ان هنالك
من حيث )الكلمة  للكلمة المنطوقة

الكلمة و  المنطوقة من خالل الصديقات
الكلمة ر و المنطوقة من خالل المشاهي

المنطوقة من خالل وسائل التواصل 
( مجتمعة جميعها في التأثير ياالجتماع

على السلوك الشرائي للمرأة 
وسائل أن و  التجميل،لمستحضرات 

تلعب دورا ضعيفًا التواصل االجتماعي 
التأثير على السلوك الشرائي للمرأة في 

المعلن عنها  لمستحضرات التجميل
 إلكترونيا.

بينت ما يمكن أن يؤثر على 

السلوك الشرائي لقطاع 

المالبس من وجهة نظر الذكور 

واإلناث والمتواجدين على 

مواقع التواصل االجتماعي 

بناءاً على ما يتم تداوله من 

 حديث حول المنتجات.

( بعنوان: 2115ه، )العضايلدراسة  09
شبكات التواصل االجتماعي  ر"دو 

في التأثير على القرار الشرائي 
 ". للمستهلك عبر االنترنت

 

شبكات التواصل 

االجتماعي 

 والقرار الشرائي

أن أبعاد شبكات توصلت الدراسة الى 
)تبادل  من حيث التواصل االجتماعي

تأثيرعلى  لهمتقييم المنتج( و  المعلومات
للبعد  عدم وجود تأثيراو  القرار الشرائي،

المتعلق بدعم المستهلك كأحد أبعاد 
التواصل االجتماعي في التأثير على 

 .القرار الشرائي

أبعاد أخرى إلستخدام مواقع 

التواصل االجتماعي وهي: 

الوعي بخصائص مواقع 

التواصل االجتماعي والتفاعل 

مع مواقع التواصل االجتماعي، 

باإلضافة الى ما يمكن أن يؤدي 

بدراسة سلوك  الى قرار الشراء

 الشراء فقط.
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أثر  بعنوان: (2115دراسة عيدان، ) 06
استخدام شبكات التواصل 
االجتماعي في أداء إدارة عالقة 

 الزبائن
 

مواقع التواصل 

 االجتماعي
تأثير  توصلت الدراسة الى ان هنالك

من ألبعاد مواقع التواصل االجتماعي 
اشراك الطلبة عبر مواقع التواصل حيث 

االجتماعي للجامعات للتعرف على 
مجتمعة  حاجاتهم الحالية والمستقبلية

على أداء إدارة جميعها في التأثير 
الزبائن من وجهة نظر طالب الجامعات 

 األردنية الخاصة.

استخدمت أبعاد أخرى لمواقع 

التواصل االجتماعي في قطاع 

تجاري آخر باإلضافة الى 

استخدام متغير وسيط وهو 

منطوقة االلكترونية الكلمة ال

وتأثيره على السلوك الشرائي 

 لقطاع المالبس في األردن

دور  بعنوان: (2115دراسة فضل، ) 04
المؤشرات المعلوماتية لمواقع 

التواصل االجتماعي في قرارات 
 الترويج للخدمات والمنتجات

 

مواقع التواصل 

 االجتماعي
 هميةأ توصلت الدراسة الى ان هنالك

 ماتيةولمعلا تار شؤ م ضلبع خاصة
االجتماعي  لصوالتا قعوالم صلخصائوا
 دةقاعو يةيجرولتا اراتر لقا دفر في
 قعوام، وأن تماوبالمعل كةرلشا تبيانا
 تماوللمعل درمص الجتماعيا لصوالتا
 هنلكرار لقا ذتخاا عملية في خلةدالا

أداة وأنها  ساسيًاأ سليو ويثان درمص
 في مهاداستخا فعالة السيما يجيةروت
 ولصولا عةربس زتمتاإذ  ،تإلعالناا
 فعاليةذات  هيالتكلفة المنخفضة، وو 

 متإذا  نتجاتمالو  ماتدلخا معد في
 ونبزلا جيهوتأو  دةيدج روضع قالإط
 .هدشاوار

تناولت ما يمكن أن يؤثر 

بالكلمة المنطوقة االلكترونية 

من قبل المشاهير على 

مستخدمي مواقع التواصل 

 االجتماعي.

تأثير " بعنوان: )د.ت( دراسة ذكى، 05
أبعاد مواقع التواصل االجتماعي 
 "على الكلمة المنطوقة اإللكترونية

مواقع التواصل 

االجتماعي 

والكلمة 

المنطوقة 

 االلكترونية

تأثير  توصلت الدراسة الى ان هنالك
من ألبعاد مواقع التواصل االجتماعي 

معدل النشاط داخل الموقع و حيث )
األخرين و قوة العالقة نفوذ التاثير على 

و األلفة و الثقة و الفوائد المدركة لمواقع 
( مجتمعة جميعها التواصل اإلجتماعي

على الكلمة المنطوقة في التأثير 
ى أن العمالء يعتمدون علو اإللكترونية، 

أن استشارة األصدقاء قبل الشراء و 
الكلمة المنطوقة اإللكترونية قد تعتبر 

التواصل  جزءًا رئيسيًا في مواقع
االجتماعي و مورد أساسي لتبادل 

تناولت أبعاد أخرى لمواقع 

التواصل االجتماعي وهي: 

الوعي بخصائص مواقع 

التواصل االجتماعي والتفاعل 

مع مواقع التواصل االجتماعي، 

باإلضافة الى الكلمة المنطوقة 

 اإللكترونية من قبل المشاهير. 
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المعلومات لألصدقاء، وأن مواقع 
لمعرفة تستخدم التواصل االجتماعي 

المزيد عن العالمات التجارية للشركات 
و منتجاتها مما يؤثر بالنهاية في اختيار 

 عالمة تجارية معينة.
"دور بعنوان:  د.ت()خطاب،  دراسة 03

الكلمة المنطوقة إلكترونيًا في 
لشرائية للشباب بالتطبيق القرارات ا

 على سلع التسوق".
 

الكلمة المنطوقة 

 االلكترونية 
أثر  توصلت الدراسة الى ان هنالك

من حيث إلكترونيًا  للكلمة المنطوقة
الثقة وقوة العالقة والتشابه ورأس المال )

االجتماعي والوعي واالهتمام والقرار 
( مجتمعة جميعها في التأثير النهائي
القرارات الشرائية للشباب على سلع على 

التسوق، وأن المستهلك يتأثر باختياره 
للعالمة التجارية بما يسمعة من كلمة 

 منطوقة من المعارف واألصدقاء.

أخذت أهمية الكلمة المنطوقة 

االلكترونية من قبل المشاهير 

وما يمكن أن يؤثر من خاللها 

 على السلوك الشرائي.
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 الـفـصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 : المقدمــــــــة(3-1)

 منهج الدراسة: (3-2)

 مجتمع الدراسة: (3-3)

 عينة الدراسة: (3-4)

 وحدة التحليل :(3-5)

 المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة: (3-6)

 أدوات الدراسة ومصادر الحصول على المعلومات: (3-7)

 المعالجة اإلحصائية المستخدمة: (3-8)

 صدق أداة الدراسة وثباتها: (3-9)
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 المقدمـة: (1-3)
 

بأبعاده )الوعي  استخدام مواقع التواصل االجتماعيأثر  علىهذه الدراسة التعرف هدفت 

السلوك على بخصائص مواقع التواصل االجتماعي، التفاعل مع مواقع التواصل االجتماعي( 

الكلمة المنطوقة اإللكترونية ببعديها )من قبل المشاهير، ومن قبل األصدقاء( الشرائي من خالل 

حيث تم تطبيق هذه الدراسة على مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي والمتواجدون على 

الصفحات المختصة ببيع المالبس في األردن والذين أبدو موافقتهم على التعاون واإلجابة على أداة 

 طويرها بهدف جمع البيانات.الدراسة التي تم ت

 منهج الدراسة: (2-3) 
ن المنهج الوصفي يستخدم لوصف ظاهرة إذ أالدراسة المنهج الوصفي التحليلي، هذه اعتمدت 

العوامل التي تؤثر  علىما للوصول إلى األسباب التي أدت إلى حدوث تلك الظاهرة وكذلك التعرف 

الدراسة فهو الجانب التحليلي الذي يعتمد على جمع الجانب األخر من هذه أما على تلك الظاهرة، 

على  خالص النتائج، وقد اعتمد الباحثوتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ومن ثم است

 ة لجمع البيانات من عينة الدراسة.االستبانة كأدا

 (: مجتمع الدراسة 3-3)

مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي في االردن، حيث من  تكون مجتمع الدراسة من كافة

حيث بلغ عدد مستخدمي اإلنترنت المتصلين عبر مجتمع الدراسة لكبر حجمه، الصعب حصر 

 " pewinternet مركز أبحاث بيو "حسب إحصائية  في األردن التواصل االجتماعي مواقع

لألرقام والمؤشرات  وفقاً ، و نترنتماليين مستخدم لإل 2من بين مليون مستخدم  7.1 مايقارب
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ر حول استخدام العديد من منصات التواصل االجتماعي )الفيسبوك وتويت المنشورة حديثاً 

ينستاجرام وسناب شات وغيرها( مواقع األردن في المرتبة األولى عالميا من حيث مستخدمي  ، جاءوا 

وتشير النتائج إلى ، المائةب 91 سبةن دليعا أي ما بالنسبة لمستخدمي اإلنترنت االجتماعي التواصل

نستاغرام يف)األكثر استخداما في األردن هي  أن المنصات  (شات وتويتر ولينكيدينبسناو سيبوك وا 

  (pewinternet, 2016) على التوالي

 عينة الدراسة (: 4-3)

لتحديد  Uma Sekaranجداول باعتماد  راسة فقد قام الباحثحجم مجتمع الدلكبر  نظراً 

 ,Sekaran)او أكثر 221حجم العينة وبالرجوع الى الجداول فإن حجم العينة ينبغي ان تكون 

باعتماد العينة المالئمة من العمالء المتواجدين على مواقع التواصل  ، حيث قام الباحث(1106

 استبيانا( 211بتوزيع )االجتماعي )فيسبوك وانستغرام( في عملية توزيع االستبيانات، وذلك 

مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي والمتواجدين كأعضاء على صفحات مختصة على  إلكترونياً 

( % 79.1) تهنسب( استبيانا أي أن ما 00استبيانا واستبعد )( 296، استرجع منها )ببيع المالبس

 .صالحة لعملية التحليل اإلحصائي

  وحدة التحليل(: 5-3) 

مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي في األردن ممن  كافةمن تمثلت وحدة التحليل 

يتواجدون على الصفحات المختصة ببيع المالبس على )فيسبوك وانستغرام( والتي أبدت موافقتها 

على التعاون مع الباحث واإلجابة على أداة الدراسة التي تم تصميمها وتطويرها لغايات جمع 

 البيانات الكترونيًا.
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 ت الديمغرافية ألفراد عينة الدراسةالمتغيرا(: 6-3)
 

المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة ( 1- 2) (،2- 2(، )1- 2(، )0- 2) توضح الجداول

 .(والدخل السنوي، والمؤهل العلمي ؛يةالعمر الفئة و ؛ النوع اإلجتماعيالدراسة )

 متغير النوع اإلجتماعيحسب توزيع أفراد عينة الدراسة  -0

 (0- 3الجدول )

 النوع اإلجتماعييوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير 

 التكرار النوع االجتماعي
النسبة المئوية 

)%( 
 10.1 061 ذكر
 22.6 121 انثى

 100.0 296 المجموع
 

( أن إجمالي عدد الذكور في عينة الدراسة هو 0-2يالحظ من الجدول السابق رقم )

(، ويفسر الباحث %22.6( أي بنسبة )121اإلناث هو )( وأن عدد %10.1( أي بنسبة )061)

بارتفاع نسبة اإلناث عن الذكور بشكل واضح بأن عدد مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي 

وخصوصًا بما يختص بالشراء عبر اإلنترنت وتحديدًا المالبس يكون من اإلناث كونهم أكثر 

لالزم لذلك ولما يتمتعوا به من حب ورغبة استخدامًا لمواقع التواصل االجتماعي لتوفر الوقت ا

لشراء المالبس، ويعتبر الذكور أكثر عقالنية من اإلناث فيما يخص الشراء عبر اإلنترنت 

 وخصوصًا في البيئة المحيطة.
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 :  راسة حسب متغير الفئة العمريةتوزيع افراد عينة الد-7

 (7- 3الجدول )

 الفئة العمريةيوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير 

 التكرار الفئة المتغير
النسبة المئوية 

)%( 

 الفئة العمرية

 02.1 61 سنة فأقل 02
 12.2 001 سنة 12 –09من 
 11.9 071 سنة 22 –19من 
 02.0 21 سنة فأكثر 29

 011.1 296 المجموع

 

سنة فأكثر بنسبة  29أقل نسبة من أفراد العينة كانت أعمارهم ( أن 1- 2يوضح الجدول )

(، كما يالحظ من نفس % 02.1سنة ) 02( في حين بلغت نسبة من تقل أعمارهم عن % 02.0)

( سنة ويليها من تقع 22-19الجدول السابق إن معظم أفراد عينة الدراسة تقع أعمارهم بين سن )

لباحث هذا األمر بأن هذه الفئات العمرية الشابة هي ( سنة، ويفسر ا17-09أعمارهم بين سن )

األكثر تواجد على مواقع التواصل االجتماعي نظرًا لميولهم إلستخدامهم اإلنترنت من خالل 

)األجهزة اللوحية الذكية( بشكل يومي مما يسهل عملية الوصول لصفحات مواقع التواصل 

 .االجتماعي بأي وقت
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 المؤهل العلميتوزيع افراد عينة الدراسة بحسب متغير -3

 (3-3الجدول )

 العلمي المؤهليوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير 

 التكرار الفئة المتغير
النسبة المئوية 

)%( 

 المؤهل العلمي

 01.1 19 ثانوية عامة فأقل
 11.1 96 دبلوم

 17.1 027 بكالوريوس
 06.1 61 دراسات عليا

 100.0 296 المجموع

 

 %01.1( فقد تبين أن 2- 2العلمي كما هو موضح بالجدول ) المؤهلوبالنسبة لمتغير 

، وأن معظم أفراد عينة الدراسة الثانوية العامة وأقل من ذلكمن أفراد عينة الدراسة يحملون شهادة 

، كما % 11.1ويليهم حملة درجة الدبلوم بنسبة  %17.1حملة شهادة البكالوريوس وبنسبة من هم 

( أفراد ويشكلون نسبة 61شهادة الماجستير هم )بينت النتائج أن عدد األفراد الذين يحملون 

(، ويفسر الباحث تلك النتائج ذلك بأن كل من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس 06.1%)

العاملة بالمجتمع ويتعاملون بشكل أو بآخر مع  والدراسات العليا هم على األغلب يعتبروا من الفئة

مواقع التواصل االجتماعي كون أن اإلنترنت أصبح من متطلبات الحياة اليومية سواء في العمل أو 

 في أوقات الفراغ ولديهم المعرفة الكافية الستخدام مواقع التواصل االجتماعي.
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 : الدخل السنويحسب متغير توزيع أفراد عينة الدراسة -4

 (4- 3الجدول )

 دخل السنوييوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير ال

النسبة المئوية  التكرار الفئة المتغير
)%( 

 الدخل السنوي

 26.9 016 دينار فأقل 2111
 11.2 97 دينار 2110-9111
 12.1 91 دينار 9110-01111

 02.1 60 دينار فأكثر 01110
 011.1 296 المجموع

 

من  %26.9( أن 1-2ألفراد عينة الدراسة، يظهر الجدول )دخل السنوي النسبة لمتغير الب أما 

يليها ، دينار فأقل كأكبر نسبه من العينة الكلية للدراسة 2111عينة الدراسة يتقاضون دخل سنوي 

دينار  9111دينار إلى  2110ممن يتقاضون ما بين من أفراد عينة الدراسة  %11.2 ما نسبته

دينار  01111دينار إلى  9110ممن يتقاضون ما بين  % 12.1ثم يليهم ما نسبته  ،سنويكدخل 

من عينة الدراسة كأقل نسبه ممن  % 02.1من عينة الدراسة كدخل سنوي، وشكلت النسبه 

دينار فأكثر، ويفسر الباحث هذه النتائج بإعتبار أن متوسط الدخل  01110يتقاضون دخل سنوي 

 . خفض إلى حد ماللمواطن األردني من
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 (: أدوات الدراسة ومصادر الحصول على المعلومات7-3)

 لتحقيق أهداف الدراسة لجأ الباحث إلى استخدام مصدرين أساسيين لجمع المعلومات، وهما:

في معالجة اإلطار النظري للدراسة إلى مصادر  ثالباح ه: حيث توجالمصادر الثانوية .0

البيانات الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والدوريات 

والمقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة، والبحث 

 والمطالعة في مواقع االنترنت المختلفة.

: لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة تم اللجوء إلى جمع البيانات رئيسةادر الالمص .1

األولية من خالل االستبانة التي قام الباحث بتطويرها كأداة رئيسة للدراسة، وتم استخدام 

، بحيث أخذت كل إجابة أهمية نسبية. Five Likert Scaleمقياس ليكرت الخماسي 

وتضمنت اإلستبانة  ،SPSS V.20 ستخدام البرنامج اإلحصائيوألغراض التحليل تم ا

 ثالثة أجزاء، هي:

( متغيرات 1الجزء الخاص بالمتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة من خالل ) الجزء األول:

 .(والدخل السنوي، والمؤهل العلمي ؛يةالعمر الفئة و ؛ النوع اإلجتماعي)وهي 

عبر استخدام مواقع التواصل االجتماعي  المتغير المستقل: تضمن مقياس أبعاد الجزء الثاني

الوعي بخصائص مواقع التواصل االجتماعي، التفاعل مع مواقع التواصل : )موه يينرئيس ينبعد

 ( فقرة لقياسها، مقسمة على النحو اآلتي:02( وقد تضمنت أداة الدراسة )االجتماعي

  



55 

 

استخدام مواقع التواصل 
 االجتماعي

الوعي بخصائص 
مواقع التواصل 
 االجتماعي

التفاعل مع مواقع 
 التواصل االجتماعي

 7 6 عدد الفقرات
 02-7 6 – 0 ترتيب الفقرات

 

المشاهير، ن، هما: )يبعدين رئيسيأبعاد الكلمة المنطوقة االلكترونية تضمن مقياس  الجزء الثالث:

 فقرة لقياسها، مقسمة على النحو اآلتي:( 00( وقد تضمنت أداة الدراسة )األصدقاء

 األصدقاء المشاهير الكلمة المنطوقة االلكترونية
 2 6 عدد الفقرات
   11- 11 09 – 01 ترتيب الفقرات

 

( فقرة لقياسه، 01وقد تضمنت أداة الدراسة )السلوك الشرائي، : تضمن مقياس أبعاد الرابعالجزء 

 مقسمة على النحو اآلتي:

 الشرائيالسلوك  
 01 عدد الفقرات

 26 – 12 ترتيب الفقرات
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 Five Likert Scale ( وفق مقياس ليكرت الخماسي5- 0ويتراوح مدى االستجابة من )

 كاألتي:

 بدائل اإلجابة
موافق الى  موافق موافق بشدة

 غير موافق حد ما
غير موافق 

 بشدة
 0 1 2 1 2 الدرجة

 

 ( فقرة بمقياس ليكرت الخماسي26الدراسة( وبشكلها النهائي من )وبهذا تكونت اإلستبانة )أداة 

Five Likert Scale. 

 (: المعالجة اإلحصائية المستخدمة8-3) 
 

الرزمة اإلحصائية للعلوم  استخدام لإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها لجأ الباحث إلى

 SPSSاإلصدار العشرون ـ  Statistical Package for Social Sciencesاالجتماعية 

V.20امج بتطبيق األساليب التالية:نالبر  هذا . وقام الباحث من خالل 

  التكرارات والنسب المئويةFrequencies & Percent  بهدف تحديد مؤشرات القياس المعتمدة

 في الدراسة وتحليل خصائص عينة الدراسة ديموغرافيًا.

  المتوسطات الحسابيةMean .لتحديد مستوى استجابة أفراد عينة الدراسة عن متغيراتها 

  االنحراف المعياريStandard Deviation  لقياس درجة تشتت استجابات أفراد عينة الدراسة

 عن وسطها الحسابي.

  معادلة طول الفئة والتي تقضي بقياس مستوى األهمية لمتغيرات الدراسة، والذي تم احتسابه وفقًا

 لية:للمعادلة التا
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 وبناء على ذلك يكون القرار لألهمية على النحو التالي:

 1.22 أقل من ـ 0 األهمية المنخفضة من

 2.66 ـ أقل من 1.21 المتوسطة مناألهمية 

 2الى  2.67 المرتفعة مناألهمية 

 معامل كرونباخ ألفا Cronbach Alpha ثبات أداة الدراسة )االستبانة( ومقدار االتساق  لقياس

 الداخلي لها. ودرجة مصداقية اإلجابات عن فقرات االستبانة.

  اختبارT  لعينة واحدةOne sample T-test  وذلك للتحقق من معنوية فقرات اإلستبانة المعدة

 مقارنة بالوسط الفرضي.

  معامل تضخم التباينVariance Inflation Factor(VIF)  واختبار التباين المسموح

Tolerance  للتأكد من عدم وجود تعددية ارتباطMulticollinearity .بين المتغيرات المستقلة 

  تحليل االنحدار المتعددMultiple Regression analysis  وذلك للتحقق من أثر مجموعة من

 المتغيرات المستقلة في متغير تابع واحد.
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 (9-3صدق أداة الدراسة :) وثباتها 

 أ( الصدق الظاهري
 أعضاء الهيئة التدريسية من أساتذة (01من ) تألفت المحكمين من مجموعة على االستبانة عرض تم

 بالملحق أسماء المحكمينقد تم ذكر و  ،التسويقاألعمال اإللكترونية و األعمال و  إدارة في متخصصين

 (.1رقم )

 أداة الدراسة ب( ثبات
(، لقياس مدى التناسق في Cronbach Alphaاالتساق الداخلي كرونباخ ألفا )تم استخدام اختبار 

( يبين نتائج أداة الثبات 2- 2إجابات المبحوثين عن كل األسئلة الموجودة في المقياس. والجدول )

 لهذه الدراسة.

 (5- 3الجدول )

 معامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة )مقياس كرونباخ ألفا(

 البعد ت
عدد 
 الفقرات

( α) قيمة
 ألفا

 استخدام مواقع التواصل االجتماعي 0
 0.71 6 الوعي بخصائص مواقع التواصل االجتماعي  0ـ  0
 861. 7 التفاعل مع مواقع التواصل االجتماعي 1ـ  0

 الكلمة المنطوقة االلكترونية 1
 861. 6 من قبل المشاهير 0ـ  1
 851. 2 من قبل األصدقاء 1ـ  1

 791. 01 السلوك الشرائي 2
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وهو استخدام مواقع التواصل  ( قيم الثبات للمتغير المستقل2- 2إذ يوضح الجدول )

كحد أعلى،  للتفاعل مع مواقع التواصل االجتماعي( 1.261والتي تراوحت بين )االجتماعي 

قيم أدنى. أما بما يخص كحد الوعي بخصائص مواقع التواصل االجتماعي ( لبعد 1.702و)

كحد أعلى،  للمشاهير( 1.260تراوحت بين )الكلمة المنطوقة االلكترونية الثبات للمتغير 

 التابع وهو السلوك الشرائيللمتغير  ألفا قيمة كرونباخ أدنى. أماكحد األصدقاء ( لبعد 1.221و)

على  أعاله Cronbach Alphaوتدل مؤشرات كرونباخ ألفا  (،1.791( فقرة )01والبالغ عددها )

تمتع أداة الدراسة بصورة عامة بمعامل ثبات عال وبقدرتها على تحقيق أغراض الدراسة وفقًا لـ 

(Sekaran, 2016.) 
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 الـفـصل الرابع

 النتائج واختبار الفرضيات

 

 

 (: المقدمـة1-4)

 (: تحليل بيانات الدراسة2-4)

 الفتراضات اختبار فرضيات الدراسة(: تحليل مدى مالئمة البيانات 3-4)

 (: اختبار فرضيات الدراسة4-4)
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 الفصل الرابع 

 النتائج واختبار الفرضيات

 (: المقدمــــــــة4-1)

يستعرض هذا الفصل نتائج التحليل اإلحصائي الستجابة أفراد عينة الدراسة عن المتغيرات 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المتمثلة في التي اعتمدت فيها من خالل عرض إجاباتهم 

 .المعيارية لكل متغيرات الدراسة، كما يتناول الفصل اختبار فرضيات الدراسة لكل منها
 

 (: تحليل بيانات الدراسة2-4)
 
 إستخدام مواقع التواصل االجتماعي( أبعاد المتغير المستقل 1. 2.  4)
 

إستخدام مواقع التواصل االجتماعي لجأ الباحث إلى استخدام لوصف وتحليل أبعاد 

( الخاص بمتغير 0- 1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، كما هو موضح بالجداول )

التفاعل مع مواقع ( لمتغير 1- 1والجدول رقم ) الوعي بخصائص مواقع التواصل االجتماعي

تالية ترتيب فقرات الدراسة حسب ترتيب أهميتها من ، كما تظهر الجداول الالتواصل االجتماعي

وجهة نظر مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي المتواجدون على الصفحات التي تختص ببيع 

، كما ستظهر الجداول مستوى األهمية لكل فقرة بحسب وجهة نظر عينة المالبس في األردن

 الدراسة، كما يلي: 
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الوعي بخصائص مواقع أوال: إجابات عينة الدراسة على فقرات أداة الدراسة المتعلقة بمتغير 
 التواصل االجتماعي 

 
 (0-4جدول )
 الوعي بخصائص مواقع التواصل االجتماعيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير 

# 
الوعي بخصائص مواقع 

 التواصل االجتماعي

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 مستوى األهمية ترتيب أهمية الفقرة

1 

أتمكن من إعادة نشر المعلومات 

المتوفرة على مواقع التواصل 

 .االجتماعي بسهولة
 مرتفع 3 991. 4.42

2 

تمكني مواقع التواصل 

االجتماعي من المشاركة 

 .بالتعليقات مع األخرين
 مرتفع 1 811. 4.67

3 
 أحصل على ردود قيمة من

 خالل مواقع التواصل االجتماعي
 متوسط 5 1.13 3.62

4 

أحصل على المعلومات التي 

أحتاجها من خالل مواقع 

 .التواصل االجتماعي
 مرتفع 4 1.12 3.91

5 

أثق بالمعلومات التي أحصل 

عليها من خالل مواقع التواصل 

 .االجتماعي
 متوسط 6 961. 2.83

6 

توفر مواقع التواصل االجتماعي 

إمكانية التواصل الفوري مع 

 .األخرين
 مرتفع 2 861. 4.59

بخصائص مواقع  الوعيجميع فقرات 

 التواصل االجتماعي
 مرتفع 581. 4.11

 (.2.326)تساوي (   0.05( الجدولية عند مستوى )tقيمة )
 
 

 ( إجابات المبحوثين على فقرات أداة الدراسة الرئيسة )االستبانة(0- 1إذ يوضح الجدول )

المتعلقة بفقرات المتغير المستقل استخدام مواقع التواصل اإلجتماعي والخاصة ببعد الوعي 

بخصائص مواقع التواصل اإلجتماعي. حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا المتغير بين 

( على مقياس ليكرت الخماسي الذي يشير إلى 1.10( بمتوسط كلي مقداره )1.22-1.67)

حسب آراء عينة الدراسة. إذ جاءت  لوعي لخصائص مواقع التواصل اإلجتماعيبا المستوى المرتفع

" تمكني مواقع التواصل االجتماعي من المشاركة بالتعليقات مع األخرينفي المرتبة األولى فقرة "
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كونها أهم ميزة  (4.01( وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام البالغ )1.67بمتوسط حسابي بلغ )

أثق بالمعلومات التي أحصل (، فيما حصلت الفقرة "1.20وانحراف معياري بلغ ) ،لهذه المواقع

واألخيرة بمتوسط حسابي السادسة على المرتبة " عليها من خالل مواقع التواصل االجتماعي

كون  (0.96( وانحراف معياري )4.01( وهو أدنى من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ )1.22)

أما المتوسط الحسابي لجميع إجابات عينة الدراسة على ى عدة اعتبارات، الثقة بأي موقع مبني عل

 مرتفعة.قد جاءت ف مواقع التواصل االجتماعي الوعي بخصائص فقرات متغير

التفاعل مع مواقع التواصل : اجابات عينة الدراسة على فقرات اداة الدراسة المتعلقة بمتغير ثانياً 

 االجتماعي

 (7-4جدول )

 الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير التفاعل مع مواقع التواصل االجتماعيالمتوسطات 

# 
التفاعل مع مواقع التواصل 

 االجتماعي

المتوسط 

 الحسابي
 مستوى األهمية ترتيب أهمية الفقرة االنحراف المعياري

7 
أتابع إعالنات المالبس على 

 .مواقع التواصل االجتماعي
 مرتفع 1 1.16 4.22

8 

أتفاعل مع إعالنات المالبس 

الموجودة على مواقع 

 .التواصل االجتماعي
 مرتفع 2 1.27 3.69

9 

اتبادل مع األخرين إعالنات 

دة على مواقع المالبس الموجو

 .التواصل االجتماعي
 متوسط 4 1.43 3.15

10 

أطلب المساعدة الالزمة عند 

الحاجة من خالل مواقع 

التواصل االجتماعي بما 

المواضيع التي تتعلق يخص 

 .بالمالبس

 متوسط 5 1.39 3.14

11 

اتلقى الردود عند طلب 

المساعدة من خالل مواقع 

التواصل االجتماعي بما 

يخص المواضيع التي تتعلق 

 .بالمالبس

 متوسط 3 1.36 3.32

12 

أتشارك مع األخرين إعالنات 

المالبس الموجودة على مواقع 

 .التواصل االجتماعي
 متوسط 6 1.34 3.10
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13 

أعلّق على إعالنات المالبس 

الموجودة على مواقع 

 .التواصل االجتماعي
 متوسط 7 1.30 2.94

 
التفاعل مع جميع فقرات 

 مواقع التواصل االجتماعي
 متوسط 98. 3.37

 .(2.326)تساوي (   0.05( الجدولية عند مستوى )tقيمة )
 

التفاعل مع مواقع ب( إجابات المبحوثين عن العبارات المتعلقة 1-1ويشير الجدول )

( 4.22- 2.94. حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا المتغير بين )التواصل االجتماعي

 المتوسط( على مقياس ليكرت الخماسي الذي يشير إلى المستوى 3.37بمتوسط كلي مقداره )

، إذ التفاعل مع مواقع التواصل االجتماعيبالمتعلقة  إلجابات عينة الدراسة على فقرات االستبانة

" بمتوسط أتابع إعالنات المالبس على مواقع التواصل االجتماعيجاءت في المرتبة األولى فقرة "

(، وانحراف معياري بلغ 2.27( وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام البالغ )4.22حسابي بلغ )

على إعالنات المالبس الموجودة على مواقع التواصل أعّلق (، فيما حصلت الفقرة "0.06)

( وهو أدنى من المتوسط 1.91واألخيرة بمتوسط حسابي ) السابعة" على المرتبة االجتماعي

(. أما المتوسط الحسابي لجميع إجابات 0.21( وبانحراف معياري )2.27الحسابي الكلي والبالغ )

 متوسطة.قد جاءت  قع التواصل االجتماعيالتفاعل مع موا عينة الدراسة على فقرات متغير

  بالكلمة المنطوقة اإللكترونيةوالمتعلق  الوسيطالمتغير  أبعاد (7.  7.  4) 

المتوسطات  استخدامإلى  ثلجأ الباحفقد اإللكترونية  المنطوقةالكلمة أبعاد لوصف وتحليل 

الخاص بمتغير الكلمة المنطوقة  (2-1) كما هو موضح بالجداول المعيارية، واالنحرافاتالحسابية 

لمتغير الكلمة المنطوقة اإللكترونية من قبل  (1-1)اإللكترونية من قبل المشاهير، والجدول رقم 

 األصدقاء.
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الكلمة المنطوقة  ات اداة الدراسة المتعلقة بالمتغير الوسيط: اجابات عينة الدراسة على فقر أوالً 

 من قبل المشاهير اإللكترونية

 (3- 4جدول )

لمتغير الوسيط الكلمة المنطوقة اإللكترونية من قبل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

 المشاهير

 المشاهير #
المتوسط 

 الحسابي
 مستوى األهمية ترتيب أهمية الفقرة االنحراف المعياري

14 

أقتنع بالمعلومات التي ينقلها 

المشاهير عبر مواقع 

 .التواصل االجتماعي
 متوسط 3 1.06 2.71

15 

أثق بالمعلومات التي يتناقلها 

المشاهير عبر مواقع 

 .التواصل االجتماعي
 متوسط 4 1.05 2.61

16 

جد بأن ما يتناقله المشاهير أ

عبر مواقع التواصل 

االجتماعي يساعدني الختيار 

مالبس من عالمة تجارية 

 .معينة

 متوسط 1 1.25 2.82

17 

يقوم أتأثر باإلعالنات التي 

بها المشاهير حول عالمة 

 .تجارية معينة
 متوسط 2 1.21 2.76

18 

أتبادل المعلومات المقدمة من 

المشاهير عبر مواقع 

التواصل االجتماعي مع 

 .األخرين

 متوسط 5 1.19 2.57

19 

أشتري المالبس من العالمة 

التجارية التي يتناقلها 

المشاهير عبر مواقع 

 .التواصل االجتماعي

 متوسط 6 1.01 2.38

 

جميع فقرات الكلمة المنطوقة 

اإللكترونية من قبل 

 المشاهير
 متوسط 1.13 2.64

 (.2.326) تساوي (  0.05( الجدولية عند مستوى )tقيمة )
 

بالمتغير الوسيط ( إجابات عينة الدراسة عن العبارات المتعلقة 2-1)الجدول رقم يبين 

حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا المتغير الكلمة المنطوقة اإللكترونية من قبل المشاهير، 
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( على مقياس ليكرت الخماسي الذي يشير إلى 1.61( بمتوسط كلي مقداره )1.21-1.22بين )

د عينة الدراسة، المتوسط للكلمة المنطوقة اإللكترونية من قبل المشاهير حسب آراء أفراالمستوى 

جد بأن ما يتناقله المشاهير عبر مواقع التواصل االجتماعي أ جاءت في المرتبة األولى فقرة " وقد

( وهو أعلى من 1.21بمتوسط حسابي بلغ )"  يساعدني الختيار مالبس من عالمة تجارية معينة

(، فيما حصلت الفقرة " 0.12(، وانحراف معياري بلغ )1.61المتوسط الحسابي العام البالغ )

" على  أشتري المالبس من العالمة التجارية التي يتناقلها المشاهير عبر مواقع التواصل االجتماعي

( وهو أدنى من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ 1.22واألخيرة بمتوسط حسابي ) السادسةالمرتبة 

عينة الدراسة متوسطة على  وبشكل عام فقد جاءت إجابات (.0.10انحراف معياري )ب( و 1.61)

جميع فقرات الكلمة المنطوقة اإللكترونية من قبل المشاهير، أي أن رأي المشاهير يمكن أن يكون 

 مساعد على اإلختيار ولكن ليس مؤديًا للشراء. 

الكلمة المنطوقة  ات اداة الدراسة المتعلقة بالمتغير الوسيطاجابات عينة الدراسة على فقر : ثانياً 

 من قبل األصدقاء اإللكترونية

  



67 

 

 (4-4جدول )

لمتغير الوسيط الكلمة المنطوقة اإللكترونية من قبل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

 األصدقاء

 األصدقاء #
المتوسط 

 الحسابي
 مستوى األهمية ترتيب أهمية الفقرة االنحراف المعياري

21 

أقتنع بالمعلومات التي ينقلها 

األصدقاء عبر مواقع 

 التواصل االجتماعي  
 متوسط 1 1.05 3.44

21 

أثق بالمعلومات التي ينقلها 

األصدقاء عبر مواقع 

 التواصل االجتماعي
 متوسط 2 1.06 3.31

22 

أجد بأن ما يتناقله األصدقاء 

عبر مواقع التواصل 

االجتماعي من نصائح 

المالبس  يساعدني باختيار

 حول عالمة تجارية معينة

 متوسط 4 1.15 3.23

23 

أتبادل المعلومات المقدمة من 

األصدقاء عبر مواقع 

التواصل االجتماعي مع 

 األخرين

 متوسط 3 1.23 3.29

24 

أندفع لشراء مالبس من 

عالمة تجارية معينه بناًء 

على المعلومات التي يتناقلها 

األصدقاء عبر مواقع 

 االجتماعيالتواصل 

 متوسط 5 1.19 2.80

 
جميع فقرات الكلمة المنطوقة 

 اإللكترونية "المشاهير"
 متوسط 1.13 3.21

 (.2.326)تساوي (   0.05( الجدولية عند مستوى )tقيمة )
 

بالمتغير الوسيط ( إجابات عينة الدراسة عن العبارات المتعلقة 1-1)الجدول رقم يبين 

حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا المتغير الكلمة المنطوقة اإللكترونية من قبل األصدقاء، 

( على مقياس ليكرت الخماسي الذي يشير إلى 2.10( بمتوسط كلي مقداره )2.11-1.21بين )

د عينة الدراسة، المتوسط للكلمة المنطوقة اإللكترونية من قبل األصدقاء حسب آراء أفراالمستوى 

اء عبر مواقع التواصل أقتنع بالمعلومات التي ينقلها األصدق جاءت في المرتبة األولى فقرة " وقد

(، 2.10( وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام البالغ )2.11بمتوسط حسابي بلغ )"  االجتماعي
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من عالمة تجارية معينه أندفع لشراء مالبس (، فيما حصلت الفقرة " 0.12وانحراف معياري بلغ )

" على المرتبة  بناًء على المعلومات التي يتناقلها األصدقاء عبر مواقع التواصل االجتماعي

( 2.10( وهو أدنى من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ )1.21واألخيرة بمتوسط حسابي ) الخامسة

متوسطة على جميع وبشكل عام فقد جاءت إجابات عينة الدراسة  (.0.09انحراف معياري )بو 

فقرات الكلمة المنطوقة اإللكترونية من قبل األصدقاء، أي أن رأي األصدقاء يمكن أن يؤدي لقناعة 

 بشطل أكبر من أن يؤدي لإلندفاع بالشراء.

 السلوك الشرائي- التابعالمتغير  (3.  7.  4)

المتوسطات الحسابية  استخدامإلى  ثلجأ الباحفقد  أبعاد السلوك الشرائيلوصف وتحليل 

 الخاص بمتغير السلوك الشرائي. (2-1) كما هو موضح بالجداول المعيارية، واالنحرافات

 السلوك الشرائي ات اداة الدراسة المتعلقة بالمتغير التابع: اجابات عينة الدراسة على فقر أوالً 

 (5- 4جدول )

 السلوك الشرائي لمتغير التابعالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

 السلوك الشرائي #
المتوسط 

 الحسابي
 مستوى األهمية ترتيب أهمية الفقرة االنحراف المعياري

25 

التي  المالبسأبحث عن 

أحتاجها من خالل عدة 

 عالمة تجاريةمصادر تقدم 

 ةمعين

 مرتفع 9 1.05 4.30

26 

أمنح الوقت الكافي في 

التي  المالبسالبحث عن 

 تجارية عالمةأحتاجها من 

 ةمعين

 مرتفع 11 1.10 4.29

27 

التي  المالبسأهتم بجودة 

أحتاجها خالل عملية البحث 

 ةمعين عالمة تجاريةعن 
 مرتفع 4 881. 4.62

28 

أتابع بشكل دائم العروض 

التي تقدمها المتاجر بحثاً عن 

التي أحتاجها من  المالبس

 ةمعين عالمة تجارية

 مرتفع 8 1.06 4.35

 مرتفع 12 1.16 3.81أحصل على المعلومات  29
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 عالمة تجاريةالالزمة عن 

من خالل العائلة أو  ةمعين

 األصدقاء

 

31 

من  المالبسأفضل شراء 

المتاجرالتي توفر التفاصيل 

 ةمعين عالمة تجاريةعن 

 مثل األلوان والقياسات

 مرتفع 1 841. 4.68

31 

بحثاُ  مواقعأتجول بين عدة 

 للمالبسعن السعر المناسب 

عالمة التي أحتاجها من 

 ةمعين تجارية

 مرتفع 7 1.01 4.42

32 
أهتم بما يتم تداوله من حديث 

 ةمعين عالمة تجاريةحول 
 مرتفع 11 1.09 4.14

33 

المتاحة  المالبسأقارن بين 

بالسوق قبل عملية الشراء 

 ةمعين لعالمة تجارية
 مرتفع 6 981. 4.43

34 

أراجع تجاربي السابقة قبل 

من  للمالبسعملية الشراء 

 ةمعين عالمة تجارية
 مرتفع 2 791. 4.67

35 

 المالبسأفاضل بين سعر 

والجودة قبل عملية الشراء 

 ةمعين عالمة تجارية
 مرتفع 3 861. 4.64

36 

التي تضيف  المالبسأشتري 

بعالمات لي قيمة مقارنة 

 أخرى تجارية
 مرتفع 5 971. 4.48

 
جميع فقرات السلوك 

 الشرائي
 مرتفع 541. 4.41

 (.2.326)تساوي (   0.05( الجدولية عند مستوى )tقيمة )
 
 

بالمتغير التابع ( إجابات عينة الدراسة عن العبارات المتعلقة 2-1)الجدول رقم يبين 

بمتوسط ( 1.62-2.20حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا المتغير بين )السلوك الشرائي، 

المرتفع للسلوك الشرائي ( على مقياس ليكرت الخماسي الذي يشير إلى المستوى 1.11كلي مقداره )

أفضل شراء السلع من  جاءت في المرتبة األولى فقرة " حسب آراء أفراد عينة الدراسة، وقد

( 1.62)بمتوسط حسابي بلغ "  المتاجرالتي توفر التفاصيل عن منتج معين مثل األلوان والقياسات

(، فيما حصلت 84.(، وانحراف معياري بلغ )1.11وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام البالغ )

" على  أحصل على المعلومات الالزمة عن منتج معين من خالل العائلة أو األصدقاءالفقرة " 
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الكلي ( وهو أدنى من المتوسط الحسابي 2.20واألخيرة بمتوسط حسابي ) الثانية عشرةالمرتبة 

، وبشكل عام فقد جاءت إجابات عينة الدراسة مرتفعة (0.06انحراف معياري )ب( و 1.11والبالغ )

 على جميع فقرات السلوك الشرائي.

 اختبار فرضيات الدراسة الفتراضاتتحليل مدى مالئمة البيانات (: 3-4)

إجراء بعض فرضيات الدراسة قام الباحث ب الختبار االنحدارقبل البدء في تطبيق تحليل 

، إذ تم التأكد من االنحدارتحليل  الفتراضاتالبيانات  مالئمةوذلك من أجل ضمان  االختبارات

معامل تضخم التباين  باستخدام Multicollinearity عاٍل بين المتغيرات المستقلة ارتباطعدم وجود 

Variance Inflation Factor (VIF )التباين المسموح به واختبار Tolerance  لكل متغير من

(. 01) للقيمة( VIF) متغيرات الدراسة مع مراعاة عدم تجاوز معامل تضخم التباين المسموح به

يبين ( 6ـ  1) ل رقموالجدو  (1.12) أكبر من Tolerance وأن تكون قيمة التباين المسموح به

 .االختباراتنتائج هذه 

 (6-4جدول )

 به ومعامل االلتواء نتائج اختبار تضخم التباين والتباين المسموح

 VIF Tolerance المتغيرات المستقلة  ت

1 
 استخدام مواقع التواصل االجتماعي

 )ببعديها(
1.133 1.883 

 1.785 1.274 )ببعديها( االلكترونية المنطوقةالكلمة  2

 1.792 1.597 السلوك الشرائي 3
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 Multicollinearity خطي متعدد( عدم وجود تداخل 6- 1يتضح من النتائج الواردة في الجدول )

ن ما يؤكد ذلك قيم معيار استخدام مواقع التواصل االجتماعي(بين أبعاد المتغير المستقل ) ، وا 

استخدام مواقع التواصل االجتماعي، الكلمة ( لألبعاد المتمثلة بـ )VIFمعامل تضخم التباين ) اختبار

على التوالي والتي ( 0.297، 0.171 ،0.022والبالغة )( ، السلوك الشرائيااللكترونية المنطوقة

( تراوحت بين Toleranceالتباين المسموح به ) اختبار(. كما يتضح أن قيم 01تقل عن )

استقالل متغيرات ( ويعد هذا مؤشرًا على 1.12أكبر من )جميعها ( وهي 1.222- 1.791)

 . الدراسة مع بعضها البعض

 اختبار فرضيات الدراسة(: 4-4)

الرئيسة األولى: الفرضية   

أثر ذو داللة إحصائية الستخدام مواقع التواصل االجتماعي على السلوك الشرائي يوجد  ال "

 " .α≤0.05لقطاع المالبس في االردن عند مستوى داللة إحصائية 

( لكون هذه Simple regressionالبسيط ) الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار

أثر جميع أبعاد المتغير المستقل مجتمعة على متغير تابع واحد وهو السلوك الفرضية تبحث في 

 (.7-1الشرائي، وقد ظهرت نتائج اختبار هذه الفرضية في الجدول رقم )
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 (2-4جدول رقم )
  االولىختبار الفرضية الرئيسة اإلنحدار البسيط إل   

 T الفرضية الفرضية 
P-

Value 

2Adj. R 
R 2R 

الرئيسة 

 األولى

أثر استخدام مواقع التواصل 

االجتماعي على السلوك 

الشرائي لقطاع المالبس في 

 األردن

4.138 0.000 

 

 
0.081 

 

 

1.296 1.188 

        )   1.12)  الداللةمستوى              395( =  n-1درجة الحرية ) 
 
 

التي يمكن التعبير  األولى( إلى نتائج اختبار الفرضية الرئيسة 7-1الجدول رقم )يشير 

Yعنها رياضيا بالمعادلة التالية  ) Xi i i    0 ( ولفحص مقدار االختالف في المتغير التابع 1

( المحسوبة اكبر T( ومن الجدول نجد أن قيمة )0 1: A= 0  H1: 0Hعن المتغير المستقل )

ل (، وهذا يعني رفض الفرضية العدمية وقبو α ≤ 0.05 )عند مستوى معنوية من قيمتها الجدولية 

مواقع التواصل االجتماعي على السلوك الشرائي  هنالك اثر الستخدامالفرضية البديلة، أي أن 

الدراسات وتأتي هذه النتيجة منسجمة مع ما توصلت إليه العديد من لقطاع المالبس في االردن، 

 Acharya & Bhatt, (2013) ودراسة  Wolny & Mueller, (2013)، مثل دراسة السابقة

هذه النتائج كون أن  ويفسر الباحث (1102)ه، العضايلدراسة  و (2114)حسن، ودراسة 

االستخدام الدائم لمواقع التواصل االجتماعي بخصائصه مجتمعة يمكن أن يؤدي الى تكوين صوره 

مباشر أوغير مباشر حول المنتجات المعروضة من قبل المتاجر االلكترونية أو حتى من قبل 

ات ممولة من األفراد سواء كانت تعرض المحتوى بقصد أو بدون قصد ترويجي أو عرضها كإعالن

 قبل المعلن مما قد يؤدي ولو مستقباًل الى تأثير مباشر أو غير مباشر بالسلوك الشرائي للمستخدم.
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يات الفرعية المنبثقة عن الفرضية الرئيسة األولىالفرض  

لوعي االمتمثلة في )بأبعاده أثر ذو داللة إحصائية الستخدام مواقع التواصل االجتماعي يوجد  ال "

السلوك على ( لتفاعل مع مواقع التواصل االجتماعيا مواقع التواصل االجتماعي،بخصائص 

 .α ≤ 0.05معنوية عند مستوى وذلك  لقطاع المالبس في األردن الشرائي

( لكون Multiple regressionالمتعدد ) تم استخدام تحليل االنحدارفقد الختبار هذه الفرضية 

المتغيرات المستقلة على متغير تابع وقد ظهرت نتائج هذه الفرضية تبحث في أثر مجموعة من 

 (2-1اختبار هذه الفرضية في الجدول رقم )

 (8- 4جدول )

 نتائج اختبار الفرضيات الفرعية المنبثقة عن الفرضية الرئيسة األولى

 الفرضية
 الفرعية

 المتغيرات المستقلة
المتغير 

 التابع
T 

P-

Value 
 (F ) Beta 

مستوى 

الداللة 

(Sig) 

معامل 

االرتباط 

(R) 

معامل 

التحديد 

(2R) 

 األولى
الوعي بخصائص مواقع 

 التواصل االجتماعي
السلوك 

 الشرائي

1.981 0.049 

13.109 0.353 0.00 0.273 0.075 

 الثانية
التفاعل مع مواقع التواصل 

 االجتماعي
3.758 0.00 

 ) 2.326الجدولية )  tقيمة           )   1.15 )   الداللةمستوى             395( =  n-1درجة الحرية ) 

 

ذو داللة إحصائية للوعي بخصائص مواقع  أثر يوجد ال الفرعية األولى:اختبار الفرضية 

 α≤0.05.عند لقطاع المالبس في األردن التواصل االجتماعي على السلوك الشرائي

( والمتضمن نتائج اختبار الفرضية األولى وما انبثق 2-1وباإلشارة إلى نتائج الجدول رقم )

 (T) أن قيمةعنها من فرضيات فرعية، وبالرجوع إلى النتائج الخاصة بالفرضية الفرعية األولى نجد 
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( والمساوية ل 0.05عند مستوى داللة  ) ةقل من قيمتها الجدوليأ وهي( 0.920)المحسوبة 

من قل وهو أ( 1.119إلى )مساوي  P-Value( وان قيمة مستوى المعنوية المشاهد 1.216)

قبول الفرضية العدمية التي تشير إلى عدم وجود اثر دال  قيمة المعنوية المعتمدة مما يعني ال

لقطاع المالبس في  للوعي بخصائص مواقع التواصل االجتماعي على السلوك الشرائيإحصائيا 

بخصائص  للوعي، ورفض الفرضية البديلة التي تشير إلى وجود اثر دال إحصائيا لبعد  األردن

، وتأتي هذه النتيجة األردنلقطاع المالبس في  مواقع التواصل االجتماعي على السلوك الشرائي

تلعب دورًا وسائل التواصل االجتماعي التي توصلت الى أن  (1102دراسة العمري، ) منسجمة مع

المعلن عنها إلكترونيا ولم  للمرأة لمستحضرات التجميلشرائي التأثير على السلوك الضعيفًا في 

أن بعد التي توصلت الى  (Papadopoulou, Pavlidou & Hodza, 2012)دراسة تتفق مع 

نوايا الشراء و تصورات المنتج  علىله تأثير  التواصل االجتماعيمواقع للوعي بخصائص العمر 

 ن.لمستهلكيل

ذو داللة إحصائية للتفاعل مع مواقع التواصل  أثر يوجد ال :الثانيةالفرعية اختبار الفرضية 

  .α≤0.05عند لقطاع المالبس في األردن  االجتماعي على السلوك الشرائي

 ( والختبار الفرضية الفرعية الثانية والتي يمكن2-1وبالعودة إلى نتائج الجدول رقم )

Yالتعبير عنها رياضيا بالمعادلة التالية  ) Xi i i    0 ( ولفحص مقدار االختالف في 1

( 2-1( ومن الجدول السابق رقم )01: A=0  H1: 0Hالمتغير التابع عن المتغير المستقل )

 0.05دولية عند مستوى معنوية)( وهي اكبر من قيمتها الج2.722المحسوبة )( Tنجد أن قيمة )

≥ α للتفاعل مع مواقع (، وهذا يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة، أي أن

وتأتي هذه النتيجة ، لقطاع المالبس في األردن على السلوك الشرائي له أثر التواصل االجتماعي
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 ,Acharya & Bhatt دراسةمثل  السابقةالدراسات منسجمة مع ما توصلت إليه العديد من 

الثقة بالمعلومات من حيث ) مواقع التواصل االجتماعيلأثر  ن هنالكالى أتوصلت  التي (2013)

من مصادر شخصية و الثقة بالمعلومات من مصادر خارجية و التفاعل مع مواقع التواصل 

مجتمعة جميعها في التأثير على  (االجتماعي و إدراك الخصوصية و أهمية التواصل االجتماعي

وسائل االتصال االلكتروني تلعب دورا التي بينت أن  (2114)حسن، دراسة  ومع المستهلكينسلوك 

حيث تبين أن  المعلن عنها الكترونياالشرائي للشباب األردني للسيارة هاما في التأثير على السلوك 

كان من اهم الوسائل التي يلجأ اليها الشباب للوصول الى معلومات عن السيارات  "فيسبوك" موقع

التي يبحث عنها، وأيضًا مع دراسة ذكى، )د.ت( كونها توصلت الى أن مواقع التواصل االجتماعي 

ال تستخدم فقط لغايات اإلتصال باألصدقاء ولكن أيضًا لمعرفة المزيد عن العالمات التجارية 

ويفسر الباحث هذه النتيجة  نتجاتها مما يؤثر بالنهاية في اختيار عالمة تجارية معينة،للشركات و م

بأن مواقع التواصل االجتماعي أصبحت من المراجع المهمة التي يستخدمها المستهلك في البحث 

 عما يلبي حاجاته ورغباته وذلك لتوفير الوقت والجهد في ظل اإلنشغاالت اليومية وضيق الوقت.

الثانية: الفرضية الرئيسة ر اختبا  

أثر ذو داللة إحصائية الستخدام مواقع التواصل االجتماعي على الكلمة يوجد  ال "

 " .α≤0.05لقطاع المالبس في االردن عند مستوى داللة إحصائية لكترونية اإل المنطوقة

لكون هذه ( Simple regressionالبسيط ) الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار

الفرضية تبحث في أثر أبعاد المتغير المستقل مجتمعة على المتغير الوسيط )الكلمة المنطوقة 

 (9-1االلكترونية(، وقد ظهرت نتائج اختبار هذه الفرضية في الجدول رقم )
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 (9-4جدول رقم )
  الثانيةختبار الفرضية الرئيسة اإلنحدار البسيط إل   

 T الفرضية الفرضية 
P-

Value 

Adj 

R 
R 2R 

 الثانيةالرئيسة 
أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي على 

االلكترونية لقطاع المالبس  المنطوقةالكلمة 

 في األردن
1.591 1.111 

 

 

 
1.337 

 

 

 

1.585 1.342 

 ) 1.216الجدولية )  tقيمة          )   1.12)  الداللةمستوى              292( =  n-1درجة الحرية ) 
 

 

التي يمكن التعبير  الثانية( إلى نتائج اختبار الفرضية الرئيسة 9-1الجدول رقم )يشير 

Yعنها رياضيا بالمعادلة التالية  ) Xi i i    0 ( ولفحص مقدار االختالف في المتغير التابع 1

 اقل( المحسوبة Tالجدول نجد أن قيمة )( ومن 0 1: A= 0  H1: 0Hعن المتغير المستقل )

وقبول  البديلةي رفض الفرضية (، وهذا يعنα ≤ 0.05) عند مستوى معنويةمن قيمتها الجدولية 

ال يوجد أثر الستخدام مواقع التواصل االجتماعي بأبعاده مجتمعة على  ه، أي أنالعدميةالفرضية 

مع  يجة غير منسجمةوتأتي هذه النت االلكترونية لقطاع المالبس في األردن ، المنطوقةالكلمة 

والتي بينت أن هناك تأثيرات لوسائل التواصل االجتماعي  (Ahmad, 2010)الدراسة التي أجراها 

في التأثير على االتصاالت التسويقية من وجهة نظر المستهلكين من خالل األصدقاء وذلك 

 ,Wolny & Mueller)تتفق مع دراسة ولم  هم ودفعهم للتفاعل الكترونيًا،بالتأثير على تصرفات

والتي بينت أن التفاعل من خالل مواقع التواصل االجتماعي لها صلة بالمشاركة عن  (2013

االلكترونية وأن المستخدمين يدركون المنافع االجتماعية التي تحدث عند المنطوقة طريق الكلمة 

كتابة تعليق أو عمل مشاركة لمنشور له صلة بعالمة تجارية معينة مع األصدقاء، ويبرر الباحث 

ذلك أن هنالك وعي من قبل العمالء الذين يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي بشكل اكبر مما 
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حيث أصبح العمالء أكثر ذكاء فيما يخص اإلعالنات الموجهه من خالل هذه كانوا عليه سابقًا 

 المواقع وهذا اثر على مصداقية الكلمة المنطوقة االلكترونية.

 يات الفرعية المنبثقة عن الفرضية الرئيسة الثانيةالفرض

 في المتمثلةبإبعاده  أثر ذو داللة إحصائية الستخدام مواقع التواصل االجتماعييوجد  ال"

على الكلمة ( لتفاعل مع مواقع التواصل االجتماعيا بخصائص مواقع التواصل االجتماعي، )الوعي

 ".α≤0.05لقطاع المالبس في االردن عند مستوى داللة إحصائية لكترونية اإل المنطوقة

( لكون Multiple regressionالمتعدد ) تم استخدام تحليل االنحدارفقد الختبار هذه الفرضية 

الفرضية تبحث في أثر مجموعة من المتغيرات المستقلة على متغير وسيط واحد وقد ظهرت  هذه

 (01-1نتائج اختبار هذه الفرضية في الجدول رقم )

 (01 -4جدول )

 الثانيةنتائج اختبار الفرضيات الفرعية المنبثقة عن الفرضية الرئيسة 

 الفرضية
 الفرعية

المتغيرات 

 المستقلة
 T التابعالمتغير 

P-

Value 
(F) Beta 

مستوى 

الداللة 

(Sig) 

معامل 

االرتباط 

(R) 

معامل 

التحديد 

(2R) 

 األولى

الوعي 

بخصائص 

مواقع 

التواصل 

 االجتماعي
الكلمة 

 المنطوقة

 اإللكترونية

4.892 1.111 

118.889 0.702 1.111 1.533 1.284 

 الثانية

التفاعل مع 

مواقع 

التواصل 

 االجتماعي

8.531 1.111 

 ) 2.326الجدولية )  tقيمة         )   1.15 )   الداللةمستوى               395( =  n-1درجة الحرية ) 
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ذو داللة إحصائية للوعي بخصائص مواقع  أثر يوجد ال الفرعية األولى:اختبار الفرضية 

 α≤0.05.عند االلكترونية المنطوقةالتواصل االجتماعي على الكلمة 

( والمتضمن نتائج اختبار الفرضية 01-1وباإلشارة إلى النتائج الواردة في الجدول رقم )

األولى وما انبثق عنها من نظريات فرعية، وبالرجوع الى النتائج الخاصة بالفرضية الفرعية األولى 

عند مستوى داللة   ةكبر من قيمتها المحسوبة الجدوليأ وهي( 1.291)المحسوبة  (T) أن قيمةنجد 

إلى مساوي  P-Value( وان قيمة مستوى المعنوية المشاهد 1.216( والمساوية ل )0.05)

رفض الفرضية العدمية التي تشير إلى  ة المعنوية المعتمدة مما يعنيتمن قيمقل وهو أ( 1.111)

 منطوقةالللوعي بخصائص مواقع التواصل االجتماعي على الكلمة أثر دال إحصائيا  عدم وجود

وجود أثر دال ، وقبول الفرضية البديلة التي تشير إلى  االلكترونية لقطاع المالبس في األردن

االلكترونية لقطاع  المنطوقةللوعي بخصائص مواقع التواصل االجتماعي على الكلمة إحصائيا 

 األردن.المالبس في 

ذو داللة إحصائية للتفاعل مع مواقع  أثر يوجد ال :الثانيةالفرعية اختبار الفرضية   

 .α≤0.05عند.  االلكترونية المنطوقةالتواصل االجتماعي على الكلمة 

( والختبار الفرضية الفرعية الثانية والتي يمكن 01-1وبالعودة إلى نتائج الجدول رقم )

Yالتعبير عنها رياضيا بالمعادلة التالية  ) Xi i i    0 مقدار االختالف في ( ولفحص 1

( 01-1( ومن الجدول السابق رقم )01: A=0  H1: 0Hالمتغير التابع عن المتغير المستقل )

 0.05( وهي اكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى معنوية)2.220المحسوبة )( Tنجد أن قيمة )

≥ α ذو داللة  أثر يوجد(، وهذا يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة، أي أنه
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، وتنسجم هذه  االلكترونية المنطوقةإحصائية للتفاعل مع مواقع التواصل االجتماعي على الكلمة 

 النتيجة مع العديد من الدراسات السابقة.

: الثالثةالفرضية الرئيسة اختبار   

لقطاع  على السلوك الشرائي لكترونيةاإل المنطوقةلكلمة لأثر ذو داللة إحصائية يوجد  ال "

 " .α≤0.05المالبس في االردن عند مستوى داللة إحصائية 

( لكون Simple regressionالبسيط ) الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار

على المتغير التابع )السلوك الشرائي(، هذه الفرضية تبحث في أثر أبعاد المتغير الوسيط مجتمعة 

 (.00-1وقد ظهرت نتائج اختبار هذه الفرضية في الجدول رقم )

 
 (00-4جدول رقم )

  الثالثةاختبار الفرضية الرئيسة    
 T الفرضية الفرضية 

P-

Value 

Adj 

R 
R 2R 

 الثانيةالرئيسة 
اإللكترونية على السلوك  المنطوقةأثر الكلمة 

 الشرائي لقطاع المالبس في االردن 
3.017 1.111 

 

 

 

 
1.159 

 

 

 

 

1.256 1.166 

 ) 1.216الجدولية )  tقيمة          )   1.12)  الداللةمستوى              292( =  n-1درجة الحرية ) 
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التي يمكن التعبير  الثالثة( إلى نتائج اختبار الفرضية الرئيسة 00-1الجدول رقم )يشير 

Yعنها رياضيا بالمعادلة التالية  ) Xi i i    0 ( ولفحص مقدار االختالف في المتغير التابع 1

 أكبر( المحسوبة T( ومن الجدول نجد أن قيمة )0 1: A= 0  H1: 0Hعن المتغير المستقل )

 ورفض البديلةالفرضية  قبول(، وهذا يعني α ≤ 0.05) مستوى معنويةعند من قيمتها الجدولية 

لقطاع  على السلوك الشرائي لكترونيةاإل المنطوقةلكلمة لأثر  يوجد هأي أن، العدميةالفرضية 

 السابقة.الدراسات منسجمة مع ما توصلت إليه العديد من وتأتي هذه النتيجة ، المالبس في االردن 

 الثالثةيات الفرعية المنبثقة عن الفرضية الرئيسة الفرض

)المشاهير،  المتمثلة فيبإبعاده  لكترونيةاإل المنطوقةلكلمة لأثر ذو داللة إحصائية يوجد  ال "

لقطاع المالبس في االردن عند مستوى داللة إحصائية  السلوك الشرائيعلى ( األصدقاء

α≤0.05." 

( Multiple regressionالمتعدد ) استخدام تحليل االنحدارتم فقد الختبار هذه الفرضية 

لكون هذه الفرضية تبحث في أثر مجموعة من المتغيرات المستقلة على متغير وسيط واحد وقد 

 (.01- 1ظهرت نتائج اختبار هذه الفرضية في الجدول رقم )

 (07 -4جدول )

 الثالثةنتائج اختبار الفرضيات الفرعية المنبثقة عن الفرضية الرئيسة 

 الفرضية
 الفرعية

المتغيرات 

 المستقلة
المتغير 

 التابع
T 

P-

Value 
(F) Beta 

مستوى 

الداللة 

(Sig) 

معامل 

االرتباط 

(R) 

معامل 

التحديد 

(2R) 

 المشاهير األولى
السلوك 

 الشرائي

2.121 1.144 

12.66 0.698 1.111 1.211 1.144 

 1.113 2.514 األصدقاء الثانية

 ) 2.326الجدولية )  tقيمة         )   1.15 )   الداللةمستوى               395( =  n-1درجة الحرية ) 
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من  االلكترونية المنطوقةللكلمة ذو داللة إحصائية  أثر يوجد ال الفرعية األولى:اختبار الفرضية 

 α≤0.05.عند على السلوك الشرائيلمشاهير قبل ا

( والمتضمن نتائج اختبار الفرضية 01-1وباإلشارة إلى النتائج الواردة في الجدول رقم )

األولى وما انبثق عنها من نظريات فرعية، وبالرجوع الى النتائج الخاصة بالفرضية الفرعية األولى 

عند مستوى داللة   ةالمحسوبة الجدوليأقل من قيمتها  وهي( 1.110)المحسوبة  (T) أن قيمةنجد 

إلى مساوي  P-Value( وان قيمة مستوى المعنوية المشاهد 1.216( والمساوية ل )0.05)

قبول الفرضية العدمية التي تشير إلى  مما يعني  من قيمة المعنوية المعتمدةقل وهو أ( 1.111)

 لمشاهير على السلوك الشرائيبل اللكلمة المنطوقة االلكترونية من قعدم وجود اثر دال إحصائيا 

للكلمة وجود اثر دال إحصائيا الفرضية البديلة التي تشير إلى  ورفض،  لقطاع المالبس في األردن

 الشرائي.لمشاهير على السلوك المنطوقة االلكترونية من قبل ا

للكلمة المنطوقة ذو داللة إحصائية  أثر يوجد ال :الثانيةالفرعية اختبار الفرضية 

 .α≤0.05عند.  على السلوك الشرائي االلكترونية من قبل األصدقاء

( والختبار الفرضية الفرعية الثانية والتي يمكن 01-1وبالعودة إلى نتائج الجدول رقم )

Yالتعبير عنها رياضيا بالمعادلة التالية  ) Xi i i    0 ( ولفحص مقدار االختالف في 1

( 01-1( ومن الجدول السابق رقم )01: A=0  H1: 0Hالمتغير المستقل )المتغير التابع عن 

 0.05( وهي اكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى معنوية)1.211المحسوبة )( Tنجد أن قيمة )

≥ α ذو داللة  أثر يوجد(، وهذا يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة، أي أنه

 .الشرائيعلى السلوك  للكلمة المنطوقة االلكترونية من قبل األصدقاءإحصائية 
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: الرابعةالفرضية الرئيسة اختبار   

السلوك  علىستخدام مواقع التواصل االجتماعي إلأثر ذو داللة إحصائية يوجد  ال" 

عند مستوى داللة إحصائية  كمتغير وسيطلكترونية اإل المنطوقةالشرائي من خالل الكلمة 

α≤0.05. " 

تم إستخدام فحص السلوك الشرائي  علىستخدام مواقع التواصل االجتماعي إولفحص أثر 

إلختبار  والذي يعد ضرورياً  Structural Equation Modeling والذي يعتمد منهج المسار

ار الدور الوسيط على في أثر متغير مستقل في متغير تابع، ويمكن إختب ماالدور الوسيط لمتغير 

مرحلتين: العالقة المباشرة بين المتغير المستقل والمتغير التابع دون وجود المتغير الوسيط، والعالقة 

 غير المباشرة بين المتغير المستقل والمتغير التابع بوجود المتغير الوسيط.

جتماعي والمتمثل ( األثر المباشر إلستخدام مواقع التواصل اال13-4يوضح الشكل رقم )        
( التفاعل مع مواقع التواصل االجتماعي، و الوعي بخصائص مواقع التواصل االجتماعيببعديه )

 السلوك الشرائي. ىعل
 

 (13-4الشكل رقم )
 
   
 
 
 
 
 
 

 

الوعي بخصائص مواقع 

 التواصل االجتماعي

 

التفاعل مع مواقع التواصل 

 االجتماعي

 

 

  السلوك الشرائي

 

 

β = 0.190 

T=7.69; P=0.000 
 

 

T=7.86; P=0.000 
 

 

β = 0.151 

T=8.46; P=0.000 
 

 

T=7.86; P=0.000 
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وهو دال  1.191( أن معامل المسار للعالقة المباشرة = 13-4ويتضح من الشكل رقم )

( بين الوعي بخصائص مواقع التواصل االجتماعي والسلوك α≤0.05إحصائيا عند مستوى داللة )

( α≤0.05دال إحصائيا عند مستوى داللة ) 1.151الشرائي، ومعامل المسار للعالقة المباشرة = 

بين التفاعل مع مواقع التواصل االجتماعي والسلوك الشرائي وهذا يشير إلى وجود عالقة أثر 

 مباشرة بين المتغير المستقل والتابع.

على السلوك  مواقع التواصل االجتماعي إلستخدامالغير المباشر ( فيوضح األثر 14-4أما الشكل )

 االلكترونية. المنطوقةالكلمة  الوسيط وهومن خالل المتغير  الشرائي

 
 (14-4الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الكلمة 

المنطوقة 

 اإللكترونية

مواقع  استخدام

التواصل 

 االجتماعي

 

 

السلوك 

 β = 0.183 الشرائي

T=7.86; P=0.000 

β = 0.537 

T=4.58; P=0.000 

 

β = 0.0017 

T=0.045; P=0.065 
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إلستخدام مواقع التواصل االجتماعي على األثر الغير مباشر  (14-4) الشكل رقم يوضح

حيث يتضح أن العالقة  االلكترونية المنطوقةالكلمة  الوسيط وهومن خالل المتغير  السلوك الشرائي

باإلضافة إحصائية لت موجودة وذات داللة از غير المستقل والمتغير التابع ال المباشرة بين المتالغير 

داللة إحصائية  له إستخدام مواقع التواصل االجتماعي والسلوك الشرائيمعامل المسار بين  الى أن

بوجود المتغير الوسيط وهو الكلمة المنطوقة االلكترونية، وتأتي هذه النتيجة كما يراها الباحث 

وذلك بسبب استخدام المشاهير واألصدقاء من قبل الشركات عن طريق مواقع التواصل منطقية 

 االجتماعي إلقناع عمالئهم بمنتجاتهم مما يؤدي الى التغيير بشكل أو بآخر بسلوكهم الشرائي.
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات

 

 

 النتائج(: 0 -5 )

 التوصيات(: 7-  5)

 المستقبلية(: الدراسات 5 - 3)
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات

 النتائج(: 5-1)

 النتائج المتعلقة بالتحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة(: 1ـ  1ـ  5)

استخدام مواقع التواصل االجتماعي ببعديه )الوعي أظهرت نتائج التحليل الوصفي أن  .1

التواصل االجتماعي( كانت بخصائص مواقع التواصل االجتماعي ، التفاعل مع مواقع 

مرتفعة، إذ جاءت قيم المتوسطات الحسابية ألراء عينة الدراسة على أبعاد المتغير 

(، وقد حصل بعد الوعي بخصائص مواقع 3.37( و )1.10المستقل على التوالي )

(، ثم يلي ذلك بعد 4.67التواصل االجتماعي على أعلى متوسط حسابي لجميع الفقرات )

، ومن خالل نتائج التحليل الوصفي التي (4.22مواقع التواصل االجتماعي )التفاعل مع 

تم التوصل اليها فإن الباحث يفسر بأن الوعي بخصائص مواقع التواصل االجتماعي قد 

حصلت على أعلى متوسط بسبب زيادة االهتمام والوعي للتطورات التكنولوجية في 

ستخدميها واالنخفاض الملحوظ ألسعار عصرنا الحالي ومتابعة هذه التطورات من قبل م

السلع التكنولوجية من أجهزة الحاسوب واألجهزة الذكية باإلضافة للهواتف الذكية التي 

أصبحت متاحة ألغلب شرائح المجتمع إلمتالكها والتي تّمكن مستخدميها من تسهيل 

التواصل  استخدام مواقع التواصل االجتماعي، باإلضافة الى ممارسة اإلستخدام لمواقع

اليومي والذي كاد يصبح لحظة بلحظة لمتابعة األحداث المحيطة بنا من خاللها، وقد 
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انعكس ذلك على متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة، وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة 

 (.1102)فضل، 

كما أظهرت نتائج التحليل الوصفي إلجابات أفراد عينة الدراسة فيما يخص الوعي  .2

المشاركة تّمكن مستخدميها من  مواقع التواصل االجتماعي أن هذه المواقعبخصائص 

باإلضافة الى توفر التواصل الفوري بين المستخدمين ومن إعادة  بالتعليقات مع األخرين

نشر المعلومات بسهولة، ويستدل الباحث على أن القائمين على تصميم مواقع التواصل 

ذه البرمجيات من أجل الوصول الى محاكاة قريبة االجتماعي يستخدمون أدوات لتطوير ه

جدًا الى الواقع ولكن بأسلوب افتراضي بسيط يتناسب مع جميع فئات مستخدميها لتكون 

دراك ووعي خصائصها.     أسهل ما يمكن لتعلم وا 

كما بينت نتائج التحليل الوصفي إلجابات أفراد عينة الدراسة فيما يخص استخدام مواقع  .3

ويتفاعلوا مع هذه  إعالنات المالبس تماعي أن مستخدمي هذه المواقع يتابعواالتواصل االج

اإلعالنات على مواقع التواصل االجتماعي، ويستدل الباحث من هذه النتائج على أن مواقع 

التواصل االجتماعي تعتبر بيئة خصبة ألصحاب قطاع المالبس لتسويق منتجاتهم 

وأن المتابعين لهذا القطاع التجاري لديهم الرغبة  واإلعالن عنها باستخدام هذه المواقع،

لمتابعة اإلعالنات التي تختص بالمالبس كونها توفر عليهم الجهد والوقت في البحث على 

ما هو مناسب ليلبي حاجاتهم ورغباتهم واذواقهم بأقل تكلفة ممكنه، باإلضافة الى تفاعلهم 

ة طرق والتي قد تؤدي الى تبادل مع هذا القطاع على مواقع التواصل االجتماعي بعد

للحديث واآلراء حول تلك المنتجات بين أفراد ذلك المجتمع، وقد اتفقت هذه النتيجة مع 

 .(Wolny & Mueller, 2013)دراسة 
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أظهرت نتائج التحليل الوصفي لوجهة نظر المبحوثين فيما يتعلق لفقرات االستبانة لمتغير  .4

هير موضوع البحث أنها كانت جميعها متوسطة حيث بلغ الكلمة المنطوقة االلكترونية للمشا

( في حين بلغ أعلى 1.61متوسط إجابات عينة الدراسة على جميع فقرات هذا المتغير )

ما يتناقله المشاهير عبر مواقع التواصل ( مما يشير الى أن 2.82متوسط لهذا المتغير )

، ويرى الباحث أن الختيار مالبس من عالمة تجارية معينة هميساعديمكن أن االجتماعي 

ما يتبادلة المشاهير من حديث حول العالمات التجارية أو المالبس الموجودة والمعروضة 

على مواقع التواصل االجتماعي من قبل المشاهير ليس بالضرورة يمكن أن يؤثر بشكل 

اصل االجتماعي، ومن المعروف أن جذري بقناعات وأذواق المتابعين لهم على مواقع التو 

المشاهير يتقاضوا أتعاب وأجور مقابل الظهور الى جمهورهم ومتابعينهم بأزياء ومالبس 

من عالمات تجارية معينة أو يكون حاصل على دعم مالي من الراعي الرسمي لصاحب 

 العالمة التجارية.

كلمة المنطوقة اإللكترونية بينت نتائج التحليل الوصفي ألراء عينة الدراسة على متغير ال .5

العام إلجابات  طمن قبل األصدقاء أنها كانت في مجملها متوسطة حيث بلغ المتوس

( وهو أعلى من المتوسط العام للكلمة المنطوقة 3.21المبحوثين على تلك الفقرات )

(، ويفسر 3.44اإللكترونية من قبل المشاهير في حين بلغ أعلى متوسط لهذا المتغير)

أن الكلمة المنطوقة اإللكترونية من قبل األصدقاء تكون مقنعة بشكل أكبر وبتأثير  الباحث

وليس لها أي مردود من  تجاريةغير أقوى من تلك التي يتناقلها المشاهير كونها عفوية و 

ذلك، باإلضافة الى وجود عنصر الثقة بين األصدقاء من خالل تبادل النصائح والتجارب 

 ه النتيجة مع دراسة )خطاب، د.ت(.، واتفقت هذفيما بينهم
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إجابات أفراد عينة الدراسة على متغير السلوك الشرائي كانت بينت النتائج أن مستوى  .6

( وهو أعلى 1.11) لغ المتوسط الحسابي لهذا البعدب، حيث مرتفعة لجميع فقرات اإلستبانة

رى ي. و (4.68متوسط لجميع متغيرات الدراسة في حين بلغ أعلى متوسط لهذا المتغير )

التي ر من المتاج المنتجاتحرص المستهلك على انتقاء دل على ه النتيجة تهذ أنالباحث 

فكلما وفرت  ،بما يلبي حاجاته بشرائها التي يرغب المالبس عن أكثر تفاصيل له توفر

المتاجر المزيد من التفاصيل والمواصفات حول المالبس المعروضة مثل األلوان والقياسات 

 هتجاربفة الى مراجعته لباإلضا الت المتوفرة كلما زاد اإلقبال على هذا المتجر،والمودي

من حيث تحقيق إشباعها لرغباته ومدى للمنتجات من المالبس السابقة قبل عملية الشراء 

من سعر والجودة البين  ضلةاوالمفمطابقتها لما كان يتوقعه في المرات السابقة من الشراء، 

بعد توفر  بين السلع المتاحة بالسوق المقارنة، و البدائل المتاحةختيار بين إلاخالل 

المعلومات تلك مجموعة من المصادر للحصول على عنها بالرجوع ل الالزمة المعلومات

جماعات المرجعية، وقد اتفقت هذه الدراسة مع زمالء العمل والو  العائلةو  وأهمها األصدقاء

 (.2115دراسة )حسن، 

 فرضيات الدراسة باختبارالنتائج المتعلقة (: 7ـ  0ـ  5)

استخدام مواقع التواصل االجتماعي والمتمثلة في  ألبعادداللة إحصائية  ووجود أثر ذ .1

الوعي بخصائص مواقع التواصل االجتماعي، والتفاعل مع مواقع التواصل االجتماعي( )

(،   0.05داللة )عند مستوى وذلك على السلوك الشرائي لقطاع المالبس في االردن 

وتأتي هذه النتيجة 2R (1.122 )ومعامل التحديد  R (1.196)بلغ معامل االرتباط  إذ

، التي (Acharya & Bhatt, 2013)منسجمة مع النتيجة التي توصلت إليها دراسة 
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كانت أحد أهم نتائجها أن هنالك أثر لمواقع التواصل االجتماعي من حيث التفاعل في 

حسن، ) سلوك المستهلكين، وكذلك تأتي هذه النتيجة  منسجمة مع دراسةالتأثير على 

 بأن وسائل التواصل االلكتروني تلعب دوراً هاماً في التأثير على السلوك الشرائي. (2114

والمتمثلة في ستخدام مواقع التواصل االجتماعي إلداللة إحصائية  ووجود أثر ذ عدم .2

الوعي بخصائص مواقع التواصل االجتماعي، والتفاعل مع مواقع التواصل االجتماعي( )

  مستوى داللة )وذلك عند  األردنلقطاع المالبس لكترونية اإل المنطوقةعلى الكلمة 

(. أما معامل   0.05عند مستوى ) R (1.222)(، إذ بلغ معامل االرتباط 0.05

مع الدراسة التي أجراها  غير منسجمةوتأتي هذه النتيجة  .(1.211)فقد بلغ  1Rالتحديد 

(Ahmad, 2010)  والتي بينت أن هناك دور لوسائل التواصل االجتماعي في التأثير

على االتصاالت التسويقية من وجهة نظر المستهلكين من خالل األصدقاء وذلك بالتأثير 

 ,Wolny & Mueller)ع دراسة م ولم تتوافق على تصرفاتهم ودفعهم للتفاعل الكترونيًا،

والتي بينت أن التفاعل من خالل مواقع التواصل االجتماعي له صلة بالمشاركة  (2013

االلكترونية وأن المستخدمين يدركون المنافع االجتماعية التي المنطوقة عن طريق الكلمة 

 تحدث عند كتابة تعليق أو عمل مشاركة لمنشور له صلة بعالمة تجارية معينة مع

 األصدقاء.

لمشاهير على للكلمة المنطوقة االلكترونية من قبل اداللة إحصائية  ووجود أثر ذعدم  .3

بلغ  إذ(،   0.05عند مستوى داللة )وذلك  لقطاع المالبس في األردن السلوك الشرائي

وتأتي هذه النتيجة غير 2R (1.111 )ومعامل التحديد  R (1.101)معامل االرتباط 

التي كانت أحد أهم  (1102)العمري، مع النتيجة التي توصلت إليها دراسة  منسجمة
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نتائجها  أن هنالك أثر للكلمة المنطوقة االلكترونية من خالل المشاهير في التأثير على 

 .السلوك الشرائي للمرأة لمستحضرات التجميل

على السلوك  األصدقاءللكلمة المنطوقة االلكترونية من قبل داللة إحصائية  وثر ذأوجود  .4

بلغ معامل  إذ(،   0.05عند مستوى داللة )وذلك  لقطاع المالبس في األردن الشرائي

مع  وتأتي هذه النتيجة منسجمة2R (1.111 )ومعامل التحديد  R (1.101)االرتباط 

التي تشير أن هناك تأثير قوي للكلمة ,( 1119النتيجة التي توصلت إليها دراسة )سويدان، 

 (1102)العمري، المنطوقة الصادرة من األصدقاء على قرار الشراء للمستهلك، ومع دراسة 

التي كانت أحد أهم نتائجها أن هنالك أثر للكلمة المنطوقة االلكترونية من خالل األصدقاء 

ع دراسة )ذكى، دت( وم في التأثير على السلوك الشرائي للمرأة لمستحضرات التجميل

والتي توصلت أن العمالء يعتمدون على استشارة األصدقاء قبل عملية الشراء وأن الكلمة 

المنطوقة االلكترونية تعتبر مورد وجزء أساسي في مواقع التواصل االجتماعي لمعرفة 

المزيد عن العالمات التجارية والمنتجات مما يؤثر بالنهاية على اختيار عالمة تجارية 

 عينة.م

 التوصيات:(: 5-7)

 أواًل: التوصيات فيما يخص استخدام مواقع التواصل االجتماعي:

ضرورة اهتمام الشركات التي تختص بقطاع المالبس والمتواجدة على صفحات مواقع  -

التواصل االجتماعي بمحتوى المعلومات المقدمة حول منتجاتها وذلك لما له من أثر 

 (.6العمالء على هذه الصفحات، بناًء على النتيجة رقم )إيجابي بزيادة الثقة من قبل 

االهتمام من قبل الشركات المتواجدة على مواقع التواصل االجتماعي التي تختص بقطاع  -

المالبس بتفعيل عملية تبادل ردود الفعل ما بين المتابعين لهم، باإلضافة الى مراجعتها 
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المتداولة على هذه الصفحات، كما تبين النتيجة بشكل دائم للعمل على حل كافة المشاكل 

 (.1( ورقم )2رقم )

العمل على تحسين محتوى المعلومات المتوفره للمنتجات على صفحات مواقع التواصل  -

االجتماعي لما لها من أثر إيجابي لمتابعتها واإلهتمام بها من قبل العمالء وخاصة 

 (.1األصدقاء كما جاء في النتيجة رقم )

رار بتطوير اإلعالنات الموجودة على مواقع التواصل االجتماعي وذلك بتوفير كل ما االستم -

هو جديد وبشكل دائم وعدم إهمالها، لما لها من أهمية لعمالء ومتابعين صفحات الشركات 

 (.6التي تختص بقطاع المالبس، بناًء على النتيجة رقم )

جراءات لتطوير المنتجات الحالية والم - نتجات الجديدة بما يتناسب مع وضع سياسات وا 

ردود فعل العمالء على صفحات مواقع التواصل االجتماعي من قبل الشركات التي تختص 

 بقطاع المالبس.

 :الكلمة المنطوقة االلكترونية: التوصيات فيما يخص ثانياً 

محاولة الشركات التي تختص بقطاع المالبس إلستقطاب المشاهير واستخدامهم في  -

عالنية على مواقع التواصل االجتماعي لما لها من مزايا وأهمية في الترويج الحمالت اإل

 وتنشيط المبيعات.

األخذ بعين اإلعتبار اإلختيار المناسب للمشاهير الذين يتم اختيارهم للترويج بالحمالت  -

اإلعالنية للشركات التي تختص بقطاع المالبس، بحيث يجب االهتمام باإلختيار المناسب 

 هير الذين لهم القدرة على التأثير بمتابعيهم.من المشا
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االهتمام بالكلمة المنطوقة االلكترونية والتعليقات على المنشورات لما لها أثر واضح على  -

 التأثير بالمتابعين للشركات التي تختص بقطاع المالبس وخاصة من قبل األصدقاء.

المالبس المتواجدة على مواقع تفعيل دور األصدقاء من قبل الشركات التي تختص بقطاع  -

 التواصل االجتماعي لما لكلمتهم المنطوقة االلكترونية من تأثير على السلوك الشرائي.

 

 :السلوك الشرائي: التوصيات فيما يخص ثالثاً 

توفير تفاصيل أكثر حول المنتجات المعروضة على صفحات مواقع التواصل االجتماعي  -

 مثل األلوان والقياسات المتوفرة. للشركات التي تختص بقطاع المالبس

االهتمام بالموازنه بين جودة المنتجات وسعرها لما لها من أثر مهم على تفضيالت العمالء  -

للشراء من الشركات التي تختص بقطاع المالبس على صفحات مواقع التواصل 

 االجتماعي.

نتجات من قبل العمل على توفير عدة خيارات للعمالء من جميع األصناف واألنواع للم -

الشركات التي تختص بقطاع المالبس والمتواجدة على مواقع التواصل االجتماعي 

باإلضافة الى الحرص على نشر اإلعالنات بشكل مستمر بما يتوفر لديها من عروض 

 على مدار العام.

التأكيد على متابعة العمالء بعد عملية الشراء من قبل الشركات التي تختص بقطاع  -

المتواجدة على مواقع التواصل االجتماعي بحيث يتم التأكد من رضا العميل لما المالبس و 

له من أثر كبير على كلمته المنطوقة االلكترونية حول المنتج والشركة وبالتالي سيؤثر ذلك 

 بالسلوك الشرائي.
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 (: الدراسات المستقبلية3–5)

 الباحث يوصي بما يلي:باإلشارة إلى النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة فان 

إجراء المزيد من الدراسات على مواقع التواصل االجتماعي نظرا لما لهذه المواقع من أهمية  .1

في السلوك الشرائي ومحاولة التعرف على األبعاد األخرى التي يمكن أن تؤثر بالسلوك 

 الشرائي. 

التواصل  تطبيق هذه الدراسة على الشركات التي تختص بقطاعات خدمية على مواقع .2

 بينها مثل قطاع االتصاالت. تاالجتماعي ومحاولة التعرف على الفروقا

إجراء المزيد من الدراسات على الكلمة المنطوقة االلكترونية مع إدخال متغيرات تابعة غير  .3

 السلوك الشرائي كأن تكون الدراسة عن الوالء من خالل احتساب عدد مرات تكرار الشراء.

لى قطاعات أخرى تستخدم مواقع التواصل االجتماعي مثل تطبيق هذه الدراسة ع .4

المؤسسات غير الربحية وذلك للتعرف على أوجه الشبه واالختالف في النتائج التي تم 

 التوصل إليها.
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دور الكلمة المنطوقة إلكترونيًا في القرارات الشرائية للشباب مدحت )د.ت(.  خطاب، ايمان -

 جامعة عين شمس، مصر.، )رسالة ماجستير منشورة(بالتطبيق على سلع التسوق، 

تأثير أبعاد مواقع التواصل االجتماعي على الكلمة المنطوقة ذكى، سناء داود )د.ت(.  -

 .، جامعة األزهر، مصراإللكترونية

 دار ، عمان:1ط .مبادئ وأساليب التسويق مدخل منهجي تطبيقي(. 2111الزعبي، فالح ) -

 .صفاء للنشر والتوزيع

تأثير الكلمة المنطوقة على القرار الشرائي للمستهلك من (. 2119سويدان، نظام موسى ) -

 جامعة البترا، عمان، األردن.حيث اختياره ووالءه للعالمة التجارية، 

شبكات التواصل االجتماعي في التأثير على القرار الشرائي  ردو (. "2115عضايله، محمد ) -

 .159-154(، 1، )11، المجلة األردنية في إدارة األعمال، "للمستهلك عبر االنترنت

المواطنين األردنيين تحفيز التواصل االجتماعي في مواقع دور " (.2112) سليم حاتـم، عالونة -

لمؤتمر العلمي السابع عشر بعنوان ثقافة ا ،"في الحراك الجماهيريعلى المشاركة 

 ، األردن.جامعة فيالدلفيا كلية اآلداب،التغيير، 
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الكلمة المنطوقة على السلوك الشرائي لمستحضرات أثر  .(2115) ، سيرين محمدعمري -

 األردن. الزرقاء، ، جامعة الزرقاء،(منشورةغير رسالة ماجستير ) ،التجميل

أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي في أداء إدارة (. 2115عيدان، عثمان إحسان ) -

 ان، األردن.جامعة الشرق األوسط، عم ،(منشورةغير رسالة ماجستير )عالقة الزبائن، 

دور المؤشرات المعلوماتية لمواقع التواصل االجتماعي (. 2115فضل، علي عبد الحسن ) -

 جامعة الكوفة، الكوفة، العراق.، (رسالة منشورة) في قرارات الترويج للخدمات والمنتجات،

ثورة الشبكات االجتماعية، ماهية مواقع التواصل (. 2113مقدادي، خالد غسان ) -

 .النفائس للنشر والتوزيع دار ، بيروت:1ط اإلجتماعي.
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 (1الملحق رقم )

 الدراسة استبانه

 جامعة الشرق األوسط

اإللكترونية األعمالكلية األعمال / قسم   

 

 موضوع:الحول  استبانه
أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي على السلوك الشرائي من خالل الكلمة المنطوقة 

 اإللكترونية "دراسة تطبيقية لقطاع المالبس في االردن"
“An Impact of Using Social Media on Purchasing Behavior through 

Electronic Word of Mouth” 
“Empirical Study of Clothing Sector in Jordan” 

 أخي الفاضل/ أختي الفاضلة
 تحية طيبة وبعد,,,,,,,

أقوم حاليا بإجراء دراسة علمية تهدف إلى اختبار "أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي على 
طاع المالبس في االردن( السلوك الشرائي من خالل الكلمة المنطوقة اإللكترونية )دراسة تطبيقية لق

 كجزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير في األعمال اإللكترونية. 
إن إجاباتكم في غاية األهمية لنجاح هذه الدراسة، كما نود أن نؤكد لكم أن إجاباتكم سوف تعامل 

لة األستبانة من على أنها "سرية للغاية" ولغايات البحث العلمي فقط، لذلك، الرجاء اإلجابة على أسئ
 وجهة نظركم وشكرا لتعاونكم.

 
 مضاء فيصل محمد الياسين إسم الطالب:

 سمير موسى الجباليإشراف الدكتور: 
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   : البيانات الشخصيةولالقسم األ 
 

 ( أمام اإلجابة الصحيحة √مالحظة: ضع إشارة )

 : النوع االجتماعي .0
o  ذكر 
o أنثى 

 

 
 الفئة العمرية: .7

 

 

 

 

 

 

o ثانوية عامة فأقل o دبلوم 

o بكالوريوس o دراسات عليا 
 

 

 المؤهل العلمي: .3

 

 

 

  

 
 

 الدخل السنوي:  .4
 

 

 

 

 

 

 

  

o 18سنة فأقل o  سنة 28-19من 

o  سنة 38-29من o 39 سنة فأكثر 

o ثانوية عامة فأقل o دبلوم 

o بكالوريوس o دراسات عليا 

o 5111 دينار فأقل o  دينار 9111دينار و 5111بين 

o  دينار  9110بين
 دينار 07111و

o 07110  فأكثردينار 
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 .معلومات حول متغيرات الدراسة: الثانيالقسم 
الرجــاء قــراءة العبــارات وبيــان مــدى مــوافقتكم عــن كــل منهــا علــى المقيــاس المحــاذي، وذلــك باختيــار 
المناســب أمــام كــل عبــارة وفــي الفــراغ المناســب بحيــث تعكــس إجــابتكم أثــر اســتخدام مواقــع التواصــل 

 اإللكترونيــة "دراســـة تطبيقيـــة لقطـــاع المنطوقـــةاالجتمــاعي علـــى الســـلوك الشـــرائي مــن خـــالل الكلمـــة 
 المالبس في االردن".

 غير
ق 

واف
م

شدة
ب

 

فق
موا

ير 
غ

 

م
 ما

حد
ال 

ق 
واف

 

فق
موا

ق  
مواف

شدة
ب

 

  العبـــارة
سل

سل
الت

 

 
 

 الوعي بخصائص مواقع التواصل االجتماعي
 1 .أتمكن من إعادة نشر المعلومات المتوفرة على مواقع التواصل االجتماعي بسهولة     
 2 .من المشاركة بالتعليقات مع األخرينتمكني مواقع التواصل االجتماعي      
 3 .أحصل على ردود قيمة من خالل مواقع التواصل االجتماعي     
 4 .أحصل على المعلومات التي أحتاجها من خالل مواقع التواصل االجتماعي     
 5 .أثق بالمعلومات التي أحصل عليها من خالل مواقع التواصل االجتماعي     

 6 .مواقع التواصل االجتماعي إمكانية التواصل الفوري مع األخرينتوفر      
 التفاعل مع مواقع التواصل االجتماعي

 7 .أتابع إعالنات المالبس على مواقع التواصل االجتماعي     
 8 .أتفاعل مع إعالنات المالبس الموجودة على مواقع التواصل االجتماعي     
 9 .إعالنات المالبس الموجودة على مواقع التواصل االجتماعياتبادل مع األخرين      
أطلب المساعدة الالزمة عند الحاجة من خالل مواقع التواصل االجتماعي بما يخص      

 .المواضيع التي تتعلق بالمالبس
11 

اتلقى الردود عند طلب المساعدة من خالل مواقع التواصل االجتماعي بما يخص      
 .التي تتعلق بالمالبسالمواضيع 

11 

 12 .أتشارك مع األخرين إعالنات المالبس الموجودة على مواقع التواصل االجتماعي     
 13 .أعّلق على إعالنات المالبس الموجودة على مواقع التواصل االجتماعي     
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 الكلمة المنطوقة اإللكترونية: الوسيطالمتغير 

 غير
ق 
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 المشاهير
 14 .أقتنع بالمعلومات التي ينقلها المشاهير عبر مواقع التواصل االجتماعي     

 15 .قلها المشاهير عبر مواقع التواصل االجتماعينأثق بالمعلومات التي ي     
التواصل االجتماعي يساعدني أجد بأن ما يتناقله المشاهير عبر مواقع      

 .الختيار مالبس من عالمة تجارية معينة
16 

 17 .أتأثر باإلعالنات التي يقوم بها المشاهير حول عالمة تجارية معينة     
أتبادل المعلومات المقدمة من المشاهير عبر مواقع التواصل االجتماعي      

 .مع األخرين
18 

التجارية التي يتناقلها المشاهير عبر مواقع أشتري المالبس من العالمة      
 .التواصل االجتماعي

19 

 األصدقاء
 21 .اء عبر مواقع التواصل االجتماعيأقتنع بالمعلومات التي ينقلها األصدق     

 21 .أثق بالمعلومات التي ينقلها األصدقاء عبر مواقع التواصل االجتماعي     
األصدقاء عبر مواقع التواصل االجتماعي من نصائح أجد بأن ما يتناقله      

 .يساعدني باختيار المالبس حول عالمة تجارية معينة
22 

أتبادل المعلومات المقدمة من األصدقاء عبر مواقع التواصل االجتماعي      
 .مع األخرين

23 

أندفع لشراء مالبس من عالمة تجارية معينه بناًء على المعلومات التي      
 .يتناقلها األصدقاء عبر مواقع التواصل االجتماعي

24 
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 السلوك الشرائي: التابعالمتغير 
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 25 .أبحث عن السلع التي أحتاجها من خالل عدة مصادر تقدم منتج معين     

 26 .الكافي في البحث عن السلع التي أحتاجها من منتج معينأمنح الوقت      

 27 .أهتم بجودة السلع التي أحتاجها خالل عملية البحث عن منتج معين     
أتابع بشكل دائم العروض التي تقدمها المتاجر بحثًا عن السلع التي      

 .أحتاجها من منتج معين
28 

منتج معين من خالل العائلة أو أحصل على المعلومات الالزمة عن      
 .األصدقاء

29 

أفضل شراء السلع من المتاجرالتي توفر التفاصيل عن منتج معين مثل      
 .األلوان والقياسات

31 

أتجول بين عدة متاجر بحثُا عن السعر المناسب للسلع التي أحتاجها من      
 .منتج معين

31 

 32 .منتج معينأهتم بما يتم تداوله من حديث حول      
 33 .أقارن بين السلع المتاحة بالسوق قبل عملية الشراء لمنتج معين     
 34 .أراجع تجاربي السابقة قبل عملية الشراء لسلعة من منتج معين     
 35 .أفاضل بين سعر السلعة والجودة قبل عملية الشراء لمنتج معين     
 36 .مقارنة بالسلع األخرىأشتري السلع التي تضيف لي قيمة      

 
 انتهت االستبانة

  شاكرا لكم حسن تعاونكم
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 (2الملحق رقم )

 أسماء محكمي استبانة الدراسة

 الجامعة االسم التسلسل

  جامعة الشرق األوسط اسعود المحاميد الدكتوراالستاذ  1

  جامعة الشرق األوسط عبد الحافظ محمد سالمة الدكتوراالستاذ  2
  جامعة الشرق األوسط أحمد علي صالح الدكتور 3

 اإلسراءجامعة  مراد العطياني الدكتور 4

 جامعة الشرق األوسط عماد مسعود الدكتور 5

  جامعة الشرق األوسط أمجد طويقاتالدكتور  6

  جامعة الشرق األوسط الشرباتي زعبد العزي الدكتور 7

  جامعة الشرق األوسط  حسام محمد علي الدكتور 8

 جامعة اإلسراء الدكتورة دينا الخضري 9
 جامعة البترا الدكتورة سيما مقاطف 11

 

 

 

 

 


