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  ملخص
تحقيق مجموعة من األھداف أھمھا الكشف عن أثر شبكة التواصل  ھدفت الدراسة إلى

للمستھلك، ومعرفة أثر شبكة التواصل االجتماعي  القرار الشرائياالجتماعي على عملية اتخاذ 
على كل مرحلة من مراحل القرار الشرائي، وقد تّكون مجتمع الدراسة من جميع المستھلكين 
الذين يستخدمون شبكة التواصل االجتماعي لشراء منتجاتھم في مدينة عّمان، تم استخدام 

مستھلك، ) 500(وتم اختيار عينة مالئمة، تكونت من  االستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة،
ً للتحليل االحصائي ) 430(استجاب منھم  استبانة، أي ما نسبته ) 423(مستھلكاً، وجد صالحا

في عملية التحليل واختبار  (SPSS)، وقد تم استخدام برنامج الرزم االحصائية % 85
ة التواصل االجتماعي على عملية اتخاذ وجود تأثير عاٍل لشبك: توصلت الدراسة إلى. الفرضيات

إدراك المستھلك لحاجاته من المنتجات المعلن ) 1: (القرار الشرائي في جميع مراحله من حيث
مساعدة المستھلك في البحث عن البدائل المختلفة لتلبية ) 2(عنھا على شبكة التواصل االجتماعي 

) 5(القيام بعملية الشراء الفعلي ) 4(ئل المتاحة اختيار البدائل األفضل من بين البدا) 3(احتياجاته 
على الشركات المھتمة في اإلعالن ) 1: (أوصت الدراسة بما يلي .تقييم القرار بعد مرحلة الشراء

عن منتجاتھا على مواقع شبكات التواصل االجتماعي أن توفر المعلومات الكافية عن المنتجات 
لكين للتعبير عن آرائھم بخصوص المنتجات ضرورة توفير المجال للمستھ) 2(والشركة 

زيادة اھتمام الشركات في استخدام شبكة التواصل االجتماعي ) 3(والخدمات التي تقدمھا الشركة 
 . في تسويق منتجاتھا بسبب االعداد الكبيرة من المشاركين في ھذه الشبكات

  .سويق االلكترونيشبكة التواصل االجتماعي، القرار الشرائي، الت: الكلمات المفتاحية
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Abstract 
The study aimed to a achieve a number of goals such as discovering 

the impact of social network on the consumer's decision of purchasing 
products and to investigate  the impact of social network on every stage 
of purchase decision making . The study population consisted of all 
consumers who buy their products that were advertised through social 
network in Amman City. The study sample consisted of (500) consumers 
and (430) of them responded to the questionnaire  but only (423) were 
found valid for analysis, with 85% response rate. Statistical package for 
social sciences (SPSS) was used to analyze and test the hypotheses. The 
study results indicated that there is a high impact of social network on 
Purchasing decision making at all stages: (1) the perception of the 
consumer of the product that was advertised through social networking, 
(2) to help consumers to fined different alternatives to satisfy their needs, 
(3) the ability to choose the suitable product, (4) the purchase of the 
product, (5) evaluate the decision after the purchase stage. The study 
recommended: (1) Companies who are interested in advertising their 
products through social networking sites should provide enough 
information on their products and the company who produce products. 
(2) companies should give the opportunities to consumers to express their 
opinion about the company goods and services,(3) Companies should 
utilize the social network more often in marketing their products because 
of the large number of end-users . 

Key words: social networking, purchasing decision, E Marketing. 
 

  المقدمة
ن  ث ع ي البح اعي ف ل االجتم بكة التواص تخدام ش د باس تھلكين المتزاي ام المس ازاء اھتم
ام الشركات  حاجاتھم من المنتجات التي يرغبون بشرائھا، فقد أدى ذلك إلى زيادة في إقبال واھتم

دة ادة ح بكة، وإن زي ذه الش ى ھ ا عل ن منتجاتھ اإلعالن ع ة ب ذا  المنتج م ھ د دّع ة أيضا ق المنافس
تھلكين،  االھتمام،  وأسھم ظھور شبكة التواصل االجتماعي في تغيير نمط السلوك الشرائي للمس

محت ث س م  حي ن آرائھ تھلكين ع الل إفصاح المس ن خ ا م ية الكتروني رات الشخص ادل الخب بتب
ذه الشبكات  ر ھ ا عب ة ونشرھا وكتابة التعليقات على بعض المنتجات التي يتم ترويجھ اإللكتروني

تھلكين،  على قوائم األصدقاء، وقد أثرت ھذه اآلراء والتعليقات في السلوك والقرار الشرائي للمس
ر  ع الكثي ا دف ات، مم اه المنتج م تج كيل آرائھ ي تش دخلت ف امن الشروت ت إلى تطوير أساليبھا ك
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رالتسويقية التقليدية لتصنع مزيجاً  ل ابشبكة  ًمرتبطا ًويجيات اعي التواص تفادة بھدف االجتم إلس
 .   (Tayeh, 2007, p 8)من الفرص التسويقية التي تتيحھا ھذه الوسيلة

كما وأن التغيير الذي حل بمفاھيم اإلتصاالت اإللكترونية، وانتشار شبكة التواصل 
االجتماعي وغيرھا قد أسھم في حدوث تغير كبير في طرق التواصل اإلعتيادية مع المستھلكين، 

ً في التأثير على السلوك الشرائي من حيثحيث أصب   : حت ھذه المواقع تؤدي دوراً رئيسا
إدراك الحاجة والبحث عن المعلومات الخاصة بالمنتجات، وتقييم البدائل المتاحة،  وصوالً إلى 
  اتخاذ القرار الشرائي، وإجراء عملية التقييم للقرار الشرائي بعد عملية الشراء وتجربة المنتج 

)Abu Eisha, 2009,p56( .  

 أھمية الدراسة
  :تنبع أھمية ھذه الدراسة من النقاط اآلتية

  وتتمثل في :األھمية النظرية  .أ

إلقاء الضوء على دور شبكات التواصل االجتماعي في عملية ترويج المنتجات  .1
  .وتقديمھا للمستھلك

على مفھوم التسويق عبر شبكات التواصل االجتماعي من مفاھيم  التعرف .2
ومصطلحات حديثة يمكن أن ترتقي إلى أعلى المستويات في تحقيق الفائدة واألھداف 

  .المرجوة

إظھار العالقة بين التسويق عبر شبكات التواصل االجتماعي والقرار الشرائي في  .3
  .جميع مراحله

  األھمية العملية  .ب
استخدام شبكات التواصل االجتماعي لإلعالن عن المنتجات من قبل معرفة حجم  .1

 ).2011خزندار،  اللدعة و(المستھلكين 
معرفة مدى تأثر القرارات الشرائية للمستھلكين بالمنظمات والعالمات التجارية التي  .2

 ).(Santiesteban. 2010تستخدم وسائل اإلعالم االجتماعية 
  .كإعالناً بديالً ظھور مواقع التواصل االجتماعي  .3
 .ضخامة أعداد المشتركين في شبكات التواصل االجتماعي .4
 .سھولة استخدام شبكة التواصل االجتماعي من قبل المستھلكين .5
قلة تكاليف استخدام  المستھلكين شبكة التواصل االجتماعي كوسيلة من وسائل  .6

  .الترويج اذا ما تم مقارنتھا بتكاليف وسائل الترويج األخرى
 .التوجھات الحديثة في التسويق مواكبة .7
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  مشكلة الدراسة وأسئلتھا
بكات  ع ش ي األردن، إن مواق ة ف رة اإلحصاءات العام مية أصدرتھا دائ ات رس فت بيان كش

ة 2012تربعت في العام ” فيسبوك وتويتر“التواصل االجتماعي  م في موقع الصدارة ضمن قائم
ل االً من قب تخداماً وإقب ر اس الم اإلفتراضي، خدمات اإلنترنت األكث ي الع ين ف ا بينت  األردني كم

ام الماضي  ا بلغت الع ي تستخدم اإلنترنت في منزلھ األرقام الرسمية أن نسبة األسر األردنية الت
47%.  

زة  اء أجھ ى اقتن ال عل د اإلقب ة، وتزاي ي المملك ت ف دمات اإلنترن ار خ ع انتش ا أن توّس كم
يس االتصاالت المتطورة والذكية مع انخفاض  دت أعداد المستخدمين لشبكة الف أسعارھا، وتزاي

، ومتابعة األخبار واألحداث عن كثب وفي وقتھا إلى جانب ”تويتر“بوك، والمغردين على شبكة 
ارف،  لية والتع إتاحة الفرصة للتعبير عن اآلراء والمواقف االجتماعية والسياسية أو بغرض التس

ح  ات المس رة  –وأوضحت بيان ه دائ ذي تجري ع وزارة ال اون م نوياً بالتع ة س اإلحصاءات العام
اعي  ويتر”و” فيسبوك“اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات أّن خدمات مواقع التواصل االجتم ” ت

ت  بة بلغ ى نس تحوذت عل ي %  72.4اس ام ف كل ع ت بش تخدمين لإلنترن راد المس دد األف ن ع م
ر دمات اإلنترنت األكث ة خ ع قائم ذه المواق ة، لتتصدر ھ بكة  المملك ى الش ين عل تقطاباً لألردني اس

رن الماضي،  ة منتصف التسعينيات من الق العنكبوتية التي دخلت خدماتھا بشكل متواضع للمملك
ك  اراً مطرداً، وذل ومنذ أربع سنوات شھدت خدمات اإلنترنت في المملكة بشكل عام توسعاً وانتش

ع يما م ل  مع المنافسة الشديدة التي يشھدھا سوق اإلنترنت ال س لكية مث ة الس ات حديث دخول تقني
ة ” الجيل الثالث”و” الواي ماكس“ زة الذكي يما األجھ ا ال س وانخفاض أسعار الخدمات وأجھزتھ

  .والحواسيب المتنقلة واألجھزة اللوحية

ن  رھم م ين كغي ل األردني ن قب را م االً كبي اعي اقب بكات التواصل االجتم دمات ش ت خ والق
ار أوالً  مستخدمي اإلنترنت حول العالم، ادل األخب ات التواصل وتب ة وإمكان مع الخدمات المجاني

ذ سنوات ” فيسبوك“بأول من قلب الحدث التي توفرھا ھذه الشبكات التي يتربع   ى عرشھا من عل
ر إقليمي؛ يرصد توجھات  ان تقري الم، وك ا حول الع ار مستخدم لھ ر من ملي ال أكث وذلك مع إقب

ل استخدام وسائل اإلعالم االجتماعي  وشبكات التواصل؛ صدر العام الحالي كشف أن األردن احت
وك“المرتبة الثانية في مؤشر نسبة انتشار مستخدمي  يس ب ين ” الف ى عدد السكان من ب "  22"إل

 .دولة عربية

وان  ة بعن إلدارة الحكومي اعي “وذكر التقرير الذي أصدرته كلية دبي ل ع اإلعالم االجتم واق
ي الم العرب ي الع ى/ف ان عل راك عام تخدمي ” الح ار لمس بة انتش ى نس اني أعل جل ث أّن األردن س

ام ” الفيس بوك“ ة الع ك بنسبة انتشار بلغت نھاي قياسا بعدد السكان، مع نھاية العام الماضي، وذل
والي %" 38.9"الماضي  ك بح تخدمي " 2.6"، وذل دد مس غ ع ي األردن بل تخدم، وف ون مس ملي

ة  ام قراب كل ع ت بش ون " 4.5"اإلنترن والي ملي نھم ح تخدم، م تخدمو " 2.6"مس م مس يس “ھ الف
  .الشبكة االجتماعية األكثر شعبية” بوك
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وان  ذه الدراسة تحت عن ام بھ ر شبكة (لما تقدم فقد تولدت لدى الباحثين دوافع موجبة للقي أث
ان ة عم ي مدين تھلك ف رائي للمس رار الش اذ الق ة اتخ ى عملي اعي عل ق ) التواصل االجتم ولتحقي

  : سة فقد قام الباحثان بصياغة أسئلة الدراسة على النحو اآلتيأھداف الدرا

للمنتجات المعلن عنھا على  هتافي إدراك المستھلك لحاجما أثر شبكة التواصل االجتماعي  −
  شبكة التواصل االجتماعي ؟ 

ما أثر شبكة التواصل االجتماعي في بحث المستھلك عن المعلومات الخاصة بالمنتجات  −
  ى شبكة التواصل االجتماعي ؟ المعلن عنھا عل

ما أثر شبكة التواصل االجتماعي في تقييم المستھلك لبدائل المنتجات المعلن عنھا على  −
  شبكة التواصل االجتماعي ؟ 

ما أثر شبكة التواصل االجتماعي في اتخاذ المستھلك للقرار الشرائي للمنتجات المعلن عنھا  −
  على شبكة التواصل االجتماعي ؟ 

بكة التواصل االجتماعي في تقييم المستھلك للقرار الشرائي للمنتجات المعلن عنھا ما أثر ش −
 على شبكة التواصل االجتماعي لمرحلة ما بعد الشراء؟

  فرضيات الدراسة
تقيس  ي س وير وصياغة الفرضيات الت ة بتط كلة الدراس ى مش د الرجوع إل ان بع ام الباحث ق

  متغيرات ھذه الدراسة وعلى النحو اآلتي

لشبكة ) α≤ 0.05(ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :الفرضية األولى
 .إدراك المستھلك لحاجاته للمنتجات المعلن عنھا على ھذه الشبكةالتواصل االجتماعي في 

لشبكة ) α≤ 0.05(ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :الفرضية الثانية
ي في بحث المستھلك عن المعلومات الخاصة بالمنتجات المعلن عنھا على ھذه التواصل االجتماع

  .الشبكة

لشبكة ) α≤ 0.05(ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :الفرضية الثالثة
  .التواصل االجتماعي في تقييم المستھلك لبدائل المنتجات المعلن عنھا على ھذه الشبكة

لشبكة ) α≤ 0.05(ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :الفرضية الرابعة
  .اتخاذ المستھلك للقرار الشرائي للمنتجات المعلن عنھا على ھذه الشبكة التواصل االجتماعي في

لشبكة  )α≤ 0.05(ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :الفرضية الخامسة
التواصل االجتماعي في تقييم المستھلك للقرار الشرائي للمنتجات المعلن عنھا على ھذه الشبكة 

  .لمرحلة ما بعد الشراء
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  أنموذج الدراسة
  :لتحقيق غرض الدراسة قام الباحثان بتصميم أنموذجاً للدراسة على النحو اآلتي

  
  المتغيرات التابعة                    المتغيرات المستقلة

  مراحل القرار الشرائي                 التواصل االجتماعي شبكة

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Wirtz Lovelock & (2010)من إعداد الباحثين باالعتماد على كتاب  *

  التعريفات اإلجرائية

التي تقدم مجموعة من الخدمات االجتماعية  مواقع الويبھي : التواصل االجتماعي شبكة
والرسائل  المحادثة الفورية ستھلك عن طريقوالتسويقية من ضمنھا اإلعالن عن منتج ما للم

ومشاركة الملفات؛ لتساعده في اتخاذ القرار  والتدوين والفيديو والبريد اإللكتروني الخاصة
  .الشرائي

  شبكة التواصل االجتماعي

 إدراك الحاجة

 البحث عن المعلومات

 تقييم البدائل

 اتخاذ القرار الشرائي

 تقييم القرار الشرائي
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وھي العملية التي يشعر من خاللھا المستھلك بأنه بحاجة إلى شراء أو : إدراك الحاجة
ته من بين المنتجات التي يتم اإلعالن عنھا من استخدام منتج يتوقع منه أن يلبي حاجاته ورغبا

 .خالل شبكة التواصل االجتماعي اإللكترونية

وھي مجموعة من اإلجراءات التي يقوم بھا المستھلك بالبحث عن : البحث عن المعلومات
المنتجات التي يتم اإلعالن عنھا عبر شبكة التواصل االجتماعي اإللكترونية وذلك من خالل جمع 

وعية مناسبة من المعلومات ذات العالقة بالمنتجات التي تتشكل في ضوئھا مجموعة من كمية ون
 ).قائمة البدائل(البدائل 

وھي عملية إبراز أھمية البدائل التي ظھرت خالل مرحلة جمع المعلومات : تقييم البدائل
والقدرة عن المنتجات المستھدفة والبقاء على البدائل األكثر توافقا مع حاجات ورغبات ، 

الشرائية وأية اعتبارات أخرى تكّون معايير لدى المستھلك، واستبعاد غير المناسبة لمعايير 
 .واعتبارات المستھلك

قبول المستھلك بدفع قيمة نقدية معينة مقابل انتفاعه أو حصوله على  :اتخاذ القرار الشرائي
 .)الفعلي الشراء(منتج تم اإلعالن عنه من خالل شبكة التواصل االجتماعي 

وھي مجموعة من اإلجراءات التي يقوم بھا المستھلك في تقييم : تقييم القرار الشرائي
من خالل شبكة التواصل االجتماعي التي تظھر ايجابيات وسلبيات المنتجات التي تم شراؤھا 

 .رضا المستھلك أو عدمه والتي تكون سببا في اتخاذ قراراته الشرائية أو عدمھا مستقبال

 الدراسةحدود 

  .لمستقلة و التابعة في ھذه لدراسةوتتمثل في المتغيرات ا: الحدود العلمية −

وتتمثل في المستھلكين في مدينة عّمان الذين يشترون احتياجاتھم من السلع : الحدود المكانية −
 .التسويقية المعلن عنھا عبر شبكة التواصل االجتماعي

مبحوٍث من ) 500(ر البحث و البالغ عددھا وتتمثل في عينة الدراسة مدا: الحدود البشرية −
 .الذين يشترون سلعھم وخدماتھم المعلن عنھا عبر شبكة التواصل االجتماعي

 األدب النظري والدراسات السابقة

  األدب النظري

  )النشأة( شبكة التواصل االجتماعي
 "SixDegrees.com "م، وكان موقع 1997االجتماعية في عام  المواقعبدأت ظاھرة 

أولى ھذه المواقع التي اتاحة الفرصة لوضع ملفات شخصية للمستخدمين على المواقع 
االجتماعية، مع توفير امكانية التعليق على االخبار الموجودة على ھذه المواقع وتبادل الرسائل 

ھو رائد مواقع التواصل االجتماعي، " SixDegrees.com"مع باقي المشتركين، ويعبر موقع 



 "......شبكة التواصل االجتماعي على  أثر"ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2416

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )12( 29المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

قد فتح آفاقاً واسعة لھذا النوع من المواقع، حيث حقق نجاحاً " MySpace.com"ع كما وان موق
م، وبعد ذلك توالى ظھور مواقع التواصل االجتماعي، لكن العالمة 2003باھراً منذ نشأته عام 

الذي يمّكن مستخدميه من تبادل المعلومات " FaceBook.com"الفارقة كانت في ظھور موقع 
  .(Awad, 2011, p 3) الفرصة أمام االصدقاء للوصول إلى ملفاتھم الشخصية فيما بينھم واتاحة

  أھمية شبكات التواصل االجتماعي
ع اعي التواصل إن مواق ر اإلنترنت من االجتم ا منتجات أحدث عب  االتصاالت تكنولوجي

اعي للتواصل األساس في أنشئت المواقع ھذه أن ورغم شعبية، وأكثرھا ين االجتم راد، ب إن األف  ف
د استخدامھا اعي والتعليمي من النشاط ليشمل امت داول خالل السياسي واالقتصادي واالجتم  ت
ا، باألحداث الخاصة المعلومات ة وغيرھ ة والتعليمي ذلك السياسية واالقتصادية واالجتماعي  وك

  . (Awad, 2011, p 4)التظاھر أو الندوات حضور إلى الدعوة

 الشبكات االجتماعيةواإلقبال على أسباب التزايد 
 & Alda'h): االجتماعية باالتي بالشبكات الھائل العدد ھذا اھتمام أسباب تتمثل

Khaznadar, 2011,40): 

األسرة  أفراد جميع إن حيث المعاصرة الحياة نمط من نتج الذي :االجتماعي التواصل .1
  . اھتماماتھم يشاركونھم أشخاص عن يبحثون نفسة الوقت وفي المنزل خارج يعملون

 بحرية تعبير لألشخاص تسمح المواقع ھذه أن المعروف من :الموقف وحرية الرأي مساحة .2
 .وقضاياھم آرائھم عن

تتيح فرصة  االجتماعية الشبكات بعض: المھنية الظروف تحسين في الرغبة أو البطالة .3
أشھرھا  ومن ما مھمة أو عمل إنجاز تسھيل مجرد حتى أو مناسبة وظيفة على الحصول

  LinkedIn.موقع

 للمثقفين حيث بالنسبة كبيرة أھمية االجتماعية للشبكات: الخبرة واكتساب المعلومات جمع .4
 من تحديثَا أكثر تكون وقد والتجارية الثقافية االتجاھات أحدث على الحصول من تمكنھم
 .IMedixموقع  مثل والدوريات الكتب

 أحاديث الى األمر واإلنترنت بل يدعي والصحف المجالت في فقط ليس اإلعالن :اإلعالن .5
 ملحة رغبة الشخص تولد لدى ألنھا رةيمث دعاية أكثر يعتبر بعضا وھو بعضھم مع الناس
 .الفضول سبيل على بتجربته يقوم وبالتالي الناس عنه يتحدث ما لمعرفة
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 شبكة التواصل االجتماعي على عملية اتخاذ القرار الشرائي أثر
 اإلجتماعية الشبكات باستخدام بالتسويق اإللكتروني المتخصصة الشركات من العديد قامت
 ھذه تقوم المنتجات كما ويتم عن طريقھا اتخاذ القرارات الشرائية، حيث من والترويج لإلعالن
  ,facebook ( ھذه المواقع مستخدمي شرائح لتنوع نظًرا حمالته اإلعالنية بإدارة الشركات

linkedin,youtube(  ً توفرھا،  التي واإلحصائيات والموارد المواقع من كل على إلكترونيا
 اھتماماتھم يطابق بإعالن واستھدافھم األشخاص من معينة شريحة إلى الوصول يكون وبذلك

 تعدد من المواقع ھذه على اتخاذ القرار الشرائي من الحقيقية الفائدة ودقيقاً، وتنبع سھالً  أمراً 
الشركات في  ترغب ھذه الخدمات بشكل كبير ومستمر ومكثف، فعندما تستخدم التي الشرائح
 جداً  دقيق القطع بشكل مشاھدة شريحة يستطيع المستھلك تحديد المواقع ھذه من أي على التسويق
اتخاذ القرار الشرائي على الشبكات  أن ويذكر اآلن حتى وسيلة شراء أخرى أية توفره لم وبشكل

 فيسبوك موقع مؤسس )زوكربرغ مارك(نيويورك، على لسان  من أخيًرا صدر االجتماعية
ً  أعلن الذي ومديره  اإلعالنات والقرارات الشرائية العريضة عصر بأن اعتقاده عن أيضا
 .(Awad, 2011, p 21). الماضي من جزًءا بات العام الجمھور إلى الموجھة

  اتخاذ القرار الشرائي: ثانيا
  المفھوم

 المنظمة، إدارة أو الفرد المستھلك به يقوم نشاط ھي الشرائي القرار اتخاذ عمليةتعتبر 
 حين إلى شرائھا في والرغبة إلى السلعة بالحاجة الشعور وقت من عادة تبدأ مستمرة عملية وھي
 يتعلق عندما ھامة طبيعة ذات مختلفة، فبعضھا أنواع الشرائية وللقرارات الشراء، بعملية القيام
 جمع السلع من النوع ھذا شراء يتطلب حيث الثمن، مرتفعة أو معمرة سلعة بشراء األمر

 عملية في مطول تفكير إلى يحتاج ال اآلخر والبعض شرائھا، في والتأني عنھا، كثيرة معلومات
ً  الشرائي القرار يكون حيث الشراء،  عند الحال ھو كما معلومات، إلى جمع يحتاج وال سريعا
  .(Tayeh, 2007, p 12)الغذائية  كالمواد اإلستھالك سريعة أو اليومية السلع شراء

  أنواع القرارات الشرائية
اطفي .1 رائي الع رار الش يم : الق ات دون تقي راء المنتج ى ش تھلك إل دفع المس ي ت وى الت و الق ھ

ة  د أراء بعض الجماعات المرجعي موضوعي إلمكاناته المادية، بل قد يتصرف لمجرد تقلي
وة،  التي ينتمي إليھا، ون أو حجم العب المظھر الخارجي أو ل أو أنه يشتريھا لمجرد انبھاره ب

ب  د وح رد التقلي ة أو لمج ر أو دراس دون تفكي اً ب ون عفوي رائي يك رار الش إن الق ذلك ف ل
  .(Obaidat 2001, p 79)الظھور

ى أساس من : القرار الشرائي العقالني .2 تكون دوافع الشراء عقالنية إذا بني قرار الشراء عل
ا تج م راء من رار ش ة بق ل المرتبط ع العوام ة جمي ل ودراس رى . التحلي د(وي د ) فروي أح

ا  رد ھم المختصين في علم النفس بأن سلوك األفراد يكون نتيجة لصراع قوتين في داخل الف
رار . الدوافع والكوابح اذ الق وم باتخ إن المستھلك يق دوافع ف فعندما تكون الكوابح أقوى من ال
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ك  الشرائي، أما إذا ر ذل حدث العكس نتيجة لتغلب الخوف أو الخجل أو إدراك الخطر أو غي
زول كاف  ى ن ك سيؤدي إل إن ذل ة ف ة المختلف من الكوابح والضغوط اإلقتصادية واإلجتماعي

 ). Ismail, 2006, p 24( للكوابح عن الدوافع، ومن ثم اتخاذ قرار عدم الشراء
  مراحل عملية اتخاذ القرار الشرائي

إحدى العوامل النفسية التي تؤدي دوراً كبيراً في تحديد  تعد الحاجة :شعور بالحاجةال: أوالً 
السلوك، ويتولد االحتياج نتيجة الحرمان، الذي يولد عدم االستقرار لدى األفراد، وبالتالي يسعى 

 ). Al Khouri, 2004, p 27( األفراد إلى إشباعه وتحقيق االستقرار والتوازن المطلوب
عندما يشعر المستھلك أنه بحاجة إلى سلعة ما، فإنه يقوم : تحديد البدائل المتاحة :ثانياً 

   ).Hisham 2007, p 15( بعملية البحث وجمع المعلومات عن السلعة المراد شراؤھا،
في ھذه المرحلة يتم تقييم المعلومات المجتمعة حول المنتج المراد : تقييم البدائل: ثالثا

تلك المعلومات واختيار البديل األنسب من خالل وضع معيار للقياس أو  شراؤه ومحاولة مقارنة
  ). Al Khouri, 2004, p 27(سلم أولويات

عملية  أن )(Hisham 2007, p 15 أشار :قرار الشراء والقيام بالشراء الفعلي: رابعاً 
راء في ھذا شأنه التقييم ينتج عنھا اختيار السلعة المناسبة التي تشبع حاجاته ورغباته، وقرار الش
  .شأن أي قرار باعتباره اختياراً بين البدائل المتاحة والمفاضلة بين منافعھا وتكلفتھا

بعد عملية الشراء يقوم المستھلك بتقييم عملية اتخاذ قراره : تقييم ما بعد الشراء: خامساً 
فإذا جاءت الشرائي من حيث توقعاته السابقة وھل السلعة حققت له اإلشباع المناسب أم ال، 

  .السلعة وفق توقعات المستھلك فإنه سيكون راضياً والعكس صحيح
 الدراسات السابقة

 الدراسات باللغة العربية
دور اإلنترنت  في تغيير االستراتيجيات التسويقية وتوجه العمالء "، )م2005(عبد الغني 

ة وق اإللكتروني و الس ي  ."نح ت ف ن دور اإلنترن ف ع ى الكش ة إل دفت الدراس ر ھ تغيي
ويقية وتوج تراتيجيات التس لوب  هاالس ة أس تخدمت الدراس ة، اس وق اإللكتروني و الس الء نح العم

ابقة ذات الصلة في موضوع الدراسة في  ك من خالل جمع الدراسات الس ي وذل المنھج التحليل
 .السعودية

ي  أظھرت نتائج الدراسة أن التصورات والمشاعر تعد المحددات األساسية للسلوك التجريب
رتبط  ه وي ت، وأظھرت أن السلوك الشرائي للمستھلك يسعى للترفي للتسوق المباشر عبر اإلنترن
ي  ى التسويق اإللكترون اد عل د االعتم ة للعمالء، أوصت الدراسة بضرورة تزاي ة المزاجي بالحال

اه ن ام واالتج وقية، واإلھتم تھا الس ادة حص ة وزي ى العالمي ة للوصول إل واق اإللكتروني و األس ح
ى  تقبلية في ظل التحول إل ي كفلسفة عمل مس بزيادة وعي مديري الشركات بالتسويق اإللكترون

  .اإلقتصاد الرقمي
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أثر الخطر المدرك على مراحل عملية اتخاذ قرار شراء ") م2007( ھشام وأبو حميدة
قياس أثر الخطر  ھدفت إلى ".األجھزة الكھربائية المنزلية عبر اإلنترنت للمستھلك األردني

المدرك على مراحل عملية اتخاذ قرار شراء األجھزة الكھربائية المنزلية عبر اإلنترنت 
المواطنين األردنيين الذين يتعاملون مع  حيث اشتمل مجتمع البحث على، للمستھلك األردني

مواطن ) 500(اإلنترنت والمقيمين في محافظة العاصمة، حيث تم أخذ عينة عشوائية مؤلفة من 
 يختلف كان من بين أھم النتائج التي توصلت اليھا الدراسة أنه اللتوزيع استبانة الدراسة عليھم، و

حسب الجنس، وال توجد فروق في الخطر  إدراك الخطر المدرك للعاملين النفسي والمالي
وتوجد فروق في . وتوجد فروق في الخطر المدرك تعزى إلى الدخل، المدرك تعزى إلى العمر

أوصت الدراسة بضرورة القيام بتوعية المستھلكين . الخطر المدرك تعزى إلى المؤھل العلمي
ات الخاصة بھم عند القيام باإلجراءات التي يتم اتخاذھا للمحافظة على سرية و أمن المعلوم

بالشراء عبر اإلنترنت، وضرورة تقديم الضمانات الالزمة للمشتري عبر اإلنترنت؛ للحد من أثر 
  .الخطر النفسي المدرك على عملية اتخاذ قرار الشراء

  الدراسات باللغة اإلنجليزية
Santiesteban (2010) "The Effect of Social Media on Purchasing 

Decisions".  
تھلكين بالمنظمات والعالمات  رارات الشرائية للمس ھدفت الدراسة إلى معرفة مدى تأثر الق

ى  ً شخص) 30(التجارية التي تستخدم وسائل اإلعالم االجتماعية، طبقت الدراسة عل يستخدمون  ا
تبان) فيس بوك وتوتير( ة، استخدمت الدراسة أسلوب االس ات عن في الواليات المتحدة األمريكي

رارات ،طريق اإلنترنت أثر الق تھلكين الشرائية أظھرت نتائج الدراسة إمكانية ت ق للمس  عن طري
ر ة عب ات التجاري ع العالم ا م ا  تفاعلھ دم تأثرھ ن ع رغم م ى ال ة، عل الم االجتماعي ائل اإلع وس

رائية  رارات الش أثر الق دم ت ت، وأظھرت ع بكة اإلنترن ى ش ات الشرائية المعروضة عل بالكوبون
باختالف العمر والجنس للمستھلك، أوصت الدراسة بضرورة إجراء المزيد من البحوث من عينة 

ة واع التفاعل تمثيلي م أن ر لفھ ة ذات حجم أكب ة التجاري تھلك  مع العالم رار المس ي ق ؤثر ف ي ت الت
 .بشكل أعمق

Cvijikj, et al. (2010) "Influence of Facebook on Purchase 
Decision Making".  

عملية اتخاذ القرار الشرائي،  في) للفيس بوك(ھدفت الدراسة إلى تقييم التأثير السلوكي 
استخدمت الدراسة أسلوب . أجريت الدراسة على عدد من مستخدمي الفيس بوك في سويسرا

 أظھرت نتائج الدراسة أن موقع التواصل االجتماعي الفيس بوك. االستبانات عن طريق اإلنترنت
يتيح تبادل المعلومات حول المنتجات بين األصدقاء، ويعد كأداة للتأثير على سلوك المستھلك 
لألصدقاء، وأن رأي األصدقاء في منتج معين له دور كبير في القرار الشرائي باألخص إذا كان 

وھو (Thingbook)  يمتلك المنتج، وأظھرت الدراسة إتفاق المشاركين على إمكانية استخدام
ق على الفيس بوك يسمح للمستخدمين بتبادل المعلومات والخبرات حول المنتجات بين تطبي
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في جميع الشركات وذلك ) Thingbook( أصدقائھم، أوصت الدراسة بضرورة استخدام تطبيق
  .للعمل على تحسين الخدمة بشكل مستمر

Abedniya & Mahmouei (2010) "The Impact of Social 
Networking Websites to Facilitate the Effectiveness of Viral 
Marketing".  
 ھدفت الدراسة إلى تعرف أثر مواقع التواصل االجتماعي في تسھيل التسويق الفيروسي،

أجريت الدراسة في ماليزيا، حيث استخدمت الدراسة المنھج الوصفي التحليلي، حيث تكون 
ً ) 150(ضمت عينة الدراسة  مجتمع الدراسة من جميع طالب الجامعات الماليزية، وتم . طالبا

فيس بوك، (استخدام االستبانة أداة لجمع البيانات، وقياس تأثير أبرز مواقع التواصل االجتماعي 
توصلت الدراسة إلى أن مواقع التواصل االجتماعي تؤثر بشكل إيجابي ). الخ..ماي سبيس، وتاقد

ة إجراء دراسات مستقبلية حول التعرف في عملية التسويق الفيروسي، وأوصت الدراسة بضرور
على وجھات نظر المستخدمين حول التسويق الفيروسي عبر مواقع التواصل االجتماعي لضمان 

 .االنتشار السريع

  اسة الحالية عن الدراسات السابقةما يميز الدر
اھتمت الدراسات السابقة بدور اإلنترنت في األنشطة التسويقية والكشف عن دور التسويق 
ي بعض  رائي ف رار الش اذ الق ى اتخ ت  عل ر اإلنترن اعي عب بكة التواصل االجتم الفيروسي وش
ة  ى عملي ر اإلنترنت عل اعي عب الدول العربية واألجنبية، ولم تتناول تأثير شبكة التواصل االجتم

اذ الق بكة ااتخ أثير ش ة ت ذه الدراس ت ھ ين تناول ي ح رائي، ف ر رار الش اعي عب لتواصل االجتم
ويتر(اإلنترنت  وك وت يس ب تھلك ) ف رار الشرائي للمس اذ الق ة اتخ ى عملي يعل ن خالل  األردن م

ة ة التالي رات الدراس رار (: متغي اذ الق دائل، اتخ يم الب ات، تقي ن المعلوم ة، البحث ع إدراك الحاج
  .وتعتبر ھذه الدراسة من أولى الدراسات في االردن) القرار الشرائي الشرائي، تقييم

  )منھجية الدراسة(الطريقة واإلجراءات
ى   الوصفي التحليلي المنھج استخدام على الدراسة اعتمدت ھذه درة عل ه من الق از ب ا يمت لم

  .توفير البيانات والحقائق عن المشكلة قيد البحث

  مجتمع الدراسة
اسة من جميع المستھلكين الذين يشترون احتياجاتھم التي تم الترويج عنھا تألف مجتمع الدر

  . عبر شبكة التواصل االجتماعي في مدينة عّمان
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 عينة الدراسة ووحدة المعاينة
بما أن حجم مجتمع الدراسة غير محدد وأفراده غير معروفين ويصعب الكشف والوصول 
اليھم فقد اعتمد الباحثان على العينة المالئمة في عملية توزيع االستبانات، وقد تكونت عينة 

مستھلك من الذين يشترون حاجاتھم التي تم الترويج عنھا عبر شبكة ) 500(الدراسة من 
  ).م2000 ابو صالح،: (في مدينة عّمان، وفقاً للقاعدة اآلتية التواصل االجتماعي

n = z²/1-α*α²/e² 

α²=  تباين المجتمع 

e=  الخطأ المسموح به 

z/1-α= الجدولية لمستوى الداللة  zقيمة    

z/1-α = 1.645 

e = 10% 

α ²= 25/16 

n =[ ( 1.645)² *25/16] / 0.01 =  423  

بعد التأكد من أن المستجيب تنطبق عليه ، المستھلكينعلى  استبانة) 500(تم توزيع * 
استبانة وبعد التدقيق ) 430(وبلغ عدد االستبانات التي تم استرجاعھا  شروط عينة الدراسة،

من مجموع %) 85(أي ما نسبته  استبانة) 423(وفحص االستبانات تبين أن الصالح للتحليل ھو 
  .وتعد ھذه النسبة جيدة االستبانات الموزعة

  مصادر جمع البيانات
تم االعتماد على نوعين من المصادر للحصول على البيانات والمعلومات الالزمة والمتعلقة 

  : بھذه الدراسة ويمكن إبرازھا على النحو اآلتي

ة .1 ادر األولي م :  المص تبانة ت داد االس م إع ة وت ة للدراس ات الالزم ات والمعلوم ع البيان لجم
  . تصميمھا وفقاً ألسئلة الدراسة وفرضياتھا

شملت الكتب والمراجع العلمية والدراسات السابقة وأوراق العمل : المصادر الثانوية .2
تم االعتماد على بعض المواقع العلمية  والمؤتمرات ذات الصلة بموضوع الدراسة، وكذلك

  .اإللكترونية

  أداة الدراسة

بالرجوع إلى األدبيات ذات العالقة، والدراسات ) االستبانة(قام الباحثان بإعداد أداة الدراسة 
  .المتشابھة باالعتماد على أسئلة وفرضيات الدراسة
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  صدق األداة
والمھتمين بالبحث العلمي والمشھود  تم تحكيم االستبانة بعرضھا على عدد من المختصين

مجالھم، وقد تم أخذ مالحظاتھم حولھا، حيث تم تعديل االستبانة بناًء على ذلك لھم بالخبرة في 
  .إلى أن وصلت إلى صيغتھا النھائية

  ثبات األداة
من أجل التأكد من أن االستبانة تقيس العوامل المراد قياسھا، والتثبت من مصداقيتھا، قام 

ياس، حيث تم تقييم تماسك المقياس الباحثان بإجراء اختبار مدى اإلتساق الداخلي لفقرات المق
  ).Cronbach Alpha(بحساب معامل كرونباخ ألفا 

  .)كرونباخ ألفا(معامل ثبات اإلتساق الداخلي ألبعاد االستبانة : )1( جدول

 ألفا )α( قيمة البعد الرقم

بكة  1 ى ش ا عل ن عنھ ات المعل ه للمنتج تھلك لحاجات دى إدراك المس م
 84 .التواصل االجتماعي

عملية بحث المستھلك عن المعلومات المتعلقة بالمنتجات المعلن عنھا  2
 76 .على شبكة التواصل االجتماعي

بكة  3 ى ش ا عل ن عنھ ات المعل دائل المنتج تھلك لب يم المس ة تقي عملي
 80 .التواصل االجتماعي

ن 4 ات المعل رائي للمنتج رار الش تھلك للق اذ المس بكة  اتخ ى ش ا عل عنھ
 92.6 .التواصل االجتماعي

بكة  5 ى ش ا عل ن عنھ ات المعل رائي للمنتج رار الش تھلك للق يم المس تقي
 91 .التواصل االجتماعي لمرحلة ما بعد الشراء

 86 الفقرات جميعھا كوحدة واحدة

درة األداة  ى ق اٍل عل تدل معامالت الثبات ھذه على تمتع األداة بصورة عامة بمعامل ثبات ع
تبانة ) 1(على تحقيق أغراض الدراسة، إذ يتضح من الجدول  اد االس ات ألبع ى معامل ثب أن أعل

غ  ت ) 92.6(بل ات كان ة للثب ى قيم ا يالحظ أن أدن ات ). 76.0(فيم ة ثب ى إمكاني ير إل ا يش و م وھ
 . ج التي يمكن أن تسفر عنھا االستبانة نتيجة تطبيقھاالنتائ

  األساليب اإلحصائية المستخدمة

ار الفرضيات  )SPSS(تم االعتماد على برنامج الرزم اإلحصائية  ل واختب في عملية التحلي
ة ا : واستخدام الوسائل اإلحصائية التالي اخ ألف ار كرونب  Cronbach(اإلحصاء الوصفي، اختب

Alpha( اختبار،)t-test( اختبار تحليل التباين األحادي،)ANOVA.(  
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  محددات الدراسة
 :احل إعداد ھذه الدراسة من أھمھاواجه الباحثان مجموعة من المعوقات مروراً بمر

ضعف تعاون بعض المستھلكين الذين يشترون احتياجاتھم التي تم الترويج عنھا عبر شبكة 
صعوبة الحصول على إحصائيات . التواصل االجتماعي في مدينة عّمان عند تعبئة االستبانة

تشير إلى عدد المستھلكين الذين يشترون احتياجاتھم التي تم الترويج عنھا عبر شبكة التواصل 
  .ي مدينة عّماناالجتماعي ف

  نتائج الدراسة
شبكة التواصل االجتماعي على عملية اتخاذ القرار  ھدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر

  :إلحصائيوفيما يأتي عرض لنتائج التحليل ا الشرائي للمستھلك

  وصف خصائص أفراد عينة الدراسة
  :تبين الجداول اآلتية وصفاً لمتغيرات الدراسة

  .)الجنس( وصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسةيبين ): 2( جدول

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 44.4 188 ذكر الجنس
 55.6 235 أنثى

 100.0 423 الكلي

في حين بلغت %) 44.4(أن نسبة الذكور من عينة الدراسة بلغت ) 2(يتضح من الجدول 
 .وھذا مؤشر أن نسبة اإلناث أعلى من نسبة الذكور). %55.6(نسبة اإلناث من عينة الدراسة 

  .)العمر( وصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة يبين): 3( جدول

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 العمر

 17.3 73 سنة 20أقل من 
 41.4 175 سنة 30-20من 
 25.3 107 سنة 40-31من 
 10.9 46 سنة 50-41من 

 5.2 22 سنة 51أكثر من 
 100.0 423 الكلي
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سنة ھي  20أن نسبة عدد األشخاص الذين كانت أعمارھم أقل من ) 3(يتضح من الجدول 
. سنة 30-20ممن تتراوح أعمارھم من %) 41.4(في حين أظھرت العينة أن %) 17.3(

 .سنة ھم الفئة األكبر في عينة الدراسة )30 -20(ويالحظ أن الذين كانت أعمارھم من 

  .)الحالة االجتماعية( وصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسةيبين ): 4( جدول

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 الحالة االجتماعية

 48.2 204 أعزب
 43.3 183 متزوج
 2.8 12 أرمل
 5.4 24 مطلق

 %100 423 الكلي
في حين %) 48.2(كانت ) االعزب(أن نسبة عينة الدراسة لفئة ) 4(من الجدول  يتضح

متزوجين، كما يالحظ أن نسبة الفئة التي تمثل فئة األعزب كانت %) 43.3(أظھرت العينة أن 
ھي الغالبة وذلك نظراً لتفرغ ھذه الفئة وقلة الواجبات والمسؤوليات التي تقع على عاتقھا قياساً 

  .خرىمع الفئات األ
  .)الدخل( وصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسةيبين ): 5( جدول

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 الدخل

 20.6 87 دينار 500أقل من 
 35.0 148 دينار 750-500من 
 24.6 104 دينار 1000-751من 
 9.9 42 دينار 1250-1001من 

 9.9 42 دينار 1250أكثر من 
 100.0 423 الكلي

دينارا ) 750-500(أن عدد األشخاص الذين تقع فئة دخولھم بين ) 5(يتضح من الجدول 
من عينة الدراسة، ھي أعلى نسبة في حين بلغت أقل نسبة لألشخاص الذين % 35بلغت نسبتھم 

  %).9.9(دينارا ) 1001أكثر من (كانت فئة دخلھم 
  .)المؤھل العلمي(الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة وصف المتغيرات يبين  ):6( جدول

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

المؤھل العلمي
 9.5 40 الثانوية العامة

 6.4 27 دبلوم كلية مجتمع فما دون
 45.4 192 البكالوريوس
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  )6(تابع جدول رقم ... 
 النسبة المئوية التكرار الفئةالمتغير

 

 5.0 21 العالي الدبلوم
 24.8 105 الماجستير
 9.0 38 الدكتوراه

 100.0 423 الكلي

أن عدد األشخاص الذين يحملون شھادة الدبلوم المتوسط كانت ) 6(يتضح من الجدول 
وھي أقل نسبة في حين كانت أعلى نسبة من حملة شھادة البكالوريوس حيث %) 6.4( نسبتھم

  %).45.4(كانت نسبتھم 
على أسئلة الدراسة تم أوالً حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة 

وبيان أھمية كل فقرة من فقرات االستبانة،  لجميع المتغيرات أنموذج الدراسة المستقلة والتابعة،
وعليه فإن قيم المتوسطات الحسابية التي توصلت إليھا الدراسة، سيتم التعامل معھا على النحو 

   :اآلتي
 منخفض متوسط مرتفع

 فأقل 2.49 3.49-2.5 فما فوق 3.5
فيكون ) 3.50أكبر من أو يساوي (وبناًء على ذلك إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي للفقرات 

رات، ى الفق ا إذا كانت  مستوى تصورات المبحوثين مرتفعاً، وھذا يعني موافقة أفراد العينة عل أم
ان ) 3.49-2.50(قيمة المتوسط الحسابي تتراوح ما بين فإن مستوى التصورات متوسطٌ، وإذا ك
ً   2.49المتوسط الحسابي أقل من أو يساوي    .فيكون مستوى التصورات منخفضا

  وصف متغيرات الدراسة
حيث تم احتساب الوسط الحسابي  يعرض ھذا الجزء من الدراسة وصفاً لمتغيرات الدراسة،

  :واالنحراف المعياري، والمرتبة لفقرات متغيرات النموذج، على النحو اآلتي
  استخدام شبكة التواصل االجتماعي لدى المستھلك األردني: أوال

استخدام شبكة المتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بيبين ): 7( جدول
 .المستھلك األردنيالتواصل من قبل 

رقم 
المتوسط  الفقراتالفقرة

الحسابي
االنحراف 
المرتبةالمعياري

بكة  4 ى ش ودة عل ات الموج فح اإلعالن وم بتص أق
 1 1.08 4.12 التواصل االجتماعي التي تتعلق بالمنتجات

د  5 اعي في تحدي ى شبكة التواصل االجتم اعتمد عل
 2 0.96 3.87 بالعديد من المنتجات خياراتي الشرائية المتعلقة
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  )7(تابع جدول رقم ... 
رقم 
المتوسط  الفقراتالفقرة

الحسابي
االنحراف 
المرتبةالمعياري

ى  3 اعي لالطالع عل استخدم شبكة التواصل االجتم
 3 1.14 3.74 .خصائص المنتجات الجديدة

اعي لالطالع 1 ى  استخدم شبكة التواصل االجتم عل
 4 1.11 3.56 .ما احتاجه من منتجات بشكل عام

أفضل استخدام شبكة التواصل االجتماعي للتعرف  2
 5 1.05 3.38  الى أحدث المنتجات

  0.79 3.73 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

ى  نص عل ي ت رة الت اءت الفق وم"ج بكة التواصل  أق ى ش ودة عل ات الموج بتصفح اإلعالن
اري ) 4.12(في المرتبة األولى بمتوسط حسابي" االجتماعي التي تتعلق بالمنتجات وانحراف معي

غ  اعي )1.08(بل بكات التواصل االجتم ؤون لش تھلكين يلج ة أن المس ذه النتيج ير ھ ن تفس ، ويمك
اءت ا ا ج اتھم، كم راء منتج ة لش عرون بالحاج دما يش رة عن بكة التواصل "لفق تخدام ش أفضل اس

ى أحدث المنتجات اعي للتعرف عل غ " االجتم رة بمتوسط حسابي بل ة األخي ي المرتب ، )3.56(ف
يالحظ أن ھذه الفقرة حصلت على مرتبة مرتفعة وإن جاءت في ). 1.11(وانحراف معياري بلغ 

ي بشبكة التواصل ا وفر أحدث المرتبة األخيرة وھذا يؤكد ثقة المستھلك االردن ا ت اعي بانھ الجتم
  .المعلومات عن المنتجات الجديدة

  مراحل القرار الشرائي: ثانياً 

  إدراك الحاجة
إدراك المستھلك المتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بيبين ): 8( جدول
 .للمنتجات المعلن عنھا على ھذه الشبكة هتالحاج

رقم 
 المتوسط الفقراتالفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المرتبة المعياري

ى شراء بعض المنتجات  6 أشعر أنني احتاج إل
 1 1.10 3.97 .المعلن عنھا عبر شبكة التواصل االجتماعي

8 
ى  ا عل الن عنھ تم اإلع ي ي ات الت أن المنتج
ر  شبكة التواصل االجتماعي تتماشى مع التغي

 .المستمر في رغباتي
3.78 1.05 2 

10 
ى المنتجات  أشعر أنه ومن خالل اطالعي عل
بكة التواصل  ر ش ا عب تم اإلعالن عنھ ي ي الت

 . االجتماعي تثير اھتمامي
3.76 1.11 3 
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  )8(تابع جدول رقم ... 
رقم 
المتوسط  الفقراتالفقرة

الحسابي
االنحراف 
المرتبة المعياري

ى شبكة  7 تعمل المنتجات التي يتم اإلعالن عنھا عل
 االجتماعي بتلبية حاجاتيالتواصل 

3.67 1.12 4 

تثير المنتجات الجديدة التي يتم اإلعالن عنھا عبر  9
 .شبكة التواصل االجتماعي حاجات جديدة لدي

3.58 1.12 5 

  0.92 3.75 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

ى  جاءت ا "الفقرة التي تنص عل ن عنھ ى شراء بعض المنتجات المعل اج إل ي احت أشعر أنن
اري ) 3.97( في المرتبة األولى بمتوسط حسابي" عبر شبكة التواصل االجتماعي وانحراف معي

ى )1.10(بلغ  ادرة عل ر شبكة اإلنترنت ق دم عب ، ويمكن تفسير ھذه النتيجة أن اإلعالنات التي تق
م احتيا وفير معظ ي ت اتھم ف ن حاج ون ع تھلكين يبحث ا وإن المس راً لتنوعھ تھلكين نظ ات المس ج

رة  ا "شبكات التواصل االجتماعي، كما جاءت الفق تم اإلعالن عنھ ي ي دة الت ر المنتجات الجدي تثي
دي دة ل اعي حاجات جدي غ " عبر شبكة التواصل االجتم رة بمتوسط حسابي بل ة األخي في المرتب

ة وإن ). 1.12(غ ، وانحراف معياري بل)3.58( ة مرتفع ى مرتب نالحظ أن ھذه الفقرة حصلت عل
ا  دة نوع ق حاجات جدي جاءت في المرتبة األخيرة وھذا يؤكد أن شبكات التواصل االجتماعي تخل

  .ما لدى المستھلك
  البحث عن المعلومات

المستھلك بقيام المتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة يبين ): 9( جدول
  .بالبحث عن المعلومات الخاصة بالمنتجات المعلن عنھا على ھذه الشبكة

رقم 
المتوسط  الفقراتالفقرة

الحسابي
االنحراف 
المرتبةالمعياري

11 
ة  ديم كاف اعي بتق ل االجتم بكة التواص وم ش تق
ي أبحث  ة بالمنتجات الت المعلومات والبيانات المتعلق

 .عنھا
4.08 1.04 1 

وفر 13 ن ت ات ع اعي معلوم ل االجتم بكة التواص ش
 2 1.09 3.81.المنتجات البديلة

االت  15 رق ومج اعي ط ل االجتم بكة التواص وفر ش ت
 3 1.17 3.74 .استخدام المنتجات

ن  12 ات ع اعي معلوم ل االجتم بكة التواص وفر ش ت
 4 1.07 3.71 خصائص وفوائد المنتجات التي أبحث عنھا

ر  توفر 17 اعي معلومات غي ي شبكة التواصل االجتم ل
 5 1.20 3.70 .مضللة للمنتجات
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  )9(تابع جدول رقم ... 

رقم 
المتوسط  الفقراتالفقرة

الحسابي
االنحراف 
المرتبةالمعياري

14 
توفر شبكة التواصل االجتماعي بيانات عن اتجاھات 

تھلكين ات  وآراء المس ة بالمنتج ابقة والمتعلق الس
.المعلن عنھا

3.69 1.14 6 

ات  16 اعي معلوم ل االجتم بكة التواص ي ش وفر ل ت
 7 1.15 3.63 .وبيانات عن األسعار الحقيقية للمنتجات

  0.90 3.76 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

تقوم شبكة التواصل االجتماعي بتقديم كافة المعلومات " جاءت الفقرة التي تنص على
) 4.08( في المرتبة األولى بمتوسط حسابي" والبيانات المتعلقة بالمنتجات التي أبحث عنھا

، ويمكن تفسير ھذه النتيجة أن المتصفح لشبكات التواصل )1.04(وانحراف معياري بلغ 
توفر لي "بأي منتج يبحث عنه، وجاءت الفقرة االجتماعي يجد غزارة في المعلومات التي تتعلق 

في المرتبة " شبكة التواصل االجتماعي معلومات وبيانات عن األسعار الحقيقية للمنتجات
، يمكن تفسير ھذه النتيجة )1.15(، وانحراف معياري بلغ )3.63(األخيرة بمتوسط حسابي بلغ 

ت وتكتفي بوضع ميزات واستخدامات أن بعض المواقع قد ال تضع األسعار التي تتعلق بالمنتجا
  .المنتج

  تقييم البدائل
تقييم المستھلك المتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بيبين ): 10( جدول

  .لبدائل المنتجات المعلن عنھا على ھذه الشبكة

رقم 
المتوسط  الفقراتالفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المرتبة المعياري

توفر لي شبكة التواصل االجتماعي معلومات كافية  18
 1 1.07 3.99 .للتعرف على أبرز البدائل المتاحة للمنتجات

20 
ل  بكة التواص ى ش وافرة عل ات المت المعلوم
ديل  ى الب رف إل تھلك للتع اعد المس اعي تس االجتم

.األفضل للشراء
3.87 1.12 2 

وفر 19 ات  ت اعي معلوم ل االجتم بكة التواص ي ش ل
 3 1.12 3.68 .للتعرف على مميزات البدائل المطروحة

21 
ر  ا عب ن عنھ ة المعل أشعر أن سعر المنتجات البديل
دراتي  ع ق ق م اعي تتواف ل االجتم بكة التواص ش

.الشرائية
3.63 1.15 4 

  0.935 3.79 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام
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توفر لي شبكة التواصل االجتماعي معلومات كافية للتعرف "الفقرة التي تنص على  جاءت
وانحراف ) 3.99( على أبرز البدائل المتاحة للمنتجات في المرتبة األولى بمتوسط حسابي

وھذا مؤشر على أن ھناك الكثير من البدائل عبر شبكات التواصل )". 1.07(معياري بلغ 
أشعر أن سعر المنتجات البديلة المعلن "ا بشكل كاٍف، وجاءت الفقرة االجتماعي التي تم تقديمھ

في المرتبة األخيرة بمتوسط  ."عنھا عبر شبكة التواصل االجتماعي تتوافق مع قدراتي الشرائية
يمكن تفسير ھذه النتيجة أن القدرة الشرائية ). 1.15(، وانحراف معياري بلغ )3.63(حسابي بلغ 

  .اصل االجتماعي إنّما تتأثر بالدخل وبعض العوامل األخرىال تتأثر بشبكات التو

 اتخاذ القرار الشرائي
المتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة باتخاذ المستھلك يبين ): 11(جدول 

  .لمنتجات المعلن عنھا على ھذه الشبكةللقرار الشرائي ل

رقم 
المتوسط  الفقراتالفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المرتبة المعياري

ي  23 اعي ف ل االجتم بكة التواص تخدام ش ل اس أفض
 1 1.06 3.93 عمليات الشراء لحاجاتي

ر شبكة  22 ا عب ن عنھ اعتقد أن شراء المنتجات المعل
 2 1.15 3.84 التواصل االجتماعي  تشبع حاجاتي

المنتج من دون  25 ة ب ة المتعلق ة النقدي دفع القيم أقوم ب
 3 1.15 3.74 .تردد

24 
دى المستھلك  ارزاً ل تلعب العالمة التجارية دوراً ب
بكات  ر ش ا عب ن عنھ ات المعل راء المنتج د ش عن

 .التواصل االجتماعي
3.67 1.12 4 

29 

بكة  ر ش ا عب ن منتجاتھ ي تعل ركات الت زم الش تلت
ات  ليم المنتج ت تس اعي بوق ل االجتم التواص

تراه ن  المش و معل ا ھ تھلك بحسب م ل المس ن قب م
 .عنه

3.66 1.20 5 

ر  27 ا عب ن عنھ ة الشراء للمنتجات المعل تحتاج عملي
 6 1.17 3.63 .شبكة التواصل االجتماعي إلى وقت طويل

ر  26 ا عب ن عنھ ات المعل راء المنتج ة ش از عملي تمت
 7 1.11 3.59 .شبكة التواصل االجتماعي بالبساطة والسھولة

28 
زم بكة  تلت ر ش ا عب ن منتجاتھ ي تعل ركات الت الش

ا دون  ن عنھ عار المعل اعي باألس التواصل االجتم
 .إضافات ال يعرفھا المستھلك سابقا

3.55 1.17 8 

  0.89 3.71 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام
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اعي باألسعار "الفقرة  جاءت تلتزم الشركات التي تعلن منتجاتھا عبر شبكة التواصل االجتم
ابقا غ  ."المعلن عنھا دون إضافات ال يعرفھا المستھلك س رة بمتوسط حسابي بل ة األخي في المرتب

غ )3.55( اري بل راف معي ن). 1.17(، وانح اك بعض  يمك ون ھن د يك ه ق ة أن ذه النتيج ير ھ تفس
اك  ذا أن ھن ي ھ ن ال يعن اعي، ولك بكات التواصل االجتم ر ش ين عب ن بعض المعلن ات م المخالف

  .الكثير من المخالفات التي تتعلق بتغير سعر المنتج
 تقييم القرار الشرائي

علقة بتقييم المستھلك المتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتيبين ): 12( جدول
  .لمنتجات المعلن عنھا على ھذه الشبكةللقرار الشرائي ل

رقم 
المتوسط  الفقراتالفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المرتبة المعياري

ع  30 ا م ن عنھ ات المعل ائص المنتج ابق خص تتط
 1 1.07 3.88.الواقع الفعلي للمنتج بعد تجربته

32 
ر  ا عب ن عن منتجاتھ اعتقد بأن الشركات التي تعل
تھلكين  شبكة التواصل االجتماعي تأخذ بآراء المس

.وتعليقاتھم عن المنتجات
3.84 1.06 2 

أعبر عن والئي للمنتج من خالل شبكة التواصل  34
 3 1.11 3.78.االجتماعي

36 
ر شبكة  تقوم الشركات التي تعلن عن منتجاتھا عب

تھلكين التواصل  اعي باستطالع آراء المس االجتم
  .الذين قاموا بشراء منتجاتھم بين الحين واآلخر

3.78  1.10 4 

ة  31 ي الفرص اعي ل ل االجتم بكة التواص يح ش تت
 5 1.13 3.70.الكافية بالتعبير عن مالحظاتي عن المنتجات

أظھر أعجابي بالمنتجات المختلفة باستخدام شبكة  35
 6 1.17 3.66.التواصل االجتماعي

بكة  33 الل ش ن خ تج م ن المن ائي ع ن رض ر ع أعب
 7  1.13 3.61.التواصل االجتماعي

37 
ر شبكة  تقوم الشركات التي تعلن عن منتجاتھا عب
بة  يانة مناس رامج ص اعي بب ل االجتم التواص

.للمنتجات التي يتم شراؤھا
3.55 1.06 8 

ا 38 ن عنھ ات المعل د أن المنتج بكة اعتق ر ش عب
 9 1.15 3.55.التواصل االجتماعي تمتاز بالجودة العالية

39 
أعتقد أن السعر الذي أقوم بدفعه لشراء المنتجات 
اعي  ل االجتم بكة التواص ر ش ا عب ن عنھ المعل

.يتوافق مع تلبية حاجاتي ورغباتي
3.41 1.18 10 

  0.806 3.68المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام
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ر شبكة "جاءت الفقرة  ا عب ن عنھ ه لشراء المنتجات المعل وم بدفع ذي أق د أن السعر ال اعتق
اتي ة حاجاتي ورغب رة بمتوسط حسابي  ."التواصل االجتماعي يتوافق مع تلبي ة األخي في المرتب

غ  غ )3.41(بل اري بل راف معي ات ). 1.18(، وانح ض المنتج ة أن بع ذه النتيج ير ھ ن تفس يمك
ة يما العالم ة  والس ة(التجاري ب ) المارك ا ال تتناس ن أنھ ن الممك ثمن، أو م ة ال ون غالي ا تك منھ

  .وخصائص وثقافة المجتمع األردني

عملية اتخاذ القرار وبناًء على البيانات السابقة، يمكن مقارنة المتوسطات الحسابية لمحاور 
  :الشرائي للمنتجات المعلن عنھا على شبكات التواصل، على النحو اآلتي

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمحاور عملية اتخاذ القرار الشرائي يبين ): 13( لجدو
  .للمنتجات المعلن عنھا على شبكات التواصل

المتوسط  المجال رقم المجال
الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مدى إدراك المستھلك لحاجاته للمنتجات المعلن  المحور األول
 0.92 3.75 .االجتماعيعنھا على شبكة التواصل 

 المحور الثاني
عملية بحث المستھلك عن المعلومات المتعلقة 

بالمنتجات المعلن عنھا على شبكة التواصل 
 .االجتماعي

3.76 0.90 

عملية تقييم المستھلك لبدائل المنتجات المعلن عنھا  المحور الثالث
 0.94 3.79 .على شبكة التواصل االجتماعي

اتخاذ المستھلك للقرار الشرائي للمنتجات المعلن  المحور الرابع
 0.89 3.71 .عنھا على شبكة التواصل االجتماعي

 المحور الخامس
تقييم المستھلك للقرار الشرائي للمنتجات المعلن 
عنھا على شبكة التواصل االجتماعي لمرحلة ما 

 .بعد الشراء
3.68 0.81 

 0.89 3.74 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

ى شبكة "أظھرت النتائج أن محور  مدى إدراك المستھلك لحاجاته للمنتجات المعلن عنھا عل
غ " التواصل االجتماعي ى متوسط حسابي بل غ ) 3.75(حصل عل اري بل ) 0.92(وانحراف معي

ا "حين حصل  في ن عنھ ة بالمنتجات المعل ة بحث المستھلك عن المعلومات المتعلق محور عملي
اعي ل االجتم بكة التواص ى ش غ " عل ابي بل ط حس ى متوس غ ) 3.76(عل اري بل راف معي وانح

ور  ،)0.90( ا حصل مح بكة "كم ى ش ا عل ن عنھ ات المعل دائل المنتج تھلك لب يم المس ة تقي عملي
اعي ى م" التواصل االجتم غ عل ابي بل ط حس غ ) 3.79(توس اري بل راف معي ا ) 0.94(وانح كم

ور  بكة التواصل "حصل مح ى ش ا عل ن عنھ ات المعل رائي للمنتج رار الش تھلك للق اذ المس اتخ
غ ) 3.71(على متوسط حسابي بلغ " االجتماعي ا حصل محور ) 0.89(وانحراف معياري بل كم
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ة تقييم المستھلك للقرار الشرائي للمنتجات المعلن عن" اعي لمرحل ى شبكة التواصل االجتم ا عل ھ
  ).  0.81(وانحراف معياري بلغ ) 3.68(على متوسط حسابي بلغ " ما بعد الشراء

  اختبار الفرضيات
  : تم اختبار الفرضيات حسب ما يناسبھا من اساليب احصائية وعلى النحو اآلتي

لشبكة ) α≤ 0.05(ة ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الدالل :الفرضية األولى
  .على إدراك المستھلك لحاجاته للمنتجات المعلن عنھا على ھذه الشبكةالتواصل االجتماعي 

نتائج اختبار أثر استخدام شبكة التواصل على إدراك الحاجة لدى المستھلك : )14(جدول 
  .األردني

 المتغير التابع

  ملخص النموذج
Model Summery 

  تحليل التباين
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  .(α ≤ 0.05)يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى  *

وھذا يعني أن ھناك عالقة موجبة بين  ،(r = 0.778)أن قيمة ) 14(تشير نتائج الجدول 
استخدام شبكة التواصل وإدراك الحاجة عند المستھلك األردني أي أن المستھلك يحصل على 
. المعلومات الكافية عن المنتجات التي يتم اإلعالن عنھا من خالل شبكة التواصل االجتماعي

قد ) استخدام شبكة التواصل(د ، وھذا يعني أن بع(r2= 0.605)ويتبين أن قيمة معامل التحديد 
كما  .، مع بقاء العوامل األخرى ثابتة)إدراك الحاجة(من التباين في %) 60.5(فّسر ما مقداره 
وھذا يؤكد داللة  (Sig = 0.000)عنــد مستـوى ثقة ) 527.462(قد بلغـت  (F)يتبـين أن قيمـة 

وأن  (B= 0.729) كما يتبين من جدول المعامالت أن قيمة ).α ≤ 0.05(االنحدار عند مستوى 
   وھذه تؤكد داللة المعامل عند مستوى (Sig = 0.000)عند مستوى ثقة  (t= 22.967)قيمة 

)α ≤ 0.05 .( وبناء على ما سبق، نرفض الفرضية العدمية األولى ونقبل الفرضية الفرعية
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 2015، )12( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

لشبكة التواصل ) α≤ 0.05(عند مستوى الداللة يوجد أثر ذو داللة إحصائية : "البديلة القائلة
  "على إدراك المستھلك لحاجاته للمنتجات المعلن عنھا على ھذه الشبكةاالجتماعي 

لشبكة ) α≤ 0.05(ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :الفرضية الثانية
بالمنتجات المعلن عنھا على التواصل االجتماعي على بحث المستھلك عن المعلومات الخاصة 

  .ھذه الشبكة

  .نتائج اختبار أثر شبكة التواصل االجتماعي على البحث عن المعلومات: )15(جدول 
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  .(α ≤ 0.05)يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى  *

وھذا يعني أن ھناك عالقة موجبة بين ما  ،(r = 0.875)أن قيمة ) 15( تشير نتائج الجدول 
بعد استخدام شبكة التواصل والبحث عن المعلومات أي أن المعلومات الخاصة بالمنتجات التي 

ويتبين أن قيمة . يتم اإلعالن عنھا على شبكة التواصل االجتماعي متوفرة وكافية للقرار الشرائي 
قد فّسر ما مقداره ) استخدام شبكة التواصل(، وھذا يعني أن بعد (r2= 0.765)معامل التحديد 

كما يتبـين أن  .، مع بقاء العوامل األخرى ثابتة)البحث عن المعلومات(من التباين في %) 76.5(
وھذا يؤكد داللة االنحدار  (Sig = 0.000)عنــد مستـوى ثقة ) 1124.99(قد بلغـت  (F)قيمـة 

  وأن قيمة (B= 0.757) كما يتبين من جدول المعامالت أن قيمة ).α ≤ 0.05(عند مستوى 
 (t= 33.541)  عند مستوى ثقة(Sig = 0.000) وھذه تؤكد داللة المعامل عند مستوى   
)α ≤ 0.05 .( وبناء على ما سبق، نرفض الفرضية العدمية الثانية ونقبل الفرضية الفرعية البديلة

  :القائلة
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لشبكة التواصل االجتماعي ) α≤ 0.05(ة عند مستوى الداللة يوجد أثر ذو داللة إحصائي"
  ".على بحث المستھلك عن المعلومات الخاصة بالمنتجات المعلن عنھا على ھذه الشبكة

لشبكة ) α≤ 0.05(ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثالثة
  .المنتجات المعلن عنھا على ھذه الشبكةالتواصل االجتماعي على تقييم المستھلك لبدائل 

  .نتائج اختبار أثر استخدام شبكة التواصل على تقييم البدائل : )16(جدول 
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  .(α ≤ 0.05)تأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى يكون ال *

، وھذا يعني أن ھناك عالقة موجبة بين (r = 0.765)أن قيمة ) 16(تشير نتائج الجدول 
بعد استخدام شبكة التواصل وتقييم البدائل أي أن المستھلك األردني يحصل على معلومات كافية 

ويتبين أن قيمة . ئل الشراء من خاللھاوحقيقية من خالل شبكة التواصل االجتماعي يقيم بدا
قد فّسر ما مقداره ) استخدام شبكة التواصل(، وھذا يعني أن بعد (r2= 0.585)معامل التحديد 

 (F)كما يتبـين أن قيمـة  .، مع بقاء العوامل األخرى ثابتة)تقييم البدائل(من التباين في %) 58.5(
  وھذا يؤكد داللة االنحدار  (Sig = 0.000)عنــد مستـوى ثقة ) 485.740(قد بلغـت 

  وأن قيمة (B= 0.729) كما يتبين من جدول المعامالت أن قيمة ).α ≤ 0.05(عند مستوى 
 (t= 22.040)  عند مستوى ثقة(Sig = 0.000) وھذه تؤكد داللة المعامل عند مستوى   
)α ≤ 0.05.(رضية الفرعية البديلة وبناء على ما سبق، نرفض الفرضية العدمية  الثالثة ونقبل الف

لشبكة التواصل االجتماعي ) α≤ 0.05(يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ": القائلة
  ".على تقييم المستھلك لبدائل المنتجات المعلن عنھا على ھذه الشبكة
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 2015، )12( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

لشبكة ) α≤ 0.05(ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الرابعة
اتخاذ المستھلك للقرار الشرائي للمنتجات المعلن عنھا على ھذه  التواصل االجتماعي على

  .الشبكة

  .نتائج اختبار أثر استخدام شبكة التواصل االجتماعي على اتخاذ القرار الشرائي :)17(جدول 
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  .(α ≤ 0.05)يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى  *

، وھذا يعني أن ھناك عالقة موجبة بين (r = 0.767)أن قيمة ) 17(تشير نتائج الجدول 
بعد استخدام شبكة التواصل واتخاذ القرار الشرائي أي أن المعلومات التي توفرھا شبكة التواصل 

ويتبين أن قيمة . تكون تؤثر في عملية اتخاذ القرار الشرائي عند المستھلك األردني االجتماعي
قد فّسر ما مقداره ) استخدام شبكة التواصل(، وھذا يعني أن بعد (r2= 0.589)معامل التحديد 

كما يتبـين أن  .، مع بقاء العوامل األخرى ثابتة)اتخاذ القرار الشرائي(من التباين في %) 58.9(
وھذا يؤكد داللة االنحدار  (Sig = 0.000)عنــد مستـوى ثقة ) 494.321(قد بلغـت  (F)قيمـة 

  وأن قيمة (B= 0.754) كما يتبين من جدول المعامالت أن قيمة ).α ≤ 0.05(عند مستوى 
 (t= 22.233)  عند مستوى ثقة(Sig = 0.000) وھذه تؤكد داللة المعامل عند مستوى   
)α ≤ 0.05.( وبناء على ما سبق، ترفض الفرضية العدمية الرابعة وتقبل الفرضية الفرعية

لشبكة التواصل ) α≤ 0.05(يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة " :البديلة القائلة
  ."اتخاذ المستھلك للقرار الشرائي للمنتجات المعلن عنھا على ھذه الشبكة االجتماعي على

لشبكة ) α≤ 0.05(ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :الخامسةالفرضية 
التواصل االجتماعي على تقييم المستھلك للقرار الشرائي للمنتجات المعلن عنھا على ھذه الشبكة 

  .لمرحلة ما بعد الشراء
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )12( 29المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  .اختبار أثر استخدام شبكة التواصل االجتماعي على تقييم القرار الشرائي نتائج :)18(جدول 
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  .(α ≤ 0.05)يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى  *

  ، وھذا يعني أن ھناك عالقة موجبة (r = 0.387)أن قيمة ) 18(تشير نتائج الجدول 
  بين بعد استخدام شبكة التواصل وتقييم القرار الشرائي أي أن المستھلك األردني يقيم 

ويتبين أن قيمة معامل التحديد . من خالل شبكة التواصل االجتماعيالمنتجات التي يقوم بشرائھا 
(r2= 0.150) من %) 15.0(قد فّسر ما مقداره ) استخدام شبكة التواصل(، وھذا يعني أن بعد

قد  (F)كما يتبـين أن قيمـة  .، مع بقاء العوامل األخرى ثابتة)تقييم القرار الشرائي(التباين في 
وھذا يؤكد معنوية االنحدار عند مستوى  (Sig = 0.000)عنــد مستـوى ثقة  )46.047(بلغـت 

)α ≤ 0.05.(  

عند مستوى  (t= 6.786)وأن قيمة  (B= 0.370) كما يتبين من جدول المعامالت أن قيمة
وبناء على ما سبق، ).α ≤ 0.05( وھذه تؤكد معنوية المعامل عند مستوى (Sig = 0.000)ثقة 

يوجد أثر ذو داللة " :مية الخامسة ونقبل الفرضية الفرعية البديلة القائلةنرفض الفرضية العد
لشبكة التواصل االجتماعي على تقييم المستھلك للقرار ) α≤0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 

  ".الشرائي للمنتجات المعلن عنھا على ھذه الشبكة لمرحلة ما بعد الشراء
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 2015، )12( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  ملخص النتائج
  خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج يمكن إبرازھا على النحو كاآلتي

ع  − رار الشرائي في جمي اذ الق ة اتخ ى عملي اعي عل اٍل لشبكة التواصل االجتم أثير ع وجود ت
 :مراحله من حيث

 .إدراك المستھلك للمنتجات المعلن عنھا على شبكة التواصل االجتماعي -

بحث المستھلك عن المعلومات الخاصة بالمنتجات المعلن عنھا على شبكة التواصل  -
، حيث اثبتت ھذه الدراسة )(Cvijikj,2010االجتماعي وھذه النتيجة تتفق مع دراسة 

يسمح للمستخدمين بتبادل المعلومات والخبرات حول ) الفيس بوك(أن تطبيق 
 .المنتجات بين أصدقائھم

 .تجات البديلة المعلن عنھا على شبكة التواصل االجتماعيتقييم المستھلك للمن -

اتخاذ المستھلك قراره الشرائي باختياره بديال من بين البدائل المتاحة والمعلن عنھا  -
 Santiesteban (على شبكة التواصل االجتماعي، وھذه النتيجة تتفق مع دراسة 

للمستھلكين عن طريق ة ، حيث أظھرت بوجود إمكانية تأثير القرارات الشرائي)2010
 .تفاعلھم مع العالمات التجارية عبر وسائل اإلعالم االجتماعية

تقييم المستھلك للقرار الشرائي بعد تجربته للمنتجات التي قام بشرائھا وفقا لمعايير  -
 .الشراء، وبيان درجة رضا المستھلك عن قراره

 Cvijikj,et: السابقةجاءت نتائج ھذه الدراسة متفقة إلى حد كبير مع  الدراسات  −
al.,2010)( ودراسة ،) 2011اللدعة  وخزاندار (، )2007ابو حميدة .(  

في ضوء النتائج التي أظھرتھا ھذه الدراسة قدم الباحثان مجموعة من التوصيات على 
  :النحو اآلتي

ضرورة توفير معلومات كافية للمستھلك عن المنتجات والشركات  بحيث يستطيع المستھلك  .1
ذه  الحصول رت ھ ث أظھ رائي، حي راره الش اذ ق ا التخ ي يحتاجھ ات الت ة المعلوم ى كاف عل

رار الشرائي  اذ الق ة اتخ ى عملي الدراسة أن ھناك تأثيراً عالياً لشبكة التواصل االجتماعي عل
 .للمنتجات المعلن عنھا على ھذه المواقع

توفر الشركات المعنية بالترويج عن منتجاتھا من خالل شبكة التواصل االجتماعي  إن .2
مساحات كافية من الحرية للمستھلكين للتعبير عن آرائھم واقتراحاتھم المتعلقة في المنتجات 

 .قبل وبعد عملية الشراء

 على الشركات التوسع في استخدام شبكة التواصل االجتماعي في تسويق منتجاتھا حيث .3
 .يوجد أعداد ضخمة من المستھلكين يستخدمون ھذه الشبكة في البحث عن المنتجات
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 :إجراء الدراسات اآلتية .4

 .أثر شبكات التواصل االجتماعي على القرار الشرائي للشركات −

لوك  − ى الس اعي عل ل االجتم بكة التواص الل ش ن خ ة م ة التجاري رويج العالم ر ت أث
 .االستھالكي
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      .االجتماعي على تلبية احتياجاتي

اإلعالن عنھا عبر شبكة التواصل  إن المنتجات التي يتم .8
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االجتماعي ببرامج صيانة مناسبة للمنتجات التي يتم 
شراؤھا

     

اعتقد أن المنتجات المعلن عنھا عبر شبكة التواصل .38
     االجتماعي تمتاز بالجودة العالية

39. 
بدفعه لشراء المنتجات المعلناعتقد أن السعر الذي أاقوم

عنھا عبر شبكة التواصل االجتماعي يتوافق مع تلبية 
.حاجاتي ورغباتي

     

 


