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)قدم لنرش يف  1434/1/12هـ ؛    وقبل للنرش يف  1434/10/1هـ(

املايل هلذا  األعامل عىل دعمها  إدارة  كلية  ممثلة يف مركز بحوث  امللك سعود  بجامعة  العلمي  البحث  الباحثون عامدة  يشكر 

البحث

الكلامت املفتاحية: اإلعالن، املحتوى، الشبكات االجتامعية، العالمة التجارية، االجتاهات.
ملخص.  استهدفت الدراسة قياس العالقة بني املحتوى اإلعالين إلعالنات رشكة االتصاالت السعودية يف مواقع الشبكات 
االجتامعية عىل اإلنرتنت واجتاهات املستهلكني نحو عالمتها التجارية، كذلك بحثت الدراسة يف معنوية الفروق يف متغريي 
هذه  زائري  من  املستهلكني  وجنسية  وتعليم  وعمر  جنس  التجاريةباختالف  العالمة  نحو  واالجتاهات  اإلعالين  املحتوى 
إلعالنات  اإلعالين  املحتوى  بني  إحصائية  داللة  ذات  موجبة  عالقة  وجود  إىل  نتائجها  يف   الدراسة  خلصت  املواقع.وقد 
اجتاهات  معنوية يف  فروق  ووجود  التجارية،  نحو عالمتها  املستهلكني  واجتاهات  االجتامعية  الشبكات  مواقع  الرشكة عىل 
املستهلكني نحو العالمة التجارية للرشكة باختالف مستوى العمر واجلنسية، وعدم وجود فروق معنوية باختالف اجلنس 
واملستوى التعليمي.كام خلصت الدراسة إىل وجود فروق معنوية يف تقييم املستهلكني للمحتوى اإلعالين إلعالنات الرشكة 
والعمر  اجلنس  مستويات  باختالف  معنوية  فروق  وجود  وعدم  التعليمي،  املستوى  باختالف  االجتامعية  الشبكات  عىل 
واجلنسية.وبناًء عىل ذلك، أوصت الدراسة بأمهية استفادة رشكة االتصاالت السعودية من مواقع الشبكات االجتامعية يف 
اإلعالن عن منتجاهتا، مع مراعاة املصداقية يف املعلومات التي حتتوهيا اإلعالنات، ألمهية هذا العامل يف التأثري عىل اجتاهات 
الدراسة عند استهداف األسواق وبناء  الديموغرافية عىل متغريي  العوامل  أثر  التجارية، ومراعاة  العالمة  املستهلكني نحو 

اإلسرتاتيجيات التسويقية، ومنها اإلعالن يف مواقع الشبكات االجتامعية عىل اإلنرتنت.
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مقدمة

االجتامعية  الشبكات  مواقع  ظاهرةاستخدام  انترشت 
العاملي.  املستوى  عىل  واسعًا  انتشارًا  اإلنرتنت  عىل 
للتأثري  جديدة  فرص  خلق  إىل  االنتشار  هذا  أدى  وقد 
االجتامعية،  سواء  املجاالت  من  الكثري  يف  األفراد  عىل 
والثقافية،واالقتصادية، والسياسية، مما استدعى توجيه 
الفرص  تلك  استغالل  كيفية  لبحث  االهتامم  مزيد من 

من قبل املؤسسات يف خمتلف هذه املجاالت. 
الشبكات  مواقع  عىل  الرتويج  جمال  ويعترب 
أدركت  الذي  املستجدة  املجاالت  أحد  االجتامعية 
أمهية  من  له  ما  التجارية  واملؤسسات  الرشكات 
للرتويج  جديدة  فرص  من  يقدمه  ملا  وذلك  خاصة، 
العمالء،  من  معينة  فئات  من  ملنتجاهتا،واالقرتاب 
من  يقدمونه  نحوما  واجتاهاهتم  آرائهم  عىل  والتعرف 
سلع وخدمات، إضافة إىل استطالع آرائهم وتوقعاهتم 
املستقبلية بخصوص منتجات الرشكة وأسعارها وطرق 

توزيعها والرتويج هلا. 
العنارص  أحد  هو  اإلعالن  أن  يف  شك  من  وما 
مواقع  يف  استخدامها  شاع  التي  اهلامة  الرتوجيية 
اإلقبال  املسوقون  يستغل  حيث  االجتامعية،  الشبكات 
شبكات  عىل  املستهلكني  فئات  بعض  قبل  من  املتزايد 
منها  الشهرية  املواقع  االجتامعي-وخاصة  التواصل 
عن  اإلعالن  يف   -MySpace  ،Twitter  ،Facebook مثل: 
اجتاهات  تكوين  يف  منهم  ومنتجاهتم،رغبة  نشاطاهتم 
كبرية  قطاعات  لدى  منتجات  من  يقدمونه  عام  إجيابية 

من املستهلكني.
من  واحدة  هي  السعودية  االتصاالت  ورشكة 
الرشكات الكربى يف جمال االتصاالت يف اململكة العربية 

السعودية، وتقوم باإلعالن عام تقدمه من منتجات عىل 
عدة مواقع شهرية للتواصل االجتامعي وهي: فيسبوك، 
دراسة  إىل  الباحثني  دفع  الذي  األمر  يوتيوب،   ، تويرت 
أثر حمتوى إعالنات الرشكة يف هذه املواقع عىل اجتاهات 
هام  تأثري  من  لذلك  ملا  التجارية؛  نحو عالمتها  زائرهيا 
عىل طلب املستهلكني ملنتجات الرشكة، ومن ثم حجم 
مبيعاهتا وحصتها السوقية يف سوق تتسم بشدة املنافسة 
بني عدة رشكات تعمل يف نفس املجال، وسعيهالتكوين 

اجتاهات إجيابية عن منتجاهتا لدى املستهلكني. 
 

مشكلة وتساؤالت الدراسة
اإلنرتنت  شبكة  خدمات  تكلفة  انخفاض  أدى 
وزيادة  اخلدمات  هذه  مستخدمي  رشحية  اتساع  إىل 
املستوى  عىل  الشبكة  عىل  اليومية  التصفح  معدالت 
العاملي. ويف عام 2010بلغ عدد مستخدمي اإلنرتنت 
مليون   11.4 نحو  السعودية  العربية  اململكة  يف 
التي لدهيا مواقع  السعودية  الرشكات  مستخدم،ونسبة 
يف  املواقع  هذه  تستخدم  وأهنا  اإلنرتنت%47،  عىل 
اإللكرتونية  التجارة  وعمليات  املنتجات،  تسويق 

)تقرير تقنية املعلومات، 2010(.
وتسعى الرشكات – ومنها رشكات االتصاالت 
اإلعالن  استخدام  إىل  السعودية-  العربية  اململكة  يف 
كوسيلة  االجتامعية  الشبكات  مواقع  عىل  اإللكرتوين 
زيادة  ثم  ومن  منتجاهتا،  عىل  الطلب  وزيادة  للرتويج 
قدراهتا  تدعيم  إىل  إضافة  السوقية،  وحصتها  مبيعاهتا 
التنافسية. وبناًء عليه، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا 
هو: هل سامهت إعالنات الرشكة يف مواقع الشبكات 
املواقع  املستهلكني من زائري هذه  إقناع  االجتامعية يف 
باملنافع التي تقدمهامنتجاهتا، ومن ثم تكوين اجتاهات 

إجيابيةنحو عالمتها التجارية؟.  
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مما ال شك فيه أن دراسة أثرحمتوى اإلعالنات يف 
املستهلكني  اجتاهات  عىل  االجتامعية  الشبكات  مواقع 
السعودية– االتصاالت  التجاريةلرشكة  العالمة  نحو 
سوق  يف  العاملة  الرشكات  كربى  من  باعتبارها 
ن من التعرف عىل أبعاد هذه  االتصاالت باململكة- يمكِّ
التسويقي  األداء  ختطيط  عىل  وآثارها  الرتوجيية  األداة 
يدعم  بام  استخدامها  تفعيل  إمكانية  ثم  ومن  للرشكة، 
تسعى  املنطلق  هذا  ومن  التسويقية.  أهدافها  حتقيق 

الدراسة إىل اإلجابة عىل التساؤلني التاليني:
1- هل يؤثر املحتوى اإلعالين إلعالنات رشكة 
االجتامعية  الشبكات  مواقع  يف  السعودية  االتصاالت 
عىل اإلنرتنت إجيابًا عىل اجتاهات املستهلكني من زائري 

هذه املواقع نحو عالمتها التجارية؟
2- هل تؤثر العوامل الديموجرافية للمستهلكني 
من زائري هذه املواقع)اجلنس والعمر واملستوى التعليمي 
واجلنسية( عىل كل من املحتوى اإلعالين إلعالنات رشكة 
االجتامعية،  الشبكات  مواقع  يف  السعودية  االتصاالت 

واجتاهاهتم نحو عالمتها التجارية؟

أوالً: اإلطار العام للدراسة
1- أهداف الدراسة  

1- التعرف عىل أثر املحتوى اإلعالين إلعالنات 
الشبكات  مواقع  يف  السعودية  االتصاالت  رشكة 
هذه  زائري  من  املستهلكني  اجتاهات  عىل  االجتامعية 

املواقع نحو عالمتها التجارية.
تقييامت  يف  فروق  هناك  كانت  إذا  ما  حتديد   -2
املستهلكني ملحتوى إعالنات رشكة االتصاالت السعودية 
عىل مواقع الشبكات االجتامعية وكذلك اجتاهاهتم نحو 
عالمتها التجارية باختالف عوامل جنس وعمر وتعليم 

وجنسية املستهلكني من زائري هذه املواقع.

3- تقديم جمموعة من التوصيات التي تستهدف 
للرشكة،  التسويقية  اإلسرتاتيجيات  إعداد  يف  املسامهة 
الشبكات  مواقع  يف  الرتوجيي  نشاطها  وخاصة 
إجيابية لدى  اجتاهات  بام يساهم يف تكوين  االجتامعية، 
املستهلكني من زائري هذه املواقع عن العالمة التجارية 

للرشكة، ومن ثم املسامهة يف تعزيز قدرهتا التنافسية.
2- فروض الدراسة

لتحقيق أهداف الدراسة، يقوم الباحثون باختبار 
الفروض التالية:

إجيابية ذات داللة إحصائية  1- ال توجد عالقة 
يف  السعودية  االتصاالت  رشكة  إعالنات  حمتوى  بني 
املستهلكني من  الشبكات االجتامعية واجتاهات  مواقع 

زائري هذه املواقع نحو عالمتها التجارية.
يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال   -2
الشبكات  مواقع  زائري  من  املستهلكني  اجتاهات 
االتصاالت  لرشكة  التجارية  العالمة  نحو  االجتامعية 

السعودية باختالف جنس املستهلك.
يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال   -3
الشبكات  مواقع  زائري  من  املستهلكني  اجتاهات 
االتصاالت  لرشكة  التجارية  العالمة  نحو  االجتامعية 

السعودية باختالف عمر املستهلك.
يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال   -4
الشبكات  مواقع  زائري  من  املستهلكني  اجتاهات 
االتصاالت  لرشكة  التجارية  العالمة  نحو  االجتامعية 

السعودية باختالف املستوى التعليمي للمستهلك.
يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال   -5
الشبكات  مواقع  زائري  من  املستهلكني  اجتاهات 
االتصاالت  لرشكة  التجارية  العالمة  نحو  االجتامعية 

السعودية باختالف جنسية املستهلك.
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يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال   -6
الشبكات  مواقع  زائري  من  املستهلكني  تقييامت 
االتصاالت  رشكة  إعالنات  ملحتوى  االجتامعية 
باختالف  االجتامعية  الشبكات  مواقع  يف  السعودية 

جنس املستهلك.
يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال   -7
الشبكات  مواقع  زائري  من  املستهلكني  تقييامت 
االتصاالت  رشكة  إعالنات  ملحتوى  االجتامعية 
السعودية يف مواقع الشبكات االجتامعية باختالف عمر 

املستهلك.
يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال   -8
الشبكات  مواقع  زائري  من  املستهلكني  تقييامت 

االتصاالت  رشكة  إعالنات  ملحتوى  االجتامعية 
باختالف  االجتامعية  الشبكات  مواقع  يف  السعودية 

املستوى التعليمي للمستهلك.
يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال   -9
الشبكات  مواقع  زائري  من  املستهلكني  تقييامت 
االتصاالت  رشكة  إعالنات  ملحتوى  االجتامعية 
باختالف  االجتامعية  الشبكات  مواقع  يف  السعودية 

جنسية املستهلك.

والعالقات  املتغريات   )1( رقم  الشكل  ويوضح 
التي تتضمنها هذه الفروض:

الشكل رقم )1(.نموذج الدراسة

3- أمهية الدراسة  
عىل املسـتوى األكاديمي، ُيعد هذا البحث – يف 
العربية  الدراسـات  أوائل  من   – الباحثني  علم  حدود 
التي تناولت العالقة بني اإلعالن اإللكرتوين يف مواقع 
نحو  املستهلكني  واجتاهات  االجتامعية  الشبكات 

وتعليم  وعمر  جنس  عوامل  وتأثري  التجارية،  العالمة 
الذي  األمر  املتغريين؛  هذين  عىل  املستهلكني  وجنسية 
يعكس أمهيته باعتباره مسامهة رائدة يف األدبيات العربية 
تشجع الباحثني العرب عىل إجراء مزيد من الدراسات 
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حتى  قليلة  فيه  الكتابات  مازالت  الذي  املجال  هذا  يف 
عىل املستوى العاملي. 

هذه  تسعى  التطبيقي،  املستوى  عىل  أما 
برشكة  املسئولني  نظر  توجيه  يف  املسامهة  إىل  الدراسة 
تطويرها  جيب  التي  اجلوانب  إىل  السعودية  االتصاالت 
بخصوص حمتوى إعالنات الرشكة يف مواقع الشبكات 
زائري  من  املستهلكني  اجتاهات  عىل  االجتامعية؛لتأثريه 
هذه املواقع نحو عالمتها التجارية، هبدف تفعيل عملية 
الرتويج بالرشكة من خالل مواقع الشبكات االجتامعية، 
مما يساهم يف رفع مبيعات الرشكة وحصتها السوقيةودعم 
مركزها التنافيس يف سوق االتصاالت.ويف نفس الوقت، 
عىل  الرشكة  إلعالنات  اإلعالين  املحتوى  تطوير  فإن 
وعي  زيادة  يف  يساهم  االجتامعية  الشبكات  مواقع 
التي  باملعلومات  اإلعالن  يزودهم  حيث  املستهلكني، 

تساعدهم يف اختاذ قرارهتم الرشائية.

ثانيًا: اإلطار النظري والدراسات السابقة
عىل الرغم من حداثة موضوع اإلعالن يف مواقع 
هناك عددًا  أن  إال  اإلنرتنت،  االجتامعية عىل  الشبكات 
هذا  يف  إليها  الرجوع  للباحثني  أمكن  األدبيات  من 
املجال، إضافة إىل املوضوعات املرتبطة به، والتي سامهت 
يف تكوين نموذج الدراسة وبناء فروضه، وبصفة خاصة 
الدراسات التي تناولت أثر اإلعالن يف مواقع الشبكات 
العالمة  نحو  املستهلكني  اجتاهات  عىل  االجتامعية 
الدراسةاألدبيات  اجلزءمن  هذا  ويستعرض  التجارية. 

والدراسات السابقة يف هذا اخلصوص:
1-مفهوم الشبكات االجتامعية

صاحب انتشار اإلنرتنت إنشاء العديد من شبكات 
بالشبكات  يعرف  فيام  الناس،  بني  االجتامعي  التواصل 

االجتامعية. والشبكات االجتامعية هي مصطلح يطلق عىل 
جمموعة من املواقع عىل شبكة االنرتنت تتيح التواصل بني 
األفراد يف بيئة جمتمع افرتايض جيمعهم حسب جمموعات 
اهتامم أو شبكات انتامء )بلد، جامعة،مدرسة، رشكة ... 
إلخ (.يتم كل ذلك عن طريق خدمات التواصل املبارش 
مثل: إرسال الرسائل، و االطالع عىل امللفات الشخصية 
يتيحوهنا  التي  ومعلوماهتم  أخبارهم  ومعرفة  لآلخرين 

.)Boyd& Ellison, 2007(للعرض
بالدرجة  االجتامعية  الشبكات  مواقع  وتعتمد 
حمتوياهتا.  وتغذية  تشغيلها  يف  مستخدميها  عىل  األوىل 
االجتامعية،  الشبكات  تلك  وأهداف  أشكال  وتتنوع 
فبعضها عام هيدف إىل التواصل مع اآلخرين وتكوين 
يتمحور  اآلخر  وبعضها  العامل،  حول  الصداقات 
حمدود  نطاق  يف  اجتامعية  شبكات  مواقع  تكوين  حول 
ومنحرص يف جمال معني مثل شبكات املحرتفني وشبكات 
 Boyd&Ellison,( اجلرافيكس  ومصممي  املصورين 
عىل  االجتامعي  التواصل  مواقع  أشهر  2007(.ومن 

EuropeanCommission-Infor- ييل  ما  اإلنرتنت  )شبكة 
:)mation Society and Media, 2010

مواقع  أكرب  هو   :Facebook بوك  فيس   -1
االنتشار  رسعة  ناحية  من  االجتامعية  الشبكات 
 500 املوقع  هذا  مستخدمي  عدد  بلغ  وقد  والتوسع. 

مليون عضٍو يف عام 2010.
كان  الذي  املوقع   :Myspace سبيس  ماي   -2
األكثر رواجًا قبل أن يدخل يف منافسة شديدة مع فيس 

بوك.
اجتامعية  شبكة  هي   :LinkedIn إن  لنكد   -3
للمحرتفني، يضم موقعها قرابة مليونني حمرتف وحمرتفة 

يف جماالت متنوعة.
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4- تويرت Twitter: هو أحد الشبكات االجتامعية 
التي تسمح بخدمة التدوين للمستخدمني.

2-استخدام الشبكات االجتامعية يف اإلعالن
أصبح اإلعالن اإللكرتوين يف الوقت الراهن وسيلة 
عىل  اإلعالن  فيه  بام  للمبيعات،  الرتويج  يف  فعالية  أكثر 
الشبكات االجتامعية، األمر الذي أدى إىل اهتامم الباحثني 
بإجراء الدراسات حول دور اإلعالن يف شبكات التواصل 
االجتامعي من حيث التأثري عىل اجتاهات املستهلكني نحو 
العالمات التجارية.فقد ورد يف إحدى الدراسات أن نسبة 
كبرية من متاجر التجزئة تستخدم شبكات فيس بوك وماي 
 Martines,(التجارية الرتويج لعالماهتا  سبيس وتويرت يف 
عىل  املستهلكون  يستخدم  املقابل  ويف   .)2010

بشكل  االجتامعية  الشبكات  مواقع  العاملي  املستوى 
للشبكات  أن  يدعي  البعض  أن  لدرجة  يومي، 
املستهلكني  واجتاهات  آراء  عىل  كبريًا  تأثريًا  االجتامعية 

.)Mangold& Faulds, 2009(وقراراهتاملرشائية
 )Louis, 2010( دراسة  بحثت  اإلطار،  هذا  ويف 
– سنة   17-13 سن  من  املراهقني  جتنب  مدى  يف 
باعتبارهم جيل التقنية- لإلعالنات يف مواقع الشبكات 
عىل  اإلجابة  الدراسة  استهدفت  حيث  االجتامعية، 
اإلعالن  املستخدم  يتجنب  هل  منها:  أسئلة  عدة 
عىل  تواجده  أثناء  أهدافه  عىل  يشوش  أنه  يدرك  عندما 
هناك  يكون  عندما  التجاهل  يتم  وهل  اإلنرتنت؟ 
فوىض يف وسيلة اإلعالن؟ وهل تؤثر اخلربات السابقة 
لإلعالنات بالشبكات االجتامعية عىل جتنب اإلعالنات 
اإلعالن  لتجنب  أخرى  أسباب  هناك  وهل  اجلديدة؟ 
خلصت  الصدد  هذا  يف  االجتامعية؟.  الشبكات  عىل 
بيئة  يف  اإلعالن  أن  يقرتح  نموذج  تطوير  إىل  الدراسة 

-إذا  األرجح  عىل   - جتنبه  سيتم  االجتامعية  الشبكات 
كان للمستخدم توقعات سلبية ناجتة من خربات سابقة 

مع هذا النوع من اإلعالنات. 
من   )2011 واخلزندار،  اللدعة   ( دراسة  وتعترب 
مواقع  يف  اإلعالن  جمال  يف  الرائدة  العربية  الدراسات 
الشبكات االجتامعية، حيث بحثت يف استخدام مواقع 
التواصل  يف  ودورها  اإلعالن  يف  االجتامعية  الشبكات 
هذا  يف  املعلنة.وخلصت  والرشكات  مجهوراملعلنني  مع 
الصدد إىل وجود عدد من املعوقات التي تقلل استفادة 
املحتوى  البطء يف حتديث  منها:  املستهلك من اإلعالن 
اإلعالنني وقلة ترتيب وتنسيق املواد اإلعالنية املقدمة. 
املزايا  من  عدد  وجود  إىل  الدراسة  خلصت  املقابل  يف 
منها:  االجتامعية  الشبكات  مواقع  عىل  لإلعالنات 
وصول املستهلك ألدق التفاصيل عن املنتجات واملرونة 

يف توقيت مشاهدة اإلعالن.
الستخدام  فعالة  آلية  إىل  للتوصل  حماولة  ويف 
الدراسة أوصت  اإلعالن،  يف  االجتامعية   الشبكات 
بمواقع  االهتامم  برضورة   )2011 واخلزندار،  )اللدعة 
املقدمة  خدماهتا  نوعية  وحتسني  االجتامعية،  الشبكات 
للمعلنني. أوصت الدراسة كذلك برضورة إعطاء مزيد 
يف  اإلعالنيةاملقدمة  املواد  وتنسيق  لرتتيب  االهتامم  من 
للمعلنني  الشبكات االجتامعية، ووضع ضوابط  مواقع 
مضمون  يتناسب  بحيث  اإلعالن،  يف  رغبتهم  عند 
اإلعالن مع فئات اجلمهوراملستهدفة. كام أوصت املعلنني 
للجمهور،  إزعاجًا  اإلعالن  يسبب  أال  عىل  باحلرص 
ورضورة اختيار أوقات عرض اإلعالن بحيث تتناسب 
تفعيل  رضورة  إىل  إضافة  ظهوره،  يف  اجلمهور  مع 
التسويق اإللكرتوين وتطويره،  حتى يصبح ذا مجاهريية 
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و مصداقية عالية، وكذلك تفعيل التجارة اإللكرتونية، 
ومنها  احلديثة  الرتويج  وسائل  انتشار  يف  ألهناتساعد 

اإلعالن اإللكرتوين  بكل أشكاله. 
3- اجتاهات املستهلكني نحو العالمة التجارية

الفرد  الذي يضعه  االجتاه بصفة عامة هو احلكم 
 Engel et al.,( واملنتجات  واألشياء  األشخاص  عن 
2006(. ويعرف كذلك بأنه رد الفعل اإلجيايب أو السلبي 

التعلم  خالل  من  حمددة  أشياء  جتاه  الفرد  يأخذه  الذي 
 ،)Hawkins et al., 2007; Schiffman and Kanuk, 2006(
ومياًل  الفعل هذا حكاًم وشعورًا وجدانيًا  رد  ويتضمن 
اإلطار،  هذا  ويف   .)Kotler& Keller, 2008( سلوكيًا 
يعرف االجتاه نحو عالمة جتارية معينة بأنه ميل املستهلك 
 Fishbein&( العالمة  هذه  تفضيل  عدم  أو  تفضيل  إىل 
نه املستهلك  Ajzen,1980(، أو أنه احلكم العام الذي يكوِّ

من  احلكم  هذا  تكوين  وينطلق  التجارية.  العالمة  عن 
تقييم املستهلك للمنفعة التي حتققها العالمة وصورهتا 
الذهنية لديه )Wilkie,1986(، والتي تنطلق بدورها من 
 Mackenzie( اجتاهات املستهلك نحو خصائص العالمة

.)& Spreng,1992

نحو  املستهلك  اجتاهات  دراسات  وحتتل 
وذلك  املسوقني،  لدى  كبرية  أمهية  التجارية  العالمات 
التجارية  العالمة  نحو  اإلجيايب  االجتاه  أن  اعتبار  عىل 
 Kotler &( العالمة  هذه  استخدام  فرص  من  يزيد 
املستهلك لرشاء عالمة  نية  تتأثر  Keller, 2008(، حيث 

العالمة  هذه  نحو  اجتاهه  منها  العومل  من  بعدد  معينة 
دراسات  نالت  السبب  وهلذا   .)Howard, 1994(
الباحثني،  قبل  من  كبريًا  اهتاممًا  املستهلكني  اجتاهات 
هبدف التعرف عىل كيفية قياس االجتاهات نحو العالمة 

املبيعات  عىل  وتأثريها  فيها  املؤثرة  والعوامل  التجارية 
واحلصة السوقية.

وجود  إىل  الدراسات  من  عدد  خلص  وقد 
التجارية  العالمة  نحو  املستهلك  ثالثة مكونات الجتاه 
واملكون   ،  Cognitive componentاملعريف املكون  هي: 
Co-واملكون السلوكي ، Affective Component ينالوجدا
nation component. وحيدث التكوين املعريف للمستهلك 

باستخدام  السابقة  خربته  نتيجة  التجارية  العالمة  نحو 
أو حصوله عىل معلومات عنها. وحيدث  العالمة  هذه 
للعالمة  املستهلك  تقييم  نتيجة  الوجداين  التكوين 
)النزوعي(  السلوكي  املكون  التجارية، وأخريًا يعكس 
عدم  أو  العالمة  هذه  الستخدام  املستهلك  ميل 
Mackenzie et al., 1986; Guilti- مستقباًل  )استخدامها 

.)nan et al., 1997; Assael,2004

املكون  من  كل  عىل  آخرون  باحثون  اقترص  وقد 
االجتاهات  لقياس  فقط  الوجداين  واملكون  املعريف 
 Kim et al., 2005; Voss et al., 2003; Muray &Vogel,(
اقترصت  Mackenzie & Spreng, 1992 ;1997( يف حني 

 Osgood et( دراسات أخرى عىل اجلانب الوجداين فقط
al.,1957(.  عىل أي حال،  تعتمد الدراسة احلالية يف قياس 

االجتاهات نحو العالمة التجارية عىل املكونات الثالثة 
من  التجارية  العالمة  يف  املستهلك  ثقة  وهي:  لالجتاه 
توافقها  يقدمها اإلعالن ومدى  التي  املعلومات  خالل 
Delgado-Ball- املعريف  اجلانب  يمثل  وهو  الواقع  )مع 
ester, 2004(، وتعاطف املستهلك مع العالمة التجارية 

 Howard and Gengler, 2001;( ليمثل اجلانب الوجداين
لرشاء  املستهلك  Vakaratsas and Ambler,1999(ونية 

العالمة لتمثل اجلانب النزوعي من االجتاه نحو العالمة 
.)Bennet and Rundle -Thiele,2000( التجارية
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4- أثر املحتوى اإلعالين عىل اجتاهات املستهلكني نحو 
العالمة التجارية

العالمة  نحو  املستهلكني  اجتاه  البعض  عرف 
أو  إجيايب  ميل  بأنه  لإلعالن  مشاهدهتم  بعد  التجارية 
 .)Phelps and Hoy, 1996( سلبي نحو العالمة التجارية
إىل وجود  الدراسات  الصدد خلص عدد من  ويف هذا 
تأثري موجب لإلعالن عىل اجتاه املستهلك نحو العالمة 
 Mackenzie et al, 1986; Petty et al., 1983;( اجلارية 
 ،);Mitchell, 1986; Keller,1998; Fisher and Dube, 2005

وأن املسوق لكي يؤثر عىل نية املستهلك لرشاء العالمة، 
هذه  نحو  اجتاهاته  تغيري  عىل  إعالناته  تعمل  أن  جيب 
Barta and Ray, 1986, Rossiter and Per- )العالمة أوال 
cy, 1996 (. فكلام كان اجتاه املستهلك إجيابيًا زاد احتامل 

.)Kotler & Keller, 2008( رشائه للمنتج واستخدامه
ويف صدد تأثري اإلعالن عىل اجتاهات املستهلكني 
أثر  الباحثني  من  عدد  تناول  التجارية،  العالمة  نحو 
املستهلك  اجتاهات  عىل  باإلعالن  الواردة  املعلومات 
التي  االعالنات  بني  وفرقوا  التجارية،  العالمة  نحو 
Emotional adver-  تركزعىل إثارة دوافع الرشاء العاطفية
العقلية  الرشاء  دوافع  إثارة  تركزعىل  التي  tising وتلك 

اإلعالنات  إن  حيث  من  وذلك   ،Rational advertising

هتدف  العقلية  الرشاء  دوافع  إثارة  عىل  تركز  التي 
بإمداده  املنتج  استخدام  بأسباب  املستهلك  إقناع  إىل 
باملعلومات املنطقية واملوضوعية والوظائف التي يؤدهيا 
املنتج وإشباعه حلاجة املستهلك، بينام تركز اإلعالنات 
للفرد  الذايت  الرضا  عن  املعلومات  عىل  العاطفية 
 Puto &( للمنتج العاطفي  ومكانته االجتامعية وتقييمه 

.)Wells,1984; Heath & Feldwick, 2007

 Chaoying et al.,( ويف هذا السياق، بحثت دراسة

2011( يف تأثري كل من اإلعالنات العاطفية والعقلية عىل 

وخلصت  التجارية،  العالمة  نحو  املستهلك  اجتاهات 
إىل وجود تأثري للطريقة التي يتعامل هبا املستهلك عند 
 intuition تلقيه للرسائل اإلعالنية)االعتامد عىل احلدس
النوعني  هذين  تأثري  مدى  عىل  senses؟(  احلواس  أم 
التجارية،  العالمة  من اإلعالنات عىل االجتاهات نحو 
التعامل  يف  احلدس  عىل  يعتمدون  الذين  فاملستهلكون 
مع املعلومات الواردة باملحتوى اإلعالين يكونون أكثر 
عىل  يعتمدون  الذين  أما  العاطفية،  باإلعالنات  تأثرًا 
احلواس، فهم األكثر تأثرًا باإلعالنات العقلية.ويف كلتا 
املستهلكني  اجتاهات  عىل  موجبًا  التأثري  يكون  احلالتني 

نحو العالمة التجارية.
اإلعالين  املحتوى  عوامل  تأثري  بحث  إطار  ويف 
 Tsang et al.,(عىل اجتاهات املستهلكني،  خلصت دراسة
Informa- 2011( إىل وجود تأثري موجب لعوامل املعلومات

 ،Credibilityواملصداقية ،Entertainmentواإلمتاعtiveness

واإلثارة Irritation عىل اجتاهات املستهلكني نحو اإلعالن 
 Saadeghvaziri& Hosseini,(دراسة قامت  نفسه. كذلك 
2011(ببحث أثر عدد من عوامل حمتوى اإلعالنات عىل 

إثارة  وعدم  اإلمتاع،  عىل  اإلعالن  قدرة  مثل  املوبايل 
وتوافق  Non-irritation،واملصداقية،  املستهلكني  غضب 
 ،Personalization املستهلك  شخصية  مع  اإلعالنات 
إىل  وخلصت   ،Monetary benefit املادية  املنفعة  وحتقيق 
العوامل  هذه  من  عامل  كل  بني  إجيابية  عالقة  وجود 
واجتاهات املستهلكني نحو اإلعالنات. ويف ذات الصدد 
عدد  أثر  يف   )Manomayangkul, 2012( دراسة  بحثت 
العالمة  نحو  املستهلكني  اجتاه  عىل  املؤثرة  العوامل  من 
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التجارية، فجاءت عوامل املصداقة وسالمة املعلومات 
املقدمة من أهم هذه العوامل.

لتأثري اإلعالن يف الشبكات االجتامعية  وبالنسبة 
املعلن  التجارية  العالمة  نحو  املستهلكني  اجتاهات  عىل 
عدد  الصدد.  هذا  يف  قليلة  الدراسات  مازالت  عنها، 
تأثري اإلعالن يف  تتناول  مل  السابقة  الدراسات  كبري من 
نحو  املستهلكني  اجتاهات  عىل  االجتامعية  الشبكات 
عىل  اإللكرتوين  اإلعالن  تأثري  بل  التجارية  العالمة 
اجتاهات املستهلكني نحو اإلعالن نفسه، باستثناء عدد 
)Bond et al., 2010( دراسة  مثل  الدراسات  من  قليل 

الشبكات  عىل  اإلعالن  مناسبة  عدم  إىل  خلصت  التي 
وذلك  املستهلكني،  عىل  تأثريه  وضعف  االجتامعية 
مستخدموها  يسعى  الشبكات  هذه  أن  منطلق  من 
مع  االجتامعي  والتفاعل  التواصل  إىل  األساس  يف 
األصدقاء، ومن ثم فإن استخدامها يف اإلعالن ال يغني 
الراديو  )مثل  التقليدية  اإلعالن  وسائل  استخدام  عن 
والتلفزيون واجلرائد واملجالت(، وذلك من منطلق أن 
الوسائل التقليدية يف اإلعالن تدعم االتصاالت وتعطي 

املستهلك مصداقية للعالمة التجارية املعلن عنها.
 Bond et al.,( الدراسات  إحدى  أثبتت  كذلك 
يف  االجتامعي  التواصل  شبكات  استخدام  أن   )2010

للعالمة  العمالء  والء  عىل  قويًا  تأثريًا  يؤثر  اإلعالن 
أخرى  دراسة  خلصت  ذلك،  من  أكثر  التجارية،بل 
التواصل  أن وسائل  إىل   )Mangold and Faulds, 2009(
مجيع  يف  املستهلك  عىل  كبري  تأثري  ذات  االجتامعي 
مراحل عملية اختاذ القرار الرشائي من خالل التأثري عىل 
اجتاهاته. وعن مزايا اإلعالن يف الشبكات االجتامعية، 
ذكرت إحدى الدراسات )Manomayangkul, 2012(أن 

بمعلومات  الشبكات  هلذه  املستخدمني  يزود  اإلعالن 
املستهلك احلصول عليها  املنتجات يستطيع  فورية عن 
درجة  عىل  املؤثرة  العوامل  وبخصوص  سهولة.  بكل 
لإلعالنات  االجتامعية  الشبكات  مستخدمي  استجابة 
هذه  أن  الدراسات  إحدى  وجدت  هبا،  الواردة 
مناسبة  ملدى  املستهلكني  إدراك  عىل  تعتمد  االستجابة 

.)Zeng et al., 2009( اإلعالن وقيمته بالنسبة هلم
ولدور اإلعالن عىل الشبكات االجتامعية، تتوقع 
إحدى الدراسات نمو اإلعالن عىل شبكات التواصل 
عن  الناجتة  اإليرادات  نمو  املتوقع  فمن  االجتامعي، 
التواصل االجتامعي عىل املستوى  اإلعالن يف شبكات 
 ،2013 عام  دوالر  مليار   10.24 إىل  لتصل  العاملي 
مليار دوالر عام  إىل 11.87  لتصل  النمو  تواصل  ثم 
2014 مقابل توقعات بلغت 7.72 مليار دوالر عام 
األمر  )eMarketerDigital Intelligence, 2012(؛   2012
التواصل  شبكات  يف  اإلعالن  فعالية  يعكس  الذي 
املستهلكني  اجتاهات  عىل  اإلجيايب  وأثرها  االجتامعي 
ينعكس  والذي  عنها،  املعلن  التجارية  العالمات  نحو 

أثره يف زيادة املبيعات ومن ثم اإليرادات.
5- التعليق عىل الدراسات السابقة

اطلع  التي  السابقة  الدراسات  ركزت   -1
اإلعالين  املحتوى  بتأثري  يتعلق  -فيام  الباحثون  عليها 
لإلعالنات اإللكرتونية- عىل اجتاهات املستهلكني نحو 
اإلعالن نفسه وليس نحو العالمة التجارية املعلن عنها، 
أما الدراسة احلالية فهي تبحث يف أثر املحتوى اإلعالين 
يف مواقع الشبكات االجتامعية عىل اجتاهات املستهلكني 

نحو العالمة التجارية املعلن عنها.
2- قامت الدراسات السابقة بتصنيف املحتوى 
اإلعالين إىل حمتوى عقيل وآخر عاطفي. وقامت بعض 
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الدراسات األخرى بتقسيمها إىل عوامل متعددة مثل: 
اإلمتاع.  الشخصنة،  اإلثارة،  املصداقية،  املعلوماتية، 
اجلوانب  العنارص  بعض  األخري،يشمل  التقسيم  ويف 
العاطفية.  اجلوانب  يشمل  اآلخر  والبعض  العقلية 
الباحثون تصنيف العوامل املتعددة يف قياس  وقد تبنى 
االتصاالت  رشكة  إلعالنات  اإلعالين  املحتوى  متغري 

السعودية يف مواقع الشبكات االجتامعية.
تم  التي  السابقة  الدراسات  تركز  مل   -3
الديموغرافية  العوامل  تأثري  دراسة  عىل  استعراضها 
من  كل  عىل  واجلنسية(  والعمروالتعليم  )اجلنس 
وتقييمهم  التجارية  العالمة  نحو  املستهلكني  اجتاهات 
الدراسة  هذه  تضعه  الذي  األمر  اإلعالين،  للمحتوى 
يف  الديموغرافية  العوامل  لدور  نظرًا  أهدافها،  أحد 
اخلطط  عىل  التأثري  ثم  ومن  واستهدافه،  السوق  جتزئة 

التسويقية للرشكة.

ثالثًا: منهجية الدراسة
1- أسلوب  الدراسة :

النظري  العرض  املكتبية  الدراسة  شملت   -1
أو  الدراسـة  موضوع  تناولت  السابقةالتي  للدراسات 
الكتبوالرسائل  عىل  االعتامد  فيها  جوانبها،وتم  أحد 
األكاديمية والدوريات العلمية األجنبية والعربية هبدف 
متغريات  وحتديد  البحث،  ملوضوع  العلمي  التأصيل 

الدراسة وفروضها.
باختبارالفروض  امليدانية  الدراسة  قامت    -2
مواقع  يف  اإللكرتوين  بأثراإلعالن  املتعلقة  البحثية 
نحو  املستهلكني  اجتاهات  عىل  االجتامعية  الشبكات 
العالمة التجارية لرشكة االتصاالت السعودية والعوامل 

الديموجرافية املتوقع تأثريها عىل هذين املتغريين، وذلك 
خصيصًا لغرض قياس هذه  من خالل إستبيان ميداين ُأعدَّ

املتغريات.
2- أداة مجع البيانات :

إستبيان أعد لغرض  باستخدام  البيانات  تم مجع 
هذا  إعداد  يف  االعتامد  وتم  الدراسة.  متغريات  قياس 
اخلمس  ذو  املقياس  من  متغريات  أربعة  اإلستبيان عىل 
متغريات الذي استخدمه )Phuoc, 2010( لقياس متغري 
قدرة  متغريات:  وهي  التلفزيوين،  اإلعالن  حمتويات 
باملعلومات،  وتزويده  املستهلك،  إمتاع  عىل  اإلعالن 
اخلاص  املتغري  استخدام  وعدم  واملصداقية،  واإلثارة، 
الدراسة  هدف  عن  لبعده  لإلعالن  االجتامعي  بالدور 
املحتوى  لتعكس  التعديالت  بعض  إجراء  مع  احلالية، 
مقياس  أما  االجتامعية،  الشبكات  عىل  اإلعالين 
االجتاهات نحو العالمة التجارية واملكون من العبارات 
من 18 إىل 30، فقد قام الباحثون بإعداده اعتامدًا عىل 
نحو  االجتاهات  قياس  يف  املستهلك  سلوك  أدبيات 
 Mackenzie et al., 1986; Guiltinan et( العالمة التجارية

.)al., 1997; Assael,2004

املتغريات  قياس  يف  الدراسة  استخدمت  وقد 
يشري  حيث   ،)1-5( بني  ما  املتدرج  ليكرت  مقياس 
متامًا”،  “موافق  املوافقة  درجات  أقىص  إىل   )5( الرقم 
ويشري الرقم )1( إىل أقىص درجات عدم املوافقة “غري 
منه  املستقىص  يقوم  أن  عىل  اإلطالق”،  عىل  موافق 
اإلجابات  بني  من  مناسبة  يراها  التي  اإلجابة  باختيار 
للمتغريات  باإلضافة  هذا  املقياس.  عىل  البديلـة 
)اجلنس،  الديموغرافية  العوامل  تشمل  التي  االسمية 
املتعلقة  الفروض  الختبار  اجلنسية(  التعليم،  العمر، 

بالفروق يف املتغريات تبعًا هلذه العوامل.
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3- جمتمع وعينة الدراسة 
اإلنرتنت  مستخدمي  مجيع  البحث  جمتمع  يمثل 
رشكة  إعالنات  تفاعلوامع  الذين  السعودية  السوق  يف 
االجتامعية.  الشبكة  مواقع  يف  السعودية  االتصاالت 
ن الباحث  وحيث أنه ال يوجد إطار ملجتمع البحث يمكِّ
عىل  االعتامد  تم  فقد  احتاملية،  عينة  عىل  احلصول  من 
احتاملية  غري  كعينة   Convenience Sample ميرسة  عينة 
يسهل  التي  البحث  جمتمع  من  املتاحة  املفردات  تشمل 
 Zikmund et al,( منها  البيانات  جتميع  الباحث  عىل 
2010(. وقد بلغ حجم العينة)408( مفردة، متثل عدد 

التحليل،  عليها  سيجري  التي  الصحيحة  االستامرات 
مستوفاة  غري  إستبيان  استامرة   28 استبعاد  بعد  وذلك 
الربيد  طريق  عن  توزيعها  تم  استامرة   600 أصل  من 
اإللكرتوين، مع التنبيه بأن تتم تعبئة اإلستبيان من قبل 
رشكة  إعالنات  مع  بالفعل  تفاعلوا  الذين  املستهلكني 
االتصاالت السعودية عىل مواقع الشبكات االجتامعية، 
تلك  مع  مسبق  تفاعل  هناك  يكن  مل  إذا  تعبئتها  وعدم 
كام  الدراسة  عينة  خصائص  جاءت  وقد  اإلعالنات. 

يتضح من اجلدول رقم )1(.
يتضح من اجلدول رقم )1( أن حجم العينة بلغ 
408 مفردة من مشاهدي إعالنات رشكة االتصاالت 
اجلنس  حيث  من  االجتامعية.  الشبكات  يف  السعودية 
مثَّل الذكور ما نسبته 71.6% من حجم العينة، مقابل 
مثَّل  العمر  حيث  ومن  اإلناث.  من   %28.4 نسبته  ما 
األمهية  للشباب من عمر 25-34 سنة  املفردات  عدد 
يليهم   ،%42.6 بلغت  بنسبة  العينة  حجم  من  األكرب 
الشباب من فئة عمر 18-24 سنة بنسبة 31.4%. ومن 
البكالوريوس  مستوى  مثَّل  التعليمي  املستوى  حيث 
 ،%62.3 بلغت  بنسبة  العينة  حجم  يف  األكرب  األمهية 

حيث  من  أما   .%13.2 بنسبة  املاجستري  مستوى  يليه 
من   %94.6 نسبته  ما  السعوديون  مثَّل  فقد  اجلنسية، 

حجم العينة، مقابل 5.4% لغري السعوديني.

اجلدول رقم )1(: حجم العينة وخصائصها

%التكراراتخصائص العينة
تراكمي %

س
جلن

29271.671.6ذكرا
11628.4100أنثي

-408100اإلمجايل
مر

الع

256.16.1أقل من 18
24-1812831.437.5
34-2517442.680.1
44-356415.795.8
54-45163.999.8
5510.2100 فأكثر
-408100اإلمجايل

ليم
لتع

ا

204.94.9متوسط
411014.9ثانوي
276.621.5دبلوم

25462.383.9بكالوريوس
5413.297.1ماجستري
122.9100دكتوراه
-408100اإلمجايل

سية
جلن

38694.694.6سعوديا
225.4100غري سعودي

-408100اإلمجايل

4- أساليب حتليل البيانات:
األســاليب  من  لعدد  البحث  استخدام  إىل  باإلضافة 
والوسـط  املئوية،  النسب  مثل:  الوصفية  اإلحصائية 
اختبار  عملية  تطلبت  املعياري،  واالنحراف  احلسايب، 
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فروض الدراسة استخدام عدد من األساليب اإلحصائية 
باستخدام  نتائجها  واستخراج  إجراؤها  تم  التحليلية 
خالله  من  متت  والذي   SPSS.16 اإلحصائي  الربنامج 

معاجلة البيانات األولية املجمعةعىل النحو التايل:
وذلك   )Factor analysis( العاميل  التحليل   -1
الدارسة.  يف  املستخدمة  القياس  أداة  صدق  لتقييم 
 )Cronbach's Alpha(لكرونباخ؛ ألفا  ارتباط   ومعامل 
املحتوى  متعددة  املقاييس  ثبات  من  للتحقق  وذلك 
امليدانية،  الدراسة  متغريات  لقياس  املستخدمة 
االجتامعية،  الشبكات  مواقع  يف  اإلعالن  وهي:حمتوى 

واالجتاهات نحو العالمة التجارية.
2- حتليل االنحدار)معامل التحديد R2(، وذلك 
اإللكرتونية  اإلعالنات  حمتوى  بني  العالقة  لتحديد 
الشبكات  مواقع  يف  السعودية  االتصاالت  لرشكة 
هذه  زائري  من  املستهلكني  اجتاهات  عىل  االجتامعية 

املواقع نحو عالمتها التجارية.
 ،)Mann-Whitney( ويتني  مان  اختبار   -3
متغريي  من  كل  يف  الختبارمعنويةالفروق  وذلك 
واالجتاهات  االجتامعية،  الشبكات  يف  اإلعالن  حمتوى 
السعودية  االتصاالت  لرشكة  التجارية  العالمة  نحو 
اجلنسية  وباختالف  )ذكر/أنثى(،  اجلنس  باختالف 

)سعودي/غري سعودي(. 
Kruskal Wal-(واليس كروسكال  اختبار   -4
lis(، وذلك الختبار معنوية الفروق يف متغريي حمتوى 

االجتامعية  الشبكات  مواقع  يف  اإللكرتوين  اإلعالن 
برشكة  التجارية  العالمة  نحو  املستهلكني  واجتاهات 
 7( العمر  مستويات  باختالف  السعودية  االتصاالت 
 7( التعليم  مستويات  باختالف  وكذلك  مستويات(، 

مستويات(.

5- حدود الدراسة 
حول  كافية  سابقة  دراسات  وجود  عدم   -1
موضوع البحث، بام حيقق أساسًا قويًا للبحث، ومنطلقًا 

لتكوين أهدافه وفرضياته.
والتكلفة،وعدم وجود  الوقت واجلهد  قيود   -2
عينة ميرسة  إىل  اللجوء  ثم  البحث، ومن  إطار ملجتمع 
من عمالء رشكة االتصاالت السعودية، وذلك لصعوبة 

احلصول عىل عينة احتاملية من جمتمع البحث. 
3-  تم االعتامد عىل الربيد اإللكرتوين يف توزيع 
اإلستبيانات وجتميعها. ومن ثم فإن دقة النتائج التي تم 
التوصل إليها هي يف حدود أسلوب اختيار عينة البحث 

واآللية املتبعة يف مجع البيانات. 

رابعًا: الدراسة امليدانية
درجة  تقييم  أوالً  الدراسة  اجلزءمن  هذا  يتناول 
اإلستبيان  )استامرة  القياس  ألداة  والثبات  الصدق 
املستخدمة يف جتميع البيانات األولية من عينة الدراسة(، 
األولية  للبيانات  الوصفي  اإلحصاء  عرض  يتم  ثم 
الختبار  التحلييل  اإلحصاء  عرض  وأخريًا  املجمعة، 

فروض الدراسة.

1-تقييم صدق وثبات أداة القياس

تم تقييم صدق أداة القياس بإجياد معامل حتميل 
التحليل  باستخدام  اإلستبيان  يف  املستخدمة  العبارات 
Con- البنائي  الصدق  لقياس   Factor Analysis  العاميل
بطريقة  القياس  أداة  ثبات  تقييم  وتم   .struct Analysis

معامل  استخراج  عىل  تقوم  التي  الداخيل  االتساق 
قيم  بني  االرتباط  معامل  بإجياد  وذلك  لكرونباخ،  ألفا 
متغريات  من  متغري  كل  قياس  يف  املستخدمة  العبارات 

الدراسة )البداينة، 1999(.
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العبارات  استبعاد  الصدق  تقييم  عن  نتج  وقد 
املرفق  اإلستبيان  عبارات  من   13  ،12  ،11 أرقام 
االتصاالت  رشكة  إعالنات  حمتوى  متغري  تقيس  التي 
واستبعاد  االجتامعية؛  الشبكات  مواقع  يف  السعودية 
العبارة رقم 30 من عبارات ذات اإلستبيان التي تقييس 
التجارية  العالمة  نحو  املستهلكني  اجتاهات  تقييم 
للرشكة، وذلك ألن معامالت التحميل اخلاصة هبا تقل 
وهو  الدراسات  هذه  مثل  يف  املقبول  األدنى  احلد  عن 
Churchill, 1979( 0.50(؛ أما العبارات األخرى فتفوق 
معامالهتا ذلك احلد األدنى، ومن ثم صدق أداة القياس. 
وتم قياس ثبات متغريات الدارسة باستخدام معامالت 

من  متغري  كل  تقيس  التي  العبارات  بني  لكرونباخ  ألفا 
متغريات الدراسة، ووجد أهنا  مجيعا تفوق احلد األدنى 
املتعارف عليه وهو Malhotra, 2007( 0.60(؛ ومن ثم 

ثبات أداة القياس.
2- املحتوى اإلعالين يف مواقع الشبكات االجتامعية

احلسايب  الوسط   )2( رقم  اجلدول  يستعرض 
واالنحراف املعياري ونسبة التحقق لتقييامت املستقىص 
لرشكة  اإلعالين  املحتوى  أبعاد  من  بعد  كل  عن  منهم 
الشبكات االجتامعية،  السعودية يف مواقع  االتصاالت 
من  وذلك  حتققها،  نسبة  حسب  األبعاد  هذه  وترتيب 

واقع نتائج إستبيان الدراسة:

اجلدول رقم )2(.  املحتوى اإلعالين يف مواقع الشبكات االجتامعية

الوسط احلسايبالعباراتم
االنحراف 

املعياري
نسبة التحقق

%
الرتتيب

1
2.860.86557.22 اإلمتاع )قدرة اإلعالن عىل حتقيق املتعةملشاهده( 

2.970.83959.41املعلومات )قدرة اإلعالن عىل توفري املعلومات للمشاهد(2

2.780.92255.63املصداقية )مدى تصديق املشاهد ما يتضمنه اإلعالن(3

-2.870.74557.4اإلمجايل

يتضح من اجلدول رقم )2( ما ييل:
املحتوى  ملتغري  العام  املتوسط  انخفاض   -1
التي   3 القيمة  عن  االجتامعية  الشبكات  يف  اإلعالين 
متثل وسيط القيم عىل املقياس اخلاميس املستخدم لقياس 
هذا املتغري بقائمة إستبيان الدراسة، حيث بلغ املتوسط 
2.87ممثاًل نسبة حتقق بلغت 57.4% من القيمة 5 التي 
متثل احلد األقىص عىل مقياس ليكرت اخلاميس املستخدم 

يف الدراسة.

األول  الرتتيب  يف  املعلومات  ُبعد  جاء   -2
بمتوسط  املقياس  هلذا  املكونة  الثالثة  األبعاد  بني  من 
اإلمتاع  ُبعد  يليه   ،%59.4 حتقق  بلغ2.97ونسبة 
أما  بلغ 2.86 ونسبة حتقق بلغت %57.2.  بمتوسط 
بمتوسط  األخري  الرتتيب  يف  جاء  فقد  ُبعداملصداقية 
بلغ 2.78 ونسبة حتقق 55.6%. ويدل ذلك عىل أن 
التي  املعلومات  لُبعد  أعىل  تقيياًم  أعطى  قد  املستهلك 
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تتضمنها إعالنات الرشكة عىل الشبكات االجتامعية، يف 
الوقت الذي يقيم فيه مصداقية اإلعالنات بشكل أقل.

3-االجتاهات نحو العالمة التجارية
احلسايب  الوسط   )3( رقم  اجلدول  يستعرض 
واالنحراف املعياري ونسبة التحقق لتقييامت املستقىص 

نحو  املستهلكني  اجتاهات  أبعاد  من  بعد  كل  عن  منهم 
العالمة التجارية لرشكة االتصاالت السعودية، وترتيب 
هذه األبعاد حسب نسبة حتققها، وذلك من واقع نتائج 

إستبيان الدراسة:

اجلدول رقم )3(. االجتاهات نحو العالمة التجارية

العباراتم
الوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

نسبة التحقق
%

الرتتيب

2.620.95952.42الثقة )الثقة يف العالمة التجارية(1
2.591.02351.83التعاطف )الرضا النفيس عن العالمة التجارية(2
2.870.87857.41نية الرشاء )نية رشاء العالمة التجارية(3

-2.690.85653.8اإلمجايل

يتضح من اجلدول رقم )3( ما ييل:
االجتاهات  ملتغري  العام  املتوسط  انخفاض   -1
وسيط  متثل  التي   3 القيمة  عن  التجارية  نحوالعالمة 
القيم عىل املقياس اخلاميس املستخدم لقياس هذا املتغري 
 2.69 املتوسط  بلغ  حيث  الدراسة،  إستبيان  بقائمة 
بنسبة حتقق بلغت 53.8% من القيمة 5 التي متثل احلد 

األقىص عىل املقياس اخلاميس املستخدم يف الدراسة.
2- جاء ُبعد نية الرشاء يف الرتتيب األول من بني 
األبعاد الثالثة املكونة هلذا املقياس بمتوسط بلغ2.87 
بلغ  بمتوسط  الثقة  ُبعد  يليه   ،%57.4 حتقق  ونسبة 
التعاطف  ُبعد  وجاء   .%52.4 حتقق  ونسبة   2.62
حتقق  ونسبة   2.59 بلغ  بمتوسط  األخري  الرتتيب  يف 
51.8%. ويدل ذلك عىل أن نية الرشاء متثل أعىل أبعاد 

اجتاهات املستهلك نحو العالمة التجارية.

4- اختبار فروض الدراسة
)1(اختبار الفرض األول

عالقة  توجد  »ال  أنه  عىل  األول  الفرض  ينص 
اترشكة  إعالن  حمتوى  بني  إحصائية  داللة  ذات  إجيابية 
االجتامعية  الشبكات  مواقع  يف  السعودية  االتصاالت 
نحو  املواقع  هذه  زائري  من  املستهلكني  واجتاهات 
عالمتها التجارية«.والختبار هذا الفرض، تم استخدام 
حتليل االنحدار املتعدد Stepwise Regression كام يتضح 

من اجلدول رقم )4(.
يتضح من اجلدول رقم )4( ما ييل:

بدرجات حرية   267.277=F قيمة  بلغت   -1
وحيث   ،0.000 معنوية  ومستوى   ،)406  ،  1(
يعني  ذلك  فإن   ،0.05 من  أقل  املعنوية  مستوى  أن 
معنوية العالقة بني املحتوى اإلعالين إلعالنات رشكة 
االجتامعية  الشبكات  مواقع  يف  السعودية  االتصاالت 
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نحو  املواقع  هذه  زائري  من  املستهلكني  واجتاهات 
عالمتها التجارية؛ بمعنى وجود تأثري موجب ملحتويات 
عالمتها  نحو  املستهلكني  اجتاهات  عىل  اإلعالن 

التجارية، حيث بلغ معامل االرتباط 0.63. ومن ثم 
رفض الفرض األول من فروض الدراسة.

اجلدول رقم )4(: نتائج التحليل اإلحصائي للفرض األول

املتغري املستقل
معامل 

R االرتباط
معامل 

التحديد 
R2

التغري يف معامل 
التحديد
∆R2

التباين

F
درجات 

احلرية
مستوى 
املعنوية

االتصاالت  رشكة  إعالنات  حمتويات 
10.000، 0.6300.3950.395267.277406السعودية يف مواقع الشبكات االجتامعية

10.000، 0.5580.3110.311183.623406املصداقية
20.000، 0.6210.3860.075127.314405املصداقية + اإلمتاع

30.000، 0.6350.4030.01790.808404املصداقية+ اإلمتاع +املعلومات

ذلك  ويعني   ،0.395 التحديد  معامل  بلغ   -2
االجتاهات  يف  الكيل  التغري  من   %40 نحو  نسبته  ما  أن 
نحو العالمة الرشكة يف ذهن زائري هذه املواقع يمكن 
بمحتويات  الزائرين  هؤالء  تأثر  يف  بالتغري  تفســريه 
من   %60 نحو  نسبته  ما  أن  كذلك  ويعني  اإلعالنات، 
التأثري عىل االجتاهات يرجع إىل عوامل أخرى بخالف 

حمتويات اإلعالنات.
األكرب  املحدد  اإلعالن  مصداقية  متثل   -3
لالجتاهات اإلجيابية نحو العالمة التجارية للرشكة لدى 
االجتامعية،  الشبكات  مواقع  يف  إعالناهتا  مشاهدي 
حيث تفرس بمفردها نحو 31% من التغري يف االجتاهات، 
تليها يف الرتتيب قدرة اإلعالن عىل حتقيق املتعة ملشاهده 
 ،%2 بنسبة  باإلعالن  املتاحة  املعلومات  ثم   ،%7 بنسبة 
عىل  اإلعالنات  يف  املصداقية  أمهية  يعني  الذي  األمر 
االجتاهات  عىل  التأثري  يف  االجتامعية  الشبكات  مواقع 

خدمات  أن  إىل  ذلك  يرجع  وقد  العالمة.  نحو 
االتصاالت مل تعد اليوم أمًرا من أمور الرتف أو الرتفيه، 
جزءًا  وتستهلك  يومي؛  بشكل  املستهلك  حيتاجها  بل 
حتقيق  إىل  املستهلك  يسعى  ثم  ومن  دخله،  من  مهاًم 
قرارات رشائه واستهالكه هلا، خصوصًا مع  الرشد يف 
وجود رشكات منافسة تقدم نفس اخلدمات، ومن هنا 
عىل  إجيابًا  التأثري  يف  اإلعالن  مصداقية  أمهية  جاءت 

اجتاهات املستهلك نحو العالمة التجارية للرشكة.
)2( اختبار الفرض الثاين

عىل  الدراسة  فروض  من  الثاين  الفرض  ينص 
اجتاهات  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  »ال  أنه 
االجتامعية  الشبكات  مواقع  زائري  من  املستهلكني 
السعودية  االتصاالت  لرشكة  التجارية  نحوالعالمة 
باختالف جنس املستهلك«. والختبار هذا الفرض، تم 
من  يتضح  كام   )Mann-Whitney test( اختبار  استخدام 

اجلدول رقم )5(.
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اجلدول رقم )5(: نتائج التحليل اإلحصائي للفرض الثاين

اجلنس
عدد 

املفردات
متوسط 

الرتب

قيمة
U

مستوى
 املعنوية

292199.9215598.5000.213ذكر
116216.03أنثى

فروق  وجود  عدم   )5( رقم  اجلدول  من  يتضح 
من  واإلناث  الذكور  املستهلكني  بني  إحصائيًا  دالة 
نحو  اجتاهاهتم  يف  االجتامعية  الشبكات  مواقع  زائري 
حيث  السعودية،  االتصاالت  التجارية لرشكة  العالمة 
بلغت قيمة )U( 15598.5 بمستوى داللة 0.213، 
ومن ثم قبول فرض الدراسة العدمي الثاين. وقد يرجع 
نحو  اجتاهاهتم  يف  اإلناث  عن  الذكور  اختالف  عدم  
تقارب  إىل  النحو  هذا  عىل  للرشكة  التجارية  العالمة 
يف  واإلناث  الذكور  بني  والثقايف  التعليمي  املستوى 
احلديثة،  التقنية  لوسائل  الدراسة،واستخدامها  جمتمع 
ومنها  املعلومات  مصادر  نفس  عىل  سويًا  واطالعهام 
وكذلك  االجتامعية،  الشبكات  مواقع  يف  اإلعالنات 
الحتياج كليهام- ذكر أم أنثى - خلدمات االتصاالت، 
وحصوهلا  العمل  جمال  يف  املرأة  انخراط  مع  خصوصًا 

عىل مصدر دخل مستقل هلا.
)3( اختبار الفرض الثالث

عىل  الدراسة  فروض  من  الثالث  الفرض  ينص 
اجتاهات  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  »ال  أنه 
االجتامعية  الشبكات  مواقع  زائري  من  املستهلكني 
السعودية  االتصاالت  لرشكة  التجارية  نحوالعالمة 
تم  الفرض،  املستهلك«. والختبار هذا  باختالف عمر 
يتضح من  كام   )Kruskal-Wallis Test( اختبار  استخدام 

اجلدول رقم )6(.

اجلدول رقم )6(: نتائج التحليل اإلحصائي للفرض الثالث

العمر
عدد 

املفردات
متوسط 

الرتب
قيمة

Chi-Square
مستوى 
املعنوية

25232.2613.6090.018أقل من 18
24-18128209.08
34-25174184.83
44-3564239.13
54-4516209.25
55154 فأكثر

دالة  فروق  وجود   )6( رقم  اجلدول  من  يتضح 
املستهلكني  من  العمراملختلفة  مستويات  بني  إحصائيًا 
نحو  اجتاهاهتم  يف  االجتامعية  الشبكات  مواقع  زائري 
حيث  السعودية،  االتصاالت  التجارية لرشكة  العالمة 
داللة  بمستوى  كاي13.609  مربع  قيمة  بلغت 
أقل من 0.05، ومن ثم رفض فرض  0.018 وهي 
وكام  البديل.  الفرض  وقبول  الثالث  العدمي  الدراسة 
سنة   44-35 من  العمر  فئة  فإن  اجلدول،  من  يتضح 
هي الفئة ذات االجتاهات اإلجيابية األكرب نحو العالمة 
الفئة  الرتب هلذه  بلغ متوسط  التجارية للرشكة، حيث 
بمتوسط  أقل من 18 سنة  السن  فئة  تليها   ،239.13
رتب بلغ 232.26. وربام يرجع ارتفاع إجيابية اجتاهات 
فئة العمر من 35-44 عن غريها إىل نزوع هذه الفئة إىل 
االستقرار والقناعة بام تعودوا عليه من خدمات الرشكة 
من  أقل  العمر  فئة  جميء  باستهالكها.أما  يقومون  التي 
18 سنة يف املرتبة الثانية فقد يكون مرجعه وجودأفراد 
هذه الفئة يف فرتة املراهقة التي تتسم بتأثرهم العاطفي 

وتقليدهم للكبار.
)4( اختبار الفرض الرابع

عىل  الدراسة  فروض  من  الرابع  الفرض  ينص 
اجتاهات  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  »ال  أنه 
االجتامعية  الشبكات  مواقع  زائري  من  املستهلكني 
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السعودية  االتصاالت  لرشكة  التجارية  نحوالعالمة 
باختالف املستوى التعليمي للمستهلك«. والختبار هذا 
الفرض، تم استخدام اختبار )Kruskal-Wallis Test( كام 

يتضح من اجلدول رقم )7(.

اجلدول رقم )7(: نتائج التحليل اإلحصائي للفرض الرابع

العمر
عدد 

املفردات
متوسط 

الرتب
قيمة

Chi-Square
مستوى
 املعنوية

20233.759.1880.102متوسط
41242.72ثانوي
27187.74دبلوم

254194.65بكالوريوس
54211.26ماجستري
12240.92دكتوراه

فروق  وجود  عدم   )7( رقم  اجلدول  من  يتضح 
دالة إحصائيًا بني مستويات التعليم املختلفة من زائري 
العالمة  نحو  اجتاهاهتم  يف  االجتامعية  الشبكات  مواقع 
بلغت  حيث  السعودية،  االتصاالت  لرشكة  التجارية 
 0.102 داللة  بمستوى  كاي9.188  مربع  قيمة 
الدراسة  فرض  قبول  ثم  ومن   ،0.05 من  وهوأكرب 
الدراسة. وقد يرجع سبب  الرابع من فروض  العدمي 
عدم وجود فروق بني زائري مواقع الشبكات االجتامعية 
حول  املعلومات  أن  إىل  التعليمية  مستوياهتم  حسب 
موضوع البحث )االتصاالت( يف الشبكات االجتامعية 
أصبحت اليوم معلومات مشرتكة ومتاحة للجميع من 
وليست  االجتامعية،  الشبكات  ومنها  خمتلفة  مصادر 
معتمدة عىل تعقيدات تقنية ال يدركها أو يتعامل معها 
التعليمي.  املستوى  حيث  من  نضًجا  أكثر  هو  من  إال 
وطاملا يشرتك املستهلكون يف نفس مصادر املعلومات، 

فمن املتوقع أن يكون التأثري عىل اجتاهاهتم متقاربًا.

)5( اختبار الفرض اخلامس
ينص الفرض اخلامس من فروض الدراسة عىل 
اجتاهات  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  »ال  أنه 
االجتامعية  الشبكات  مواقع  زائري  من  املستهلكني 
السعودية  االتصاالت  لرشكة  التجارية  نحوالعالمة 
باختالف جنسية املستهلك«.والختبار هذا الفرض، تم 
من  يتضح  كام   )Mann-Whitney test( اختبار  استخدام 

اجلدول رقم )8(.

اجلدول رقم )8(: نتائج التحليل اإلحصائي للفرض اخلامس

النوع
عدد

 املفردات
متوسط
 الرتب

قيمة
U

مستوى 
املعنوية

386200.632751.5000.005سعودي

غري 
سعودي

22272.43

دالة  فروق  وجود   )8( رقم  اجلدول  من  يتضح 
زائري  من  السعوديني  وغري  السعوديني  بني  إحصائيًا 
العالمة  نحو  اجتاهاهتم  يف  االجتامعية  الشبكات  مواقع 
بلغت  حيث  السعودية،  االتصاالت  لرشكة  التجارية 
 ،0.005 داللة  بمستوى   2751.500  )U( قيمة 
اخلامس  العدمي  الدراسة  فرض  رفض  ثم  ومن 
لغري  الرتب  متوسط  وألن  البديل.  الفرض  وقبول 
السعوديني  يف  منه  أكرب   272.43 البالغ  السعوديني 
غري  لصالح  تكون  الفروق  فإن   ،200.63 البالغ 
اجتاهات  لدهيم  السعوديني  غري  أن  أي  السعوديني، 
أكثر إجيابية نحو العالمة التجارية للرشكة، وربام يرجع 
ذلك إىل السمعة السابقة لرشكة االتصاالت السعودية، 
تقدم  رشكة  إىل  حتوهلا  قبل  حكومية  جهة  كانت  حينام 
خدماهتا  عىل  يغلب  كان  حيث  االتصاالت.  خدمات 
آنذاك انخفاض اجلودة و التأخر يف األداء، مما ترك أثرًا 
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سلبيًا عىل املستهلكني السعوديني تم انتشاره فيام بينهم 
السعوديني  غري  بعكس  املنقولة،  الكلمة  خالل  من 
الذين عارص أكثرهم الرشكة بعد حتوهلا، ومل يعارصوها 
حينام كانت جهة حكومية، ومن ثم مل يكن لدهيم انطباع 

سلبي مسبق عن الرشكة.
)6( اختبار الفرض السادس

ينص الفرض السادس من فروض الدراسة عىل 
تقييامت  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  »ال  أنه 
االجتامعية  الشبكات  مواقع  زائري  من  املستهلكني 
يف  السعودية  االتصاالت  رشكة  إعالنات  ملحتوى 
جنـس  بـاختـالف  االجتـامعيـة  الشبـكات  مـواقـع 
 املستهلك«. والختبار هذا الفرض، تم استخدام اختبار 
)Mann-Whitney test( كام يتضح من اجلدول رقم )9(.

اجلدول رقم )9(: نتائج التحليل اإلحصائي للفرض السادس

النوع
عدد 

املفردات
متوسط
 الرتب

قيمة
U

مستوى
 املعنوية

292200.3215716.0000.256ذكر

116215.05أنثى

فروق  وجود  عدم   )9( رقم  اجلدول  من  يتضح 
مواقع  زائري  من  واإلناث  الذكور  بني  إحصائيًا  دالة 
إعالنات  ملحتوى  تقييمهم  يف  االجتامعية  الشبكات 
االجتامعية،  الشبكات  يف  السعودية  االتصاالت  رشكة 
بمستوى   15716.000  )U( قيمة  بلغت  حيث 
داللة 0.256، ومن ثم قبول فرض الدراسة العدمي 
السادس. وربام يرجع عدم اختالف الذكور عن اإلناث 
املستوى  لتقارب  اإلعالنات  ملحتوى  تقييمهم  يف 

الدراسة،وإتاحة  جمتمع  يف  بينهام  والثقايف  التعليمي 
وسائل التقنية احلديثة واستخدامها املوسع لكل منهام.

)7( اختبار الفرض السابع
عىل  الدراسة  فروض  من  السابع  الفرض  ينص 
تقييامت  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  »ال  أنه 
املستهلكني من زائري مواقع الشبكات االجتامعية ملحتوى 
إعالنات رشكة االتصاالت السعودية يف مواقع الشبكات 
هذا  والختبار  املستهلك«.  عمر  باختالف  االجتامعية 
الفرض، تم استخدام اختبار )Kruskal-Wallis Test( كام 

يتضح من اجلدول رقم )10(.

اجلدول رقم )10(: نتائج التحليل اإلحصائي للفرض السابع

العمر
عدد 

املفردات
متوسط 

الرتب
قيمة

Chi-Square
مستوى 
املعنوية

25236.983.8930.565أقل من 18
24-18128213.21
34-25174194.98
44-3564202.53
54-4516197.63
551169.50 فأكثر

يتضح من اجلدول رقم )10( عدم وجود فروق 
مواقع  زائري  من  العمر  مستويات  بني  إحصائيًا  دالة 
إعالنات  ملحتوى  تقييمهم  يف  االجتامعية  الشبكات 
رشكة االتصاالت السعودية  يف الشبكات االجتامعية، 
داللة  بمستوى   3.893 كاي  مربع  قيمة  بلغت  حيث 
فرض  قبول  ثم  ومن   ،0.05 من  أكرب  وهي   0.565
اختالف  عدم  يرجع  وربام  السابع.  العدمي  الدراسة 
تقييامت املحتوى اإلعالين لدى فئات العمر املختلفة إىل 
املتعددة  العمرية  الفئات  أن الرشكة حاولت استهداف 
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من  الفئات،وذلك  لكل  مناسبة  إعالنية  بمحتويات 
األعامر؛  خمتلف  لتناسب  اإلعالنات  تصميم  خالل 
عن  العمرية  الفئات  لكل  متقاربًا  انطباعًا  يعطي  مما 
اإلعالنات  تقييم  اختالف  عدم  بالتايل  و  اإلعالنات، 

باختالف االعامر.
)8( اختبار الفرض الثامن

عىل  الدراسة  فروض  من  الثامن  الفرض  ينص 
تقييامت  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  »ال  أنه 
االجتامعية  الشبكات  مواقع  زائري  من  املستهلكني 
يف  السعودية  االتصاالت  رشكة  إعالنات  ملحتوى 
املستوى  باختالف  االجتامعية  الشبكات  مواقع 
تم  الفرض،  هذا  للمستهلك«.والختبار  التعليمي 
يوضحه  كام   )Kruskal-Wallis Test( اختبار  استخدام 

اجلدول رقم )11(.

اجلدول رقم )11(. نتائج التحليل اإلحصائي للفرض الثامن.

التعليم
عدد

 املفردات
متوسط 

الرتب
قيمة

Chi-Square
مستوى
املعنوية

20244.0014.8690.011متوسط
41253.59ثانوي
27214.83دبلوم

254191.68بكالوريوس
54217.45ماجستري
12160.88دكتوراه

فروق  وجود   )11( رقم  اجلدول  من  يتضح 
مواقع  زائري  من  التعليم  مستويات  بني  إحصائيًا  دالة 
اإلعالين  للمحتوى  تقييامهتم  يف  االجتامعية  الشبكات 
قيمة مربع  بلغت  السعودية، حيث  لرشكة االتصاالت 
أقل  وهي   0.011 داللة  بمستوى   14.869 كاي 

العدمي  الدراسة  فرض  رفض  ثم  ومن   ،0.05 من 
من  واضح  هو  وكام  البديل.  الفرض  وقبول  الثامن 
التقييم  الفئة ذات  الثانوي هي  التعليم  اجلدول فإن فئة 
األكرب للمحتوى اإلعالين للرشكة، حيث بلغ متوسط 
الرتب هلذه الفئة 253.59، تليها فئة التعليم املتوسط 
بمتوسط رتب بلغ 244.00. وقد يرجع ذلك إىل أن 
سنة   18 من  أقل  عمرية  فئة  هي  الثانوي  التعليم  فئة 
وتستخدم التقنية يف وسائل التواصل مع اآلخرين أكثر 
من الفئات التعليمية األخرى،حيث تقيض أوقاتًا أطول 
أكرب  بشكل  تتعرض  وبالتايل  اإلنرتنت،  استخدام  يف 

لإلعالنات يف مواقع الشبكات االجتامعية.
)9( اختبار الفرض التاسع

عىل  الدراسة  فروض  من  التاسع  الفرض  ينص 
تقييامت  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  »ال  أنه 
االجتامعية  الشبكات  مواقع  زائري  من  املستهلكني 
السعودية  االتصاالت  رشكة  إعالنات  ملحتوى 
جنسية  باختالف  االجتامعية  الشبكات  مواقع  يف 
 املستهلك«.والختبار هذا الفرض، تم استخدام اختبار
رقم  اجلدول  من  يتضح  كام   )Mann-Whitney test(

.)12(

اجلدول رقم )12(: نتائج التحليل اإلحصائي للفرض التاسع

النوع
عدد 

املفردات
متوسط 

الرتب
قيمة

U
مستوى
 املعنوي

386202.272.5580.110سعودي
22243.59غري سعودي
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يتضح من اجلدول رقم )12( عدم وجود فروق 
من  السعوديني  وغري  السعوديني  بني  إحصائيًا  دالة 
زائري مواقع الشبكات االجتامعية يف تقييامهتم ملحتوى 
إعالن رشكة االتصاالت السعودية، حيث بلغت قيمة 
2.558 بمستوى داللة 0.110، ومن ثم قبول   )U(
إىل  ذلك  يرجع  وقد  التاسع.  العدمي  الدراسة  فرض 
خمتلف  بني  متقاربًا  أصبح  والثقافة  التعليم  مستوى  أن 
اجلنسيات يف جمتمع الدراسة، إضافة إىل توفر استخدام 
الوسائل التقنيةملختلف اجلنسيات يف السوق السعودية 

مما ساهم يف حتقيق هذا التقارب.

خامسًا: النتائج والتوصيات
1- النتائج

رشكة  إعالنات  حمتوى  بني  العالقة  معنوية   -1
االجتامعية  الشبكات  مواقع  يف  السعودية  االتصاالت 
نحو  املواقع  هذه  زائري  من  املستهلكني  واجتاهات 
عالمتها التجارية؛ بمعنى وجود تأثري موجب ملحتوى 
التجارية، حيث  العالمة  نحو  االجتاهات  اإلعالن عىل 
بلغ معامل التحديد 0.395، ويعني ذلك أن ما نسبته 
هذه  زائري  اجتاهات  يف  الكيل  التغري  من   %40 نحو 
تفســريه  يمكن  للرشكة  التجارية  العالمة  نحو  املواقع 

بالتغري يف تأثر هؤالء الزائرين بمحتويات اإلعالنات.
الذكور  بني  دالة إحصائيًا  فروق  2- عدم وجود 
الشبكات  مواقع  زائري  املستهلكني  من  واإلناث 
اإلعالين  للمحتوى  تقييامهتم  يف  سواء  االجتامعية 
املواقع  هذه  يف  السعودية  االتصاالت  رشكة  إلعالنات 
وكذلك يف اجتاهاهتم نحو العالمة التجارية للرشكة. وقد 
يرجع ذلك ألن مفردات جمتمع الدراسة - سواء كانوا 

والشبكات  اإلنرتنت  شبكة  إناثًا-يستخدمون  و  ذكورًا 
أو  املعلومة  عىل  احلصول  يف  أسايس  بشكل  االجتامعية 
مع  االجتامعي  التواصل  أو  الرتفيه  أو  األخبار  متابعة 
غريهم، لذا، يكون طبيعيًا تقارهبم يف تقييامهتم للمحتوى 
التجارية  العالمة  نحو  اجتاهاهتم  يف  وكذلك  اإلعالين، 

للرشكة.
بني  إحصائيًا  دالة  فروق  وجود  عدم   -3
مستويات العمر املختلفة من املستهلكني زائري مواقع 
إعالنات  ملحتوى  تقييامهتم  يف  االجتامعية  الشبكات 
االجتامعية،  الشبكات  يف  السعودية  االتصاالت  رشكة 
داللة  بمستوى   3.893 كاي  مربع  قيمة  بلغت  حيث 
عدم  يرجع  وربام   .0.05 من  أكرب  وهي   0.565
العمر  فئات  لدى  اإلعالين  املحتوى  تقييامت  اختالف 
الفئات  استهداف  حاولت  الرشكة  أن  إىل  املختلفة 
خمتلف  تناسب  إعالنية  بمحتويات  املختلفة  العمرية 
األعامر، مما يعطي انطباعًا متقاربًا لكل الفئات العمرية 

عن اإلعالنات.
4- عىل الرغم من عدم وجود فروق ذات داللة 
املستهلكني  من  املختلفة  العمر  فئات  بني  إحصائية 
رشكة  إلعالنات  اإلعالين  للمحتوى  تقييامهتم  يف 
الشبكات االجتامعية،  السعودية يف مواقع  االتصاالت 
مستويات  بني  إحصائيًا  دالة  فروقًا  هناك  أن  إال 
العالمة  نحو  اجتاهاهتم  يف  املستهلكني  العمرهلؤالء 
التجارية للرشكة، حيث بلغت قيمة مربع كاي13.609 
بمستوى داللة 0.018.وفئة العمر من 35-44 سنة 
هي الفئة ذات االجتاهات اإلجيابية األكرب نحو العالمة 
الفئة  الرتب هلذه  بلغ متوسط  التجارية للرشكة، حيث 
العمر أقل من 18 سنة بمتوسط  فئة  تليها   ،239.13
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رتب بلغ 232.26. وقد يرجع ذلك لكون فئة العمر 
األرسي  االستقرار  مرحلة  متثل  سنة   44  –  35 من 
التغيري،  يف  رغبته  وانخفاض  للفرد،  الذهني  والنضج 
يستخدمها،  التي  التجارية  بالعالمة  ارتباطه  ثم  ومن 
سنة   18 من  أقل  العمر  فئة  أما  جتاهها.  والء  وتكوين 
يكون فيها املستهلكون يف فرتة املراهقة،حيث تتسم هذه 

الفرتة بالتأثر العاطفي وتقليدالكبار يف ترصفاهتم.
مستويات  بني  إحصائيًا  دالة  فروق  وجود   -5
الشبكات  مواقع  زائري  املستهلكني  من  التعليم 
لرشكة  اإلعالين  للمحتوى  تقييامهتم  يف  االجتامعية 
كاي  مربع  قيمة  بلغت  حيث  السعودية،  االتصاالت 
من  أقل  وهي   0.011 داللة  بمستوى   14.869
0.05. وقد خلصت الدراسة يف هذا اجلانب إىل أن فئة 
التعليم الثانوي هي الفئة ذات التقييم األكرب للمحتوى 
الفئة  الرتب هلذه  بلغ متوسط  اإلعالين للرشكة، حيث 
رتب  بمتوسط  املتوسط  التعليم  فئة  تليها   ،253.59
التعليم  فئة  أن  إىل  ذلك  يرجع  وقد   .244.00 بلغ 
التواصل  وسائل  يف  التقنية  تستخدم  فئة  هي  الثانوي 
استخدام  يف  طويلة  أوقاتًا  تقيض  اآلخرين،حيث  مع 
لإلعالنات  أكرب  بشكل  تتعرض  وبالتايل  اإلنرتنت 

املقدمة يف الشبكات االجتامعية.
بني  معنوية  فروق  وجود  من  الرغم  عىل   -6
املستهلكني  تقييم  يف  املختلفة  التعليم  مستويات 
للمحتوى  االجتامعية  الشبكات  مواقع  زائري  من 
يف  السعودية  االتصاالت  رشكة  إلعالنات  اإلعالين 
دالة إحصائيًا بني  فروق  توجد  فإنه ال  الشبكات،  هذه 
اجتاهاهتم  يف  املستهلكني  هلؤالء  التعليمية  املستويات 
نحو العالمة التجارية للرشكة، حيث بلغت قيمة مربع 

من  أقل  وهي   0.102 داللة  بمستوى   9.188 كاي 
0.05. األمر الذي يعني أن هناك عوامل أخرى تؤثر 
عىل اجتاهات املستهلكني نحو العالمة التجارية بخالف 
هذه  نتائج  -حسب  بينها  من  والتي  التعليم،  عامل 

الدراسة- عاميل العمر واجلنسية.
بني  إحصائيًا  دالة  فروق  وجود  عدم   -7
املستهلكني السعوديني واملستهلكني غري السعوديني من 
زائري مواقع الشبكات االجتامعية يف تقييامهتم ملحتوى 
املواقع،  هذه  يف  السعودية  االتصاالت  رشكة  إعالن 
حيث بلغت قيمة )U( 2.558 بمستوى داللة 0.110 
وقد يرجع ذلك إىل أن مستوى التعليم والثقافة أصبح 
متقاربًا بني خمتلف اجلنسيات ممن يستخدمون الشبكات 
االجتامعية يف جمتمع الدراسة، إضافة إىل توفر استخدام 
الوسائل التقنية ملختلف اجلنسيات يف السوق السعودية، 

مما ساهم يف زيادة حتقيق هذا التقارب.
دالة  فروق  وجود  عدم  من  الرغم  عىل   -8
تقييمهم  يف  السعوديني  وغري  السعوديني  بني  إحصائيًا 
االتصاالت  رشكة  إلعالنات  اإلعالين  للمحتوى 
السعودية يف مواقع الشبكات االجتامعية، إال أن هناك 
فروقًا دالة إحصائيًا بني السعوديني وغري السعوديني يف 
بلغت  التجارية للرشكة، حيث  العالمة  نحو  اجتاهاهتم 
 .0.005 داللة  بمستوى   2751.500  )U( قيمة 
وألن متوسط الرتب لغري السعوديني البالغ 272.43 
الفروق  فإن  البالغ 200.63،  السعوديني  منه يف  أكرب 
السعوديني  غري  أن  أي  السعوديني،  غري  لصالح  تكون 
للرشكة  التجارية  العالمة  نحو  إجيابية  اجتاهات  لدهيم 
أكرب من السعوديني. وقد يرجع ذلك إىل السمعة التي 
طالت الرشكةيف السابق حينام كانت جهة حكومية قبل 
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حتوهلا إىل رشكة؛مما ترك انطباعًا سلبيًا ما زال يتم تناقله 
السعوديني  غري  بعكس  السعوديني،  املستهلكني  بني 
الذين عارص أكثرهم الرشكة بعد حتوهلا، ومل يعارصوها 

حينام كانت جهة حكومية.

2- التوصيات:
االجتامعية  الشبكات  بمواقع  االهتامم   -1
من  كبرية  رشحية  لوجود  اإلعالن  منهايف  واالستفادة 
ولتأثري  االجتامعية،  الشبكات  مواقع  تستخدم  املجتمع 
العالمة  نحو  املستهلكني  اجتاهات  عىل  املواقع  هذه 
يف  املصداقية  عنرص  أمهية  عىل  التأكيد  مع  التجارية، 
ملا  باإلعالن  يرد  ما  موافقة  بمعنى  اإلعالين،  املحتوى 
يقدم من خدمات عىل أرض الواقع؛ ألن العميل حال 
شكه يف مصداقية ما حيتويه اإلعالن من معلومات فإنه 
النخفاض  الرشكة  يعرض  مما  بالرشكة،  الثقة  سيفقد 
عن  بالبحث  املستهلك  وقيام  منتجاهتا،  عىل  الطلب 

رشكات بديلة.
سنة   24-18 العمرية  بالفئات  االهتامم   -2
خدمات  نحو  اجتاهاهتم  لتحسني  سنة،   34-25 و 
تقديرًا  أقل  الفئات  هذه  أن  حيث  الرشكة،  ومنتجات 
للعالمة التجارية للرشكة مقارنة بفئات العمر األخرى، 
فمن املمكن أن يكون املستهلكون هباتني الفئتني قطاعي 
العمرية  الفئات  أكثر  من  ألهنام  مستهدفني،  سوق 
االجتامعية،  الشبكات  ومواقع  لإلنرتنت  استخدامًا 
بل ويمكن أن يتم االستفادة من هؤالء املستهلكني يف 
الرتويج للعالمة التجارية من خالل التسويق الفريويس 
املواقع  هذه  زائري  بني  إلكرتونيًا  املنقولة  الكلمة  عرب 

.)eWOM(

لدى  اإلجيابية  االجتاهات  عىل  املحافظة   -3
تلبي  خاصة  خدمات  بتوفري  السعودي  غري  املستهلك 
املستهلك  اجتاهات  حتسني  عىل  والرتكيز  احتياجاهتم. 
للرشكة،  التجارية  للعالمة  تقديرًا  األقل  السعودي 
التي طالت  السابقة  الدراسة إىل السمعة  والذي تعزوه 
تتحول  أن  قبل  حكومية  جهة  كانت  عندما  الرشكة 
املستهلكون  وتناقله  عارصه  الذي  األمر  رشكة،  إىل 
السعوديني،  غري  املستهلكني  بخالف  السعوديون، 
الذهنية  الصورة  هذه  لتغيري  اجلهود  بذل  يتطلب  مما 
التجارية للرشكة لدى املستهلكني  العالمة  السلبية عن 
برامج  وتنفيذ  الرتويج  أنشطة  خالل  من  السعوديني 

خاصة إلدارة العالقات مع هؤالء العمالء. 
بتكوين  السعودية  االتصاالت  رشكة  قيام   -4
املوقع  باعتباره   Facebook موقع  عىل  هلا   group منتدى 
تكون  بحيث  العاملي،  املستوى  عىل  استخدامًا  األكثر 
مع  الرتوجيي  التواصل  املنتدى  هلذا  األساسية  املهمة 
املستهلكني Fans إلمدادهم باملعلومات التي حيتاجوهنا 
املنتدى  هذا  خالل  من  الرشكة،والعمل  منتجات  عن 
للرشكة  التجارية  للعالمة  الذهنية  الصورة  نقل  عىل 
املنتدى  هذا  يكون  آخر،  جانب  ومن  املستهلكني.  إىل 
خالله  من  الرشكة  تستطيع  للمعلومات،  هامًا  مصدرًا 
التعرف عىل اجتاهات املستهلكني عن عالمتها التجارية 
مقارنة بالعالمات التجاريةللرشكات املنافسة، ومن ثم 

منطلقًا لتخطيط األنشطة التسويقية.
العوامل  لبحث  الدراسات  من  مزيد  إجراء   -5
العالمة  نحو  املستهلكني  اجتاهات  عىل  تؤثر  التي 
التجارية للرشكة بخالف املحتوى اإلعالين إلعالنات 
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والعوامل  االجتامعية  الشبكات  مواقع  يف  الرشكة 
ثبت  فقد  الدراسة،  يف  بحثها  تم  التي  الديموجرافية 
العالمة  نحو  االجتاهات  اختالف  مثاًل  الدراسة  من 
الرغم  العمر واجلنسية، وذلك عىل  باختالف  التجارية 
من أن هذين العاملني ال يسبب أي منهام فروقًا معنوية 
إلعالنات  اإلعالين  للمحتوى  املستهلكني  تقييامت  يف 
يعني  الذي  األمر  االجتامعية،  الشبكات  يف  الرشكة 
املستهلكني  اجتاهات  عىل  تؤثر  أخرى  عوامل  وجود 
نحو العالمة التجارية للرشكة، ومن ثم أمهية بحث هذه 
العوامل ألخذها يف االعتبار عند إعداد اإلسرتاتيجيات 

التسويقية للرشكة.
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إستبيان
أثر املحتوى اإلعالين يف مواقع الشبكات االجتامعيةعىل اجتاهات املستهلكني نحو

العالمة التجارية: حالة رشكة االتصاالت السعودية
عزيزي املستقىص منه

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
اإلستبيان التايل خيدم بحثا علميًا حول العالقة بني حمتوى اإلعالن الذي تقدمه رشكة االتصاالت السعودية من 
خالل  الشبكات االجتامعية )مثل تويرت، فيس بوك، لنك إن، يوتيوب( عىل اجتاهات املستهلكني يف اململكة العربية 
السعودية نحو العالمة التجارية للرشكة. نرجو منكم التفضل بتعبئة هذا االستبيان بام يعكس وجهة نظركم ومرئياتكم 

بخصوصها، علاًم بأن آراءكم سوف تعامل بكل رسية وستستخدم ألغراض أكاديمية وبحثية فقط.
الباحثون

السؤال األول: كيف تقيمون إعالنات رشكة االتصاالت السعودية عرب الشبكات االجتامعية )مثل تويرت و فيسبوك( يف كل بعد من 
األبعاد التالية؟   يرجى وضع دائرة О يف اخلانة التي تعرب عن رأيكم.

العبارات
غري موافق 

إطالقًا
غري 

موافق
موافقحمايد

موافق 
متامًا

الن
إلع

ى ا
حتو

م

تاع
إلم

ا

112345- اإلعالن ممتع ومسل 
212345- اإلعالن  حيتوي عىل الكثري من املفاجآت واإلثارة 

312345- اإلعالن مسل أكثر من مصادر اإلعالنات األخرى مثل التلفاز مثال 
412345- يف بعض األحيان أشعر باملتعة عندما أفكر فيام رأيت أو سمعت يف اإلعالن 

ت
وما

معل
ال

512345- اإلعالن زودين بام أحتاج من معلومات 
612345- اإلعالن ساعدين يف معرفة خدمات االتصاالت التي تقدمها الرشكة 

712345- اإلعالن وفر يل ما احتاج من البيانات الختاذ قرار الرشاء 
812345- اإلعالن ساعدين يف معرفة أي منتج سيعكس شخصيتي 

912345- أشعر أن إعالن الرشكة عرب الشبكات االجتامعية أكثر فائدة من الوسائل األخرى
10- اإلعالن جعلني عىل علم بأحدث املعلومات عن املنتجات واخلدمات التي 

تقدمها الرشكة
12345

ارة
اإلث

1112345- أشعر أن إعالن الرشكة عرب الشبكات االجتامعية غري مزعج 
1212345- بعض مواد اإلعالن أحيانًا  ليس هلا معنى 

1312345- اإلعالن غالبًا مزعج 

قية
صدا

الم

1412345- أثق يف إعالن الرشكة عرب الشبكات االجتامعية 
1512345- مضمون اإلعالن ذو مصداقية عالية 

االجتامعية  الشبكات  اإلعالن عرب  أشاهد  اجلديد،  أرغب يف رشاء  16- عندما 
12345للحصول عىل املعلومات 

1712345 أستخدم اإلعالن عرب الشبكات االجتامعية كمرجع للرشاء 
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بعد اطالعكم عىل إعالنات رشكة االتصاالت السعودية  عرب الشبكات االجتامعية )مثل تويرت و فيسبوك( ما هو  الثاين:  السؤال 
موقفكم جتاه منتجات الرشكة وعالمتها التجارية )STC( ؟ يرجى وضع دائرة О يف اخلانةالتي تعربعن رأيكم.

العبارات
غير موافق 

موافقموافقمحايدغير موافقإطالقًا
تمامًا

رية
جا

 الت
المة

الع
حو 

اه ن
الجت

ا
ثقة

ال

112345- هذه العالمة التجارية تلبي توقعايت 

212345- أشعر بثقة جتاه هذه العالمة التجارية 

312345- هذه عالمة جتارية لن ختيب ظني 

412345- هذه عالمة جتارية تضمن حتقيق رضا العمالء

512345- هذه العالمة التجارية صادقة وخملصة يف معاجلة خماويف 

612345- أعتمد عىل هذه العالمة التجارية بشكل كامل إلجراء خدمات االتصال

ف
اط

لتع
712345- أشعر بالرضا عند رشاء هذه العالمة التجاريةا

812345- هذه العالمة التجارية جتعلني سعيدا 

912345- هذه العالمة التجارية تزودين باملتعة 

رشاء
ة ال

ني

10- عندما أحتاج إىل منتجات وخدمات  االتصاالت فإين أنوي استخدام خدمات 
12345منتجات الرشكة 

1112345- سوف أستمر يف استخدام خدمات ومنتجات الرشكة 

1212345- احتامل رشاءك ملنتجات وخدمات الرشكة عايل

13- عندما أحتاج إىل منتجات وخدمات  االتصاالت فلن استخدام خدمات 
12345منتجات الرشكة

بيانات املستقىص منه:
اجلنس :        ذكر             أنثى

18 – 24 سنه             25 – 34 سنه           35-44 سنه العمر :       أقل من 18 سنه 
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Impact of Social-Network-Advertising Content on Consumers
’ Brand Attitudes: ACase of STC

Abstract. This sTudy aimed aT measuring The relaTionship beTween adverTising conTenT of saudi Telecom company (sTc)on The 
inTerneT’ssocial neTworking siTes and The consumer aTTiTudes Towards iTs brand.besides, The sTudy examinedThe impacT of gender, 
age, educaTion and naTionaliTy of consumers who visiT These siTes and see The company’s adverTisemenTs on boTh previous vari-
ables: adverTising conTenT and consumers’ aTTiTudes Towards The brand.

The sTudy findings concluded a sTaTisTically significanT posiTive relaTionship beTween adverTising conTenT of The company’sads 
on social neTworking siTes and consumers’ aTTiTudes Towards iTs brand, and sTaTisTicallysignificanT differences in consumers’ 
aTTiTudes Towards The company’sbrand due To differences of age and naTionaliTy, buT noT up To gender and educaTion. The sTudy 
also concluded sTaTisTical significanT differences in consumers’ evaluaTion of adverTising conTenT of The company on social 
neTworks due To differencesofconsumers’ educaTion, and noT dueTo gender, age and naTionaliTy. 

accordingly, The sTudy recommended The imporTance sTc’s adverTisemenTson social neTworking siTes, Taking inTo accounT 
The credibiliTy of Theseads and The impacT of affecTing demographic facTors on The evaluaTion of ad conTenT and brand aTTiTudes 
when TargeTing markeTs and building markeTing sTraTegies, including adverTising onThe inTerneT’s social neTworking siTes.
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