
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
التعرف عىل : هتدف هذه الدراسة إىل معرفة أهم التأثريات التسويقية لوسائل التواصل االجتامعي، واملتمثلة يف

 الوسائل عىل مستوى قطاع األعامل، وعىل مستوى املستهلك، وعىل تكاليف اإلعالن ذههلالتأثريات التسويقية 
املنهج الوصفي " الدراسة واستخدمت. والرتويج والتوزيع، وعىل تكاليف املبيعات والبحوث التسويقية

ملكة العربية  تطبيق اجلزء امليداين من هذه الدراسة عىل عينة عشوائية من أفراد املجتمع باملتم و،"التحلييل
 مفردة من مجيع مناطق اململكة العربية ١٣٨٨ وقد بلغ عدد مفردات العينة التي شاركت يف الدراسة ،السعودية
 عىل الظاهرة تفسري يف أمهيتها حسب مرتبة ، الدراسةإليها توصلت النتائج التي أهم تلخيص ويمكن.    السعودية

 تقديم العديد ،%١٢٦,١٧  ويفرس ما نسبتهجدد، عمالء إىلوالوصول  للرشكة السوقية احلصةزيادة : النحو التايل
 ختفيض ،%٥٢٨,١٦  ويفرس ما نسبتهم التعرف عىل احتياجاهتعىل للمستهلكني والعمل واخلدمات اخليارات من

 اخلربات زيادة القدرة التنافسية وتبادل ،%٢١٨,١٦  ويفرس ما نسبته، والتوزيعيةوالبيعية التخزينية التكاليف
 الراغبة يف السعودية للرشكات الدراسة بعدد من التوصيات وخرجت%. ٦ ,٤٦٢  ما نسبتهويفرس واآلراء

  .  اإللكرتوين عرب وسائل التواصل االجتامعيالتسويقاستخدام 
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Abstract 
This study aims to recognize the marketing impact of social media; i.e., recognize the marketing 
impact of social media in the business sector, on the level of consumers, on advertising, 
propgating and distributing and on sales and market research. The researcher used a descriptive, 
analytical methodology for the field study in which a random sample of 1388 participants 
responded to a questionnaire in the different regions of Saudi Arabia. Feature findings indicate 
that social media advertising and marketing can lead to an increase in the share of a business 
and in  more access to new customers (17.126%), offering a variety of choices and services for 
customers and ease of recognising the community needs of consumers (16.528%), reducing 
storing, merchandizing and distributing costs (16.218%), and increasing the competitive power 
and exchange of expertise of a business (6.562%). Recommendations for Saudi business 
corporations to effectively integrate social media in marketing were forwarded at the end.
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ــروءة ــة املق ــت وســائل اإلعــالم التقليدي قام
 واملسموعة واملرئية، كالصحف واملجالت واإلذاعـة
والتليفزيون عىل مـدى فـرتة زمنيـة طويلـة بـدور 
ــالم  ــصال واإلع ــائل االت ــم يف وس حمــوري ومه

ــتم اســت ــي ي خدامها للوصــول إىل املجتمعــي الت
اجلمهور املستهدف، وإيـصال الرسـائل املختلفـة 
 إليهم سواء أكانـت تلـك الرسـائل حتمـل طابعـا

وبالرغم مـن أمهيـة  .سياسيا أم اجتامعيا أم جتاريا
الدور الذي كانت تقوم بـه تلـك الوسـائل، فـإن 

يعــرف بـــ  وســائل التواصــل االجتامعــي، أو مــا
 ,Chakraborty"قنـــوات اإلعـــالم اجلديـــد"

أعادت تشكيل خارطة العمل االتـصايل ) (2015
واإلعالمي يف املجتمعات اجلديدة بام حتملـه مـن 
ــشار، ورسعــة  ــة االنت خــصائص، كعــدم حمدودي
الوصــــول، والتفاعـــــل، وقلـــــة التكلفـــــة 

)(Chanthinok, et al. 2015 . وقــد اســتمرت
وسائل اإلعالم التقليديـة لفـرتة طويلـة مـسيطرة 

ــصايل ــشهد االت ــرشية عــىل امل ــات الب  يف املجتمع
حيث كانـت النظـرة التقليديـة لوسـائل . احلديثة

اإلعالم عىل أهنا وحدة مركزيـة للتواصـل داخـل 
فكـل مـن يرغـب يف . املجتمع ال يمكن جتاوزهـا

كان ) أفرادا ومؤسسات(التواصل بشكل جمتمعي 
جيــب عليــه أن يــصل إىل هــذه املؤســسات لكــي 

ــا إىل اجل ــن خالهل ــول م ــستطيع الوص ــور؛ ي مه

 واجهت الكثـري - ويف ظل هذا األسلوب-لذلك
ــان  ــة يف معظــم األحي ــات املجتمعي ــن الفعالي م
صعوبة يف الوصول جلامهريها املستهدفة عرب هـذه 
ًالبوابـات؛ نظـرا ملتطلبـات متعلقـة بالــسياسات، 
ــذه  ــل يف ه ــلوب العم ــة، وأس ــاليف املادي والتك

ثم جاءت وسـائل اإلعـالم اجلديـدة . املؤسسات
ز تلك السيطرة املركزية لوسـائل اإلعـالم لتتجاو

التقليدية، وأصبح بإمكـان األفـراد واملؤسـسات 
خماطبة اجلميـع مبـارشة وبتكلفـة حمـدودة للغايـة 

     ). 2011أمني،(
إن قوة وسائل التواصل االجتامعي اجلديدة ال 
تقترص عىل جمرد خاصـية التفاعـل التـي تتيحهـا، 

قبل بتبـادل والتي تسمح لكل من املرسـل واملـست
أدوار العملية االتـصالية، ولكـن تلـك الوسـائل 
أحدثت أيضا ثورة نوعيـة يف املحتـوى االتـصايل 
متعدد الوسائط، والذي يـشتمل عـىل النـصوص 

وقد . والصور وملفات الصوت ولقطات الفيديو
دفعت هذه اخلصائص وغريها اجلميع من األفراد 

ــة ــنظامت غــري الربحي ــرشكات وامل ــى -وال  وحت
 إىل االســتفادة مـن تلــك -سـسات احلكوميـةاملؤ

الوسـائل اجلديـدة التـي اسـتطاعت خـالل فـرتة 
زمنية قصرية إحداث الكثري من التأثريات املذهلة 
عىل املستويات السياسية واالجتامعية واإلعالميـة 

ــسويقية والتقنيــة  ,Makki & Chang (والت
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حيـــث ســـامهت شـــبكات التواصـــل ). 2015
ــل ــي مث ــسبوك : االجتامع ــوب في ــويرت ويوتي وت

وسناب تشات وغريها إضافة إىل االنتشار الكبـري 
للهواتف الذكية، وكـذلك األجهـزة اللوحيـة يف 
إجياد تأثريات كبرية ال يمكن جتاهلها؛ لذا جـاءت 

ــة  ــذه الدراس ــائل (ه ــسويقية لوس ــأثريات الت الت
التواصـــل االجتامعـــي يف املجتمـــع الـــسعودي 

ت التـسويقية للبحث يف التـأثريا) دراسة ميدانية(
 :هلذه الوسائل حيث جتيب عن التساؤالت اآلتية

لوسائل التواصـل ما هي التأثريات التسويقية  •
؟عىل مستوى قطاع األعاملاالجتامعي 

لوسائل التواصـل ما هي التأثريات التسويقية  •
عىل مستوى املستهلك؟االجتامعي 

وسـائل التواصـل االجتامعـي ما هي تأثريات  •
ن والرتويج والتوزيع؟عىل تكاليف اإلعال

وسـائل التواصـل االجتامعـي ما هي تأثريات  •
ــع وتكــاليف البحــوث  ــىل تكــاليف البي ع

التسويقية؟
 - عـىل حـدة-ما هي األمهية النسبية لكل أثـر •

وسـائل التواصـل من التـأثريات التـسويقية ل
يف املجتمع السعودي؟ االجتامعي 

 

 :ة يف اآليت هذه الدراسأمهيةتكمن 
يف طبيعة الظاهرة التي تتناوهلا ووقعهـا عـىل  -١

املجتمع، والتي تنامت بشكل كبـري والفـت 
ــشباب  ــاط ال ــني أوس ــة ب ــاه، خاص لالنتب

Ramnarain & Govender, 2013)(.وعليـه  
ُفإنه من األمهية بمكـان أن جتـرى دراسـات 

حتليلية ميدانية مـستمرة يف اململكـة العربيـة 
ــأثريات الــسعودية، للتعــرف  عــىل أهــم الت

.سويقية لوسائل التواصل االجتامعيالت
تتطلب تنمية القدرات التنافـسية يف الوقـت  -٢

الراهن إىل وجود آلية جديدة وغـري تقليديـة 
ويعتـرب . للوصول إىل كافـة رشائـح الـسوق

ـــأثريي لوســـائل التواصـــل  ـــسويق الت الت
 . ة لتحقيق ذلكباالجتامعي األداة املناس

هذه الدراسة إذا ما علمنـا تربز كذلك أمهية  -٣
بقلة الدراسات والبحوث التي تتناول هـذه 
الظاهرة يف اململكة، وعىل العكس من ذلـك 

هــذا املوضــوع اهتاممــا كبــريا يف  فقــد لقــي
الدول األجنبيـة، مـن طـرف البـاحثني مـن 
خمتلف التخصـصات العلميـة، ويف خمتلـف 
اجلامعات ومراكز البحث، مثل الدراسـات 

 :كل منالتي قام هبا 
Grensing-Pophal, (2012), McGuire (2012), 
Patino et al. (2012), Hood et al. (2014), 
Lee et al. (2015), Montague et al. (2016). 

 
 هتدف هذه الدراسة إىل اإلجابة عن التـساؤالت

التعرف عـىل األمهيـة النـسبية الواردة أعاله، وإىل 
 مـن التـأثريات التـسويقية -ىل حـدة ع-لكل أثر

ـــيل ـــل االجتامع ـــائل التواص ـــع وس  يف املجتم
 اآلليـات السعودي؛ من أجل املساعدة يف تفعيـل

والسياسات العملية للتعامل مع وسائل اإلعـالم 
اجلديدة؛ لالسـتفادة مـن إجيابياهتـا يف املجـاالت 
التجاريـة والتـسويقية، كــام هتـدف الدراسـة مــن 

التوصـيات خلـروج بعـدد مـن خالل نتائجها إىل ا
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 هبا يف هذا التي يمكن ملتخذي القرارات االسرتشاد
 .    الشأن
 


ــوانPavlou, 2003)(دراســة  -١ ــول "  بعن قب

دمـج الثقـة : املستهلك للتجارة اإللكرتونية
 "واملخاطر يف نموذج القبـول للتكنولوجيـا

ربت الثقة عن مدى توفر املعلومات حيث ع
يف املوقع اإللكرتوين، والقدرة عىل تشخيص 
املنتج، واحلضور االجتامعي الذي يمكن أن 
يساعد يف التغلـب عـىل حالـة الـشك التـي 
. يشعر هبا العمالء يف الرشاء عـرب اإلنرتنـت

ويمكن أن تكون مصادر حالة عـدم اليقـني 
ــ ــة بالتجــارة مث ــضايا متعلق ل ناجتــة عــن ق

االتصال، أو الدفع اإللكرتوين غـري اآلمـن، 
. أو عدم ضامن رسية املعلومـات الشخـصية

ومع األخذ باالعتبـار تـصورات املتـسوقني 
 وتم اختبـار .للمخاطر وحاالت عدم اليقني

ــن  ــات م ــتخدام بيان ــث باس ــوذج البح نم
 طالـب ١٠٣جتريبيـة مـع : دراستني، األوىل

نـة مـن دراسة تأكيديـة لعي: والثانية. وطالبة
وكانت نتائج كلتا .  مستهلكا عىل اخلط١٥٥

ــتني تــدعم بقــوة قبــول التجــارة  الدراس
.اإللكرتونية

بعنـوان Constantinides, 2004) (دراسـة  -٢
 "التـأثري يف ســلوك املـستهلك اإللكــرتوين"

حيث إن هـذه الدراسـة عبـارة عـن دراسـة 
ــة  ــة بتجرب ــل املرتبط ــم العوام ــة أله تقييمي

 حيـث وضـع تقيـيام العميل عرب اإلنرتنـت،
شامال لعنارص التجربة عىل الويب تتـضمن 
ــق  ــا يتعل ــا م ــسية، منه ــات رئي ــالث فئ ث
باملحتوى، والعوامـل النفـسية، والوظيفيـة، 
ومخسة عوامل، سهولة االسـتخدام، الثقـة، 
التفاعل، املزيج التسويقي، والعامل األخـري 

ــشري إىل أن . مــرتبط باجلامليــات للموقــع وي
تقليـدي ال خيتلـف عـن سلوك املـستهلك ال

املستهلك اإللكرتوين، ويف كلتا احلالتني فإن 
السلوك يتأثر بعنـارص متعـددة مثـل طريقـة 
العــرض، وطريقــة التعامــل، جــودة املنــتج 
والسعر وغريها الكثري، كام أشارت الدراسة 
إىل العوامــل التــي يمكــن الــسيطرة عليهــا، 
والتي ال يمكن السيطرة عليها يف التأثري عىل 

وك املستهلك عرب اإلنرتنـت مـن خـالل سل
 .نموذج تم إعداده يف الدراسة

ــة -٣ ــوان  (Shaun, 2007) دراس دور "بعن
دراســة :  االجتامعيـة يف التـسويقالـشبكات

، حيـث سـلطت "األزيـاء "حالة عىل قطاع 
الـــضوء عـــىل ماهيـــة حتليـــل الـــشبكات 
االجتامعية وكيفية تطبيقهـا مـن أجـل حـل 

ة بتقـسيم الـسوق، املشاكل التسويقية املتعلق
االستهداف وتصميم احلمـالت اإلعالنيـة، 
وقد ركزت الدراسة عىل تعريف للـشبكات 
االجتامعية وكيفيـة تأثريهـا، وكيـف يمكـن 
ــسني  ــل حت ــن أج ــات م ــتخدام املعلوم اس
التسويق وفعالية االتصال، وركزت الدراسة 

التـسويق (أيضا عـىل دور الكلمـة املنطوقـة 
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 يمكن اعتباره يف التسويق، وكيف) الشفوي
عامل ثقة عند رشاء املنتجات واخلدمات من 

 .املواقع اإللكرتونية
هدفت هـذه  ) ٢٠١٢عبد السميع ، (دراسة  -٤

الدراسة إىل وضع تـصور لكيفيـة اسـتخدام 
املواقــع االلكرتونيــة يف التــسويق ملــصـر 

 دويل، مـن خـالل إبـراز يكمقصـد سـياح
مزايا استخدامها، واملعوقـات التـي حتــول 

ن نجاحها، مع حتديد األسس والعوامـل دو
الرئيــسية التــي تزيــد مـــن فـــرص نجـــاح 
ــدمت  ــد ق ــق عــىل أرض الواقــع، وق التطبي
الدراسة عددا من املقرتحـات والتوصـيات 
التي هتدف لزيادة فاعليـة اسـتخدام مواقـع 
التواصــل االجتامعــي عــرب اإلنرتنــت يف 
التسويق السياحي هبدف تنشيط السياحة يف 

ــشيط الــسياحة - عامــة بــصفة-مــرص  ولتن
ــدة ـــة-الواف  ومــن تلــك - بــصفة خاص

رضورة اسـتخدام : املقرتحات والتوصـيات
آليات جديـدة للتواصـل االجتامعي، بعض 
املقرتحات بشأن طبيعة التخطـيط للتنـشيط 
السـياحي عبـر مواقع التواصل االجتامعي، 
مقرتح إلنشاء قسم للتنشيط الـسياحي عـرب 

تامعي، مقـرتح إنـشاء مواقـع التواصل االج
رابطــة لــصفحات التواصـــل االجتمـــاعي 
املعنية بالتنشيط السياحي يف مرص، باإلضافة 
إىل مقرتح للتنشيط الـسـياحي عـرب مواقـع 

.التواصل االجتامعي املتخصصة
استهدفت ) ٢٠١٣دراسة صالح وآخرين، ( -٥

ــة قيــاس العالقــة بــني املحتــوى  الدراس
ــصاال ــة االت ــات رشك ــالين إلعالن ت اإلع

الــسعودية يف مواقــع الــشبكات االجتامعيــة 
عىل اإلنرتنت، واجتاهات املـستهلكني نحـو 
عالمتها التجارية، كذلك بحثت الدراسة يف 
معنوية الفروق يف متغريي املحتوى اإلعالين 
واالجتاهات نحو العالمة التجارية باختالف 
جنس وعمر وتعليم وجنسية املستهلكني من 

د خلـصت الدراسـة وق. زائري هذه املواقع
ــة ذات  يف نتائجهــا إىل وجــود عالقــة موجب
ــالين  ــوى اإلع ــني املحت ــصائية ب ــة إح دالل
إلعالنــات الــرشكة عــىل مواقــع الــشبكات 
ــو  ــستهلكني نح ــات امل ــة واجتاه االجتامعي
عالمتها التجارية، ووجود فروق معنويـة يف 
اجتاهات املستهلكني نحو العالمة التجاريـة 

لعمر واجلنـسية، للرشكة باختالف مستوى ا
وعدم وجود فروق معنوية باختالف اجلنس 
واملستوى التعليمي، كـام خلـصت الدراسـة 
إىل وجود فروق معنوية يف تقييم املستهلكني 
للمحتوى اإلعالين إلعالنات الـرشكة عـىل 
ــستوى  ــاختالف امل ــة ب ــشبكات االجتامعي ال
ــة  ــروق معنوي ــود ف ــدم وج ــي، وع التعليم

 ذلـك، وقـد باختالف اجلنس والعمـر عـىل
ــة  ــتفادة رشك ــة اس ــة بأمهي ــت الدراس أوص
االتصاالت السعودية من مواقع الـشبكات 
االجتامعية وبناء اإلعالن عن منتجاهتا، مـع 
مراعاة املصداقية يف املعلومات التي حتتوهيـا 
اإلعالنات؛ ألمهية هذا العامل يف التأثري عىل 
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اجتاهات املستهلكني نحو العالمة التجارية،
أثــر العوامــل الديموغرافيــة عــىل ومراعــاة 

متغريي الدراسة عنـد اسـتهداف األسـواق
ــا  ــسويقية، ومنه ــرتاتيجيات الت ــاء االس وبن
اإلعالن يف مواقع الشبكات االجتامعية عـىل 

 .اإلنرتنت
ــضايلة، ( -٦ ــة الع ــذه ) ٢٠١٥دراس هتــدف ه

الدراسة إىل قياس دور الشبكات االجتامعية 
ثري يف التــأ) شـبكات التواصـل االجتامعـي(

عىل القرار الرشائي لدى الطالب اجلـامعيني 
باململكة، واستخدمت الدراسـة األسـلوب 
التحلييل للوصول إىل النتـائج، وتـم تطـوير 
ــريات  ــني متغ ــة ب ــة العالق ــاس لدراس مقي
الدراسة، واختيار عينة من الطـالب بلغـت 

وأشارت النتائج إىل أن أبعاد . مفردة) ٥٢٤(
ـــا(شـــبكات التواصـــل االجتامعـــي دل تب

متتلـك تـأثريا عـىل ) املعلومات، تقييم املنتج
القرار الرشائي، فيام أشارت النتائج إىل عدم 
وجود تأثري للبعد املتعلـق بـدعم املـستهلك 
كأحد أبعاد التواصـل االجتامعـي يف التـأثري 

ويف ضوء هذه النتـائج، . عىل القرار الرشائي
قدمت الدراسة جمموعة من التوصيات كـان 

ورة تفهم املديرين واملـسوقني رض: من أمهها
اإللكرتونيني ومصممي املواقع اإللكرتونيـة 
للمزايا املقدمة من خالل شبكات التواصـل 
االجتامعـي، وفهــم مزايـا وظــائف وأدوات 
التواصل االجتامعي، ومعرفة كيفية تطبيقهـا 
بكفاءة وفاعليـة، واختيـار أي مـن جمـاالت 

 التواصل االجتامعي حيتاج إىل حتسني؛ ومـن
ثــم اســتخدام أداة التواصــل االجتامعــي 

 .املناسبة

ويالحظ من الدراسات السابقة التـي تطـرق 
هلا الباحـث أهنـا ركـزت عـىل اسـتخدام وسـائل 
التواصل االجتامعـي كوسـيلة إعالنيـة بالدرجـة 
ــرشائي  ــسلوك ال ــىل ال ــد ع ــا املمت األوىل وتأثريه
للمستهلك، أما يف الدراسة احلالية فقد تم بحـث 

 بـشكل -ت التسويقية عىل قطـاع األعـاملالتأثريا
 وعـىل الوظـائف التـسويقية لـه كـالرتويج -عام

والبيــع واإلعــالن وبحــوث التــسويق وغريهــا، 
باإلضافة إىل تأثريها عـىل سـلوك املـستهلك، كـام 
الحظ الباحث أن الكثري من الدراسـات الـسابقة 
ــىل  ــصبا ع ــا من ــان تركيزه ــة ك ــة العربي يف املنطق

ة واألخالقيـــة واالجتامعيـــة التـــأثريات القيميـــ
والنفسية واألمنية لوسائل التواصـل االجتامعـي؛ 
ولذا تأيت هذه الدراسة امتدادا للدراسات القليلـة 
ــسويقية،  ــأثريات الت ــة حــول الت ــة العربي يف املكتب
وتتميــز بتقييمهــا الــشمويل لتلــك التــأثريات 
التسويقية عىل املستهلكني وقطاع األعامل عىل حد 

 .  سواء
 :أدبيات الدراسة: ًامسا  خ

 
 صــعوبة يف Zheng)(Zheng, 2014 وجــد 

ــشكل  ــي ب ــالم االجتامع ــائل اإلع ــف وس تعري
موضوعي وشامل؛ ولذلك قـدم وصـفا هلـا مـن 

تقنيات التواصل : خالل ثالثة حماور متيزها، وهي
ــدة  ــوتر (اجلدي ــصناعية والكمبي ــامر ال ــل األق مث
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ـــاوا ـــة وغريه ـــف النقال ـــشاطات )هلوات ؛ والن
واملامرسات واالسـتخدامات التـي توفرهـا هـذه 
التقنيات؛ ثم العالقـات االجتامعيـة والتنظـيامت 
والترشيعات التي تظهر من حـول هـذه الوسـائل 
اجلديدة، ويف النهاية خلص إىل أن أهـم مـا يميـز 
وسائل التواصل االجتامعي عن وسـائل اإلعـالم 

 :Zheng, 2014)(ائص اآلتية التقليدي اخلص
ــــة  • ــــدرة :interactivityالتفاعلي ــــي ق  وه

ــوى  ــاج املحت ــشاركة يف إنت املــستخدم عــىل امل
االتصايل، ويتفق الكثري مـن البـاحثني عـىل أن 
هذه اخلاصية هي مـن أهـم مـا يميـز اإلعـالم 
ًاجلديد؛ نظرا ألهنا تكـاد تكـون معدومـة مـن 

 . االتصال اجلامهريي التقليدي
 مـن قبـل accessوصول والـدخول سهولة ال •

ـــشاطهم  ـــوا بن ـــستخدمني ليقوم ـــراد امل األف
 . كمرسلني ومستقبلني ومنتجني

ــــــــداخل  • ــــــــشبكي املت التواصــــــــل ال
interconnectedness: ـــــسمح ـــــث ي  بحي

بالتواصل من عدة نقاط إىل عدة نقاط أخـرى، 
وليس فقط من نقطة واحدة إىل عدة نقاط، كام 

 . لتقليديهو احلال يف االتصال اجلامهريي ا
 ســـعة االنتـــشار والتحـــرر مـــن املكـــان •

delocatedness ـــالم ـــاط اإلع ـــدم ارتب  وع
اجلديد بمنطقة جغرافية حمددة ، أي أنه يتخطى 

 .حواجز املكان اجلغرايف
-openتعدد االستخدامات وخاصية االنفتـاح  •

ended عىل كل ما هو جديد موضـوعيا وفنيـا 
 . يف حمتوى وشكل املواد اإلعالمية

ــوع • ــةالتن ــوى مقارن ــري يف املحت ــائل  الكب  بوس
اإلعالم التقليـدي املحـصورة بـأنواع وأنـامط 

 .حمددة من املضامني اإلعالمية
 وإلغـاء الفـروق الثقافيـة حرية التعبري والرأي •

 .بني املجتمعات
: ويف ضوء اخلصائص السابقة، يمكـن القـول

إن وسائل التواصل االجتامعـي أصـبحت بمثابـة 
وحاليـا . أو إعـالم جديـدإعالم اجتامعي جديـد 

استقر الوضع عند الكثري من الباحثني اإلعالميني 
وســـائل التواصـــل (عـــىل إطـــالق مـــصطلح 

ـــي ـــات ) االجتامع ـــن التقني ـــة م ـــىل جمموع ع
ــصفات  ــصف بال ــي تت ــة الت ــات احلديث والتطبيق

، ) (Makki & Chang, 2015املـذكورة أعـاله 
ًوتلقى إقباال كبريا مـن  اجلمهـور يف اسـتخدامها 

وأهم هذه التقنيات والتطبيقات . الستفادة منهاوا
ما يأيت عن طريق اإلنرتنت، خاصـة يف تطبيقاهتـا 
ــة  ــار اإلليكرتوني ــل األخب ــة مث ــة والتفاعلي العام

online news ــة ــال اإلذاعي ــات اإلرس ، وتطبيق
 podcastمثـل تقنيـة البودكاسـت (والتليفزيونية 
، وكــذلك املنتــديات، )YouTubeواليوتيــوب 

ات النقاش، واستخدام حمركات البحث، وجمموع
ـــشبكات  ومواقـــع التواصـــل االجتامعـــي، وال

 وتـويرت  Facebookفـيس بـوك: االجتامعية، مثل
Twitter وكذلك مواقـع األلعـاب اإللكرتونيـة ،
وأهم ما يميز هذه الوسائل أهنـا يمكـن . اجلامعية

 personal شخـصيةأن توصف بأهنا وسائل اتصال

mediaــ ؛ ــي امل ــا تعط ــىل ألهن ــدرة ع ستخدم الق
ــوى  ــة وحمت ــتحكم يف شــكل ونوعي الــسيطرة وال
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وتوقيت االتصال الـذي يرغـب يف املـشاركة بـه
(Montague et al, 2016). 




 
 للتجـارة :مفهوم التجارة اإللكرتونية) ١-٢(

ونية الكثري من التعاريف يمكن تلخـيص اإللكرت
 مفهوم جديد يرشح عملية البيـع ":أمهها يف اآليت

ـــات واخلـــدمات  ـــرشاء، أو تبـــادل املنتج وال
واملعلومات من خالل شـبكات كمبيوتريـة ومـن 

ّوتعـرف ، ) 44 : 2003مراد،(. "ضمنها اإلنرتنت
عبـارة عـن جمموعـة مـن العمليـات "أيضا بأهنـا

ــة  ــة املتكامل ــة التجاري ــا كاف ــل معه ــي تتعام الت
الفعاليات واملؤسـسات واألفـراد، وتعتمـد عـىل 

. )1999:19 رضــوان،. ("املعاجلـة اإللكرتونيــة
صفقات جتاريـة تنجـز مـن "ّوتعرف كذلك بأهنا

عبــــد . ("خــــالل الــــشبكات املفتوحــــة 
ّتعـــرف التجـــارة  كـــام. )2009:23الـــرمحن،

وسيلة من "بأهنا  اإللكرتونية يف جمال االتصاالت
ل إيصال املعلومات أو اخلدمات أو املنتجـات أج

عرب خطوط اهلاتف، أو عرب شـبكة الكمبيـوتر، أو 
 2003 :بـسيوين ،.( "عرب أيـة وسـيلة إلكرتونيـة 

تعـــرف التجـــارة اخلـــدمات يف حـــني أن ). 76
أداة مـن أجـل تلبيـة رغبـات "اإللكرتونية بأهنـا 

الرشكات واملستهلكني واملديرين يف خفض كلفـة 
والزيــادة مــن كفاءهتــا، والعمــل عــىلاخلــدمات 

.)(Dempsy,1997,54. ترسيع إيصال اخلدمة
وبالرغم مـن تعـدد التعـاريف التـي تناولـت 
مفهوم التجارة اإللكرتونية وتعدد آراء البـاحثني، 

فإن الباحثني يتفقون مع تعريف منظمـة التجـارة 
 التي عرفت التجارة اإللكرتونيـة W.T.Oالعاملية 

التجاري الذي يشمل عملية إنتـاج النشاط "بأهنا 
وترويج وتسويق وبيع وتوزيع املنتجات من سـلع 
 "وخدمات من خالل شبكة اتصاالت إلكرتونيـة

إذ إن هذا التعريف يعـد مـن ). 2002:14نجار،(
وجهة نظر الباحثني األكثر شمولية ودقة، واألكثر 

ومـن . ارتباطا بأهداف البحث وفرضيتة الرئيسة 
ــن  ــدم م ــالل ماتق ــا خ ــسابقة فإنن ــاريف ال التع

 :نستخلص ما يأيت
 ســامهت يف تطــوير التجــارة اإللكرتونيــةإن  -١

األسواق التجارية وجعلها أسـواقا مفتوحـة 
 أمام الزبائن، بغض النظر عن املوقع اجلغـرايف،
إذ إهنا تتعدى احلدود الزمانية واملكانية التـي 

.تعيق حركة التعامالت التجارية
ق عاملي إلكـرتوين، إهنا تساعد عىل قيام سو -٢

 -وخلــق بيئــة متكــن الزبــائن مــن الــتحكم
ــة ــر فاعلي ــشكل أكث ــرشاء، -ب ــة ال  يف عملي

.واحلصول عىل معلومات حسب الطلب
إهنا تقوم عىل عمليات متبادلة سواء أكانـت  -٣

ــة، ووجــود عــدة أطــراف  ــة أم خدمي جتاري
تتعامـــل مـــع بعـــضها، ووجـــود جانـــب 

إهنا تكنولوجي أو إلكرتوين عند تطبيقها؛ إذ 
 تتطلب اجتامع أطراف التعامل، كام أهنا ال ال

تـــشرتط وجـــودهم أو اتـــصاهلم بـــصورة 
.مبارشة

ــاءة يف األداء،  -٤ ــع الكف ــساعد عــىل رف إهنــا ت
.وحتقيق الفاعلية يف العمل
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فوائد التجارة اإللكرتونية مـن خـالل ) ٢-٢(
 :مواقع التواصل االجتامعي 

فوائــد التجــارة اإللكرتونيــة عــىل ) ١-٢-٢(
ــس ــساتم ــرشكات واملؤس ــارة إن : توى ال للتج

 من خالل مواقع التواصل االجتامعي اإللكرتونية
الكثري من الفوائـد للـرشكات واملؤسـسات، مـن 

رحاحلـة (، ) 13:2001قرصاوي،: (أمهها ما يأيت
 ): 2001:34وحصاونة،

تؤدي التجارة اإللكرتونية إىل توسيع نطـاق  -١
يل السوق إىل مستوى دويل وعاملي، فمع القل

من التكاليف، فإن بوسـع أيـة رشكـة إجيـاد 
أكثر، وموردين أفضل، ورشكـاء  مستهلكني

.أكثر مالءمة، وبصورة رسيعة وسهلة
إهنــا ختفــض مــن تكــاليف إنــشاء ومعاجلــة  -٢

وتوزيــع وحفــظ واســرتجاع املعلومــات
.الورقية 

إهنا تساعد عـىل إنـشاء جتـارات متخصـصة  -٣
. جدا

 العاملة إهنا تساعد عىل خفض كلفة األيدي -٤
ــرشكات، فقــد عمــل حلــول التجــارة  يف ال
اإللكرتونية بدال من التجارة التقليديـة عـىل 
إلغاء جمموعة مـن الوظـائف التـي حتتاجهـا 
الرشكات بشكل كبري، وكذلك التـي حتتـاج 

.  إىل أعداد كبرية من املوظفني والعاملني
إهنا تـساعد الـرشكات عـىل إعـادة هندسـة  -٥

خالل هـذا التغيـري عملياهتا التجارية، ومن 
فإن إنتاجيـة الباعـة واملـوظفني واإلداريـني 

%. 100سوف تقفز إىل أكثر من 

ـــرشكات  -٦ ـــربى لل ـــة ك ـــدم خدم إهنـــا تق
واملؤسسات يف جمال تقييم واقعهـا، وكفـاءة
موظفيها، وسـالمة وفعاليـة بنيتهـا التحتيـة 

. التقنية وبرامج التأهيل اإلداري لدهيا
ا بني دفع األموال إهنا ختفض الفرتة الزمنية م -٧

. واحلصول عىل املنتجات واخلدمات 
إهنــا تــسمح بخفــض املخــزون عــن طريــق  -٨

ــسحب يف نظــام إدارة ــة ال ــتعامل عملي اس
سلسلة التزويد، ففي هذا النظام تبدأ عمليـة 
السحب باحلصول عىل طلب جتاري من قبل 
املستهلك، وتقوم الرشكة بتزويد املـستهلك 

وقتي املناسـب بطلبية من خالل التصنيع الـ
just-in-time  .

إهنا تـساعد الـرشكات عـىل زيـادة مبيعاهتـا  -٩
. بشكل كبري وواضح 

إهنا ختفض تكـاليف االتـصاالت الـسلكية  -١٠
والالسلكية، فاإلنرتنت أرخص بكثـري مـن 

 . value add net workشبكة القيمة املضافة 
فوائــد التجــارة اإللكرتونيــة مــن ) ٢-٢-٢ (

االجتامعـي عـىل مـستوى خالل مواقع التواصـل 
 :املستهلكني

بالنسبة لفوائد التجارة اإللكرتونية من خـالل 
 مواقع التواصل االجتامعي عىل مستوى املستهلكني،

 ):    39 :2002نور، :(فهي كاآليت 
ـــم  -١ ـــة يف فه ـــساعد التجـــارة اإللكرتوني ت

ــيح  احتياجــات العمــالء، وبالتــايل فهــي تت
خيــارات التــسوق أمــامهم بــشكل واســع، 

هذا بدوره حيقـق نـسبة رضـا عاليـة لـدى و
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الزبائن مقارنة بام تتيحه التجـارة التقليديـة،
ًعلام بأن تزايد عدد العمـالء يقابلـه مـساحة 

.أكرب يف األسواق للموردين
تساعد التجارة اإللكرتونيـة يف خلـق حـافز  -٢

وحتفز املهتمني . كبري لزيادة القدرة التنافسية
ب متطـورة باألبحاث إلجياد وسائل وأسالي

الستخدام القسائم والشيكات اإللكرتونية، 
ـــسية  ـــة التناف إضـــافة إىل حتـــسني الدرج

.للموردين يف جمال جودة املنتج للعمالء
اختصار الـدورة التجاريـة، إذ يـتم الـشحن  -٣

النهائي؛  بشكل مبارش من املصنع إىل املستهلك
 بالنـسبة مما يـوفر التكـاليف، وخيتـرص الـزمن

الحتياجات ىل تلبية رسيعة للموردين، إضافة إ
 املسلمة إلكرتونيـا املستهلكني، والسيام السلع

كاملجالت والصحف، هذا باإلضافة إىل مـا 
.يرتافق معها من ختفيض باألسعار

إهنـــا تـــسمح باالشـــرتاك يف املـــزادات  -٤
.االفرتاضية

إهنا تسمح للزبائن بتبادل اخلـربات واآلراء،  -٥
ــل  ــن قب ــشارات م ــىل االست ــصول ع واحل

.  سطاء عرب شبكة اإلنرتنتالو
 فوائد التجارة اإللكرتونية من خـالل) ٣-٢-٢(

 :مواقع التواصل االجتامعي عىل مستوى املجتمع
تتضمن فوائد التجارة اإللكرتونية من خـالل 
مواقع التواصل االجتامعي عىل مـستوى املجتمـع 

 ):2000:261عبد اهلادي ، :(اآليت 
اخلـدمات التجارة اإللكرتونية تيرس توزيـع  -١

العامة، مثـل الـصحة والتعلـيم واخلـدمات 
االجتامعية األخرى بسعر منخفض وكفـاءة 

.عالية
أهنا تسمح للنـاس بـدول العـامل الثالـث أن  -٢

يمتلكوا منتجـات وبـضائع غـري متـوفرة يف 
ـــضا  ـــستطيعون أي ـــداهنم األصـــلية، وي بل
احلــصول عــىل شــهادات جامعيــة عــرب 

.اإلنرتنت
 يف منزله، ويقلـل أهنا تسمح للفرد بأن يعمل -٣

من الوقت املتاح للتسوق؛ مما يعني ازدحاما 
مروريا أقل يف الشوارع، وهذا يـساعد عـىل 

.خفض نسبة التلوث البيئي
أهنــا تتــيح لــبعض الــسلع أن تبــاع بأســعار  -٤

زهيدة؛ وبذلك يـستطيع األفـراد أصـحاب
ــذه  ــل ه ــن رشاء مث ــنخفض م ــدخل امل ال
ــع  ــساهم يف رف ــي أهنــا ت ــضائع؛ ممــا يعن الب

. مستوى املعيشة للمجتمع ككل 
ــائل التواصــل )٣( ــتخدام وس ــؤرشات اس  م

 :االجتامعي يف اململكة العربية السعودية
يتـضح مـن تقريـر هيئـة االتـصاالت وتقنيــة 

م أن ٢٠١٥ املعلومات باململكة العربية السعودية،
 ّاإلنفاق عىل منتجات وخدمات االتصاالت وتقنيـة

 م٢٠٠٨ ر ريال عاممليا ٧٠ املعلومات قد ارتفع من
م، بنــسبة نمــو ٢٠١٤مليــار ريــال عــام ١٠٢ إىل

 ّوتشري التوقعات للسنوات اخلمـس. % ٣٧ جتاوزت
ًاملقبلة إىل أن هذا السوق سيشهد نموا سـنويا مركبـا   ّ ّ

مليـار ريـال بحلـول ١٣٨%، ليتجاوز ٨ ,١ قدره
ومن أهم العوامل اإلجيابيـة التـي . م٢٠١٩العام 
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 حجم اإلنفاق عىل خدمات تغذي نمو القطاع هو
 ٣ ,٢٥٢ ّاالتصاالت وتقنية املعلومات الذي بلـغ

ّم، وهو معدل أعىل ٢٠١٣ريال للفرد الواحد عام 
ّمن املعدالت التي سجلتها دول أخرى، مثـل تركيـا   ّ

وماليزيــا ، )ريـال٣٢٣(، ومــرص )ريـال١ ,٠٥٤(
ّ، وأعىل من معدل جمموعـة الـدول ) ريال ٢ ,٢٥٢(

أن وعـىل الـرغم مـن ).  ريـال٢ ,٤٥٤ ( العرشين
 بـدولًالطلب واإلنفاق يف اململكـة مرتفـع مقارنـة

املنطقة، فإن هناك فرصـة كبـرية للنمـو ليـضاهي 
 .ريال )١١ ,٠٩٥(  أسواقا أخرى مثل سنغافورة 

 تقرير هيئة االتصاالت وتقنية املعلومـات باململكـة(
 ).٢٠١٥ العربية السعودية،

ــؤرشات اســتخدام مواقــع ا لتواصــل أهــم م
 :  اململكة العربية السعوديةيفاالجتامعى 

الوقــت املــستغرق يف شــبكات التواصــل  -١
ـــات اســـتخدام  ـــة بأوق االجتامعـــي مقارن

     :اململكة العربية السعودية اإلنرتنت يف


 

 :من إعداد الباحث اعتامدا عىل: املصدر
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يتضح من الشكل السابق أن متوسط الوقـت 
املستغرق يف االستخدام اليومي لإلنرتنت جـاء يف 

 ساعة، عىل ٤ ,٢٣٣ رتبة األوىل بوقت وصل إىلامل
 حني بلغ متوسط الوقت اليومي الستخدام اإلنرتنت

سـاعة ، ثـم جـاءت  ٤ ,٢١٦عن طريق املوبايـل 

شبكات التواصل االجتامعـي يف اململكـة العربيـة 
 ٣ ,٠٣٣الـسعودية يف املرتبــة الثالثـة بوقــت بلــغ 

 . ساعة 
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:اململكة العربية السعودية جتامعي املستخدمة يف ألدوات التواصل االالتوزيع النسبي -٢

 :من إعداد الباحث اعتامدا عىل : املصدر
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يتضح من الشكل السابق أن واتس آب احتل 
واصـل االجتامعـي يف املرتبة األوىل بني أدوات الت

 اململكة العربية السعودية بنسبة مئوية وصـلت إىل
، ثم جاء الفيس بوك يف املرتبة الثانيـة بنـسبة %٢٢

، وجاء يف املرتبـة الثالثـة تـويرت %٢١ مئوية بلغت

، ثــم جـاء جوجــل يف املرتبــة %١٩ بنـسبة بلغــت
، ثم جـاء الفـيس % ١٥ الرابعة بنسبة وصلت إىل
 ، وانـستجرام يف املرتبـة بوك ماسنجر، وسـكايب

اخلامسة والسادسة والسابعة عىل التوايل، وبنسب 
  .%١٣ مئوية متساوية تقريبا بلغت

:وسائل التواصل االجتامعي األكثر تقضيال يف السعودية -٣
 

 :باحث اعتامدا عىل من إعداد ال: املصدر
We are social (2015) Special Reports, Digital, Social & Mobile Worldwide in 2015
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وفقــا ملــا ورد يف الــشكل الــسابق مــن تقريــر
ــإن يوســائل التواصــل االجتامعــ  يف اململكــة ، ف

واتــس آب جــاء يف املرتبــة األوىل متــصدرا كافــة 
ة بلغـت وسائل التواصل االجتامعي بنـسبة مئويـ

، وذلك يف العينة التي شملها التقرير املـشار %٩١
إليه، ثم جاء فـيس بـوك يف املرتبـة الثانيـة بنـسبة 

، وجاء يف املرتبـة الثالثـة تـويرت % ٨٠ وصلت إىل
ــستجرام يف %٥٣بنــسبة مئويــة بلغــت  ، وجــاء ان

 .%٤٣املرتبة الرابعة بنسبة مئوية وصلت إىل 
 

اغة فروض الدراسة بناء عىل النتائج يمكن صي
 :املستنبطة من نتائج الدراسات السابقة عىل النحو اآليت

يؤثر استخدام وسـائل التواصـل االجتامعـي " •
تأثريا موجبـا ذا داللـة إحـصائية عـىل احلـصة 

 ."السوقية للرشكة والوصول إىل عمالء جدد
يؤثر استخدام وسـائل التواصـل االجتامعـي " •

ا داللة إحـصائية عـىل التكـاليف تأثريا سالبا ذ
."التسويقية والبيعية والتوزيعية

يؤثر استخدام وسـائل التواصـل االجتامعـي " •
تأثريا موجبـا ذا داللـة إحـصائية عـىل تقـديم 
العديد من اخليارات واخلدمات للمـستهلكني 

 ."والعمل عىل التعرف عىل احتياجاهتم
 ايؤثر استخدام وسائل التواصل االجتامعي تأثري" •

."موجبا ذا داللة إحصائية عىل القدرة التنافسية
  

الدراسة عـىل  تم تطبيق اجلزء امليداين من هذه
عينة عشوائية من أفراد املجتمع باململكـة العربيـة 

السعودية عن طريق توزيـع اسـتبانات إلكرتونيـة 
 ، وقد بلغ عـدد ٢٠١٦خالل الربع األول من العام 

 ١٣٨٨عينـة التـي شـاركت يف الدراسـة مفردات ال
 .    من مجيع مناطق اململكة العربية السعوديةمفردة


 

 
 املنهج الوصفي تقتيض طبيعة الدراسة استخدام

 الدراسة، األكثر مالءمة هلذه املناهج باعتباره أحد
) االسـتبيان(ولقد تم تصميم أداة مجـع البيانـات 

التـأثريات التــسويقية لوسـائل التواصــل "حـول 
 حتليليـة دراسـة( يف املجتمع السعودي االجتامعي

 صورهتا النهائيـة يف، لتتضمن االستبانة ")ميدانية
يتنـاول : األولالقـسم : ثالثة أقسام رئيسية، هـي

 واملتمثلـة يبني،اخلصائص الديموغرافية للمـستج
 اجلنس والعمر، واملستوى التعليمـى، واحلالـة يف

ــراد  ــدد أف ــدخل، وع ــستوى ال ــة، وم االجتامعي
يتنـاول : القسم الثـاين. األرسة، واحلالة الوظيفية

طــرق التواصــل مــن خــالل شــبكات التواصــل 
عبــارة عــن حمــاور : القــسم الثالــث. االجتامعــى
وقـد جــرى اعـتامد مقيــاس ليكـرت. الدراسـة

(Likert Scale)  ـــة ـــار اإلجاب اخلـــاميس الختي
غـري موافـق (املناسبة عىل فقرات االستبانة، وهي 

ــق  ــق، مواف ــق، ال أدري، مواف ــشدة، غــري مواف ب
وقـد خـضعت االختبـارات اإلحـصائية ). بشدة

الختبــار صــدق وثبــات االســتبانة باالختبــارين 
 Structure اختبـار الـصدق التكـوينى :اآلتيـني

Validity ثبات االستبانة ، وكذلكReliability 
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ــساق، ــة االت ــة طريق ــتخدمت الدراس ــد اس   وق
  (Internal Consistency Method)الـداخيل

لقياس ثبات األداة باستخدام اختبار كرونباخ ألفا 
Cronbachs Alpha،   وقد اعتمـد الباحـث عـىل

:أساليب التحليل اإلحصائي اآلتية

ــسبي، واملتوســطالتكــرارات •  ، والتكــرار الن
ــسب  ــاري، والن احلــسايب، واالنحــراف املعي

.املئوية لوصف عينة الدراسة

ــساب• ــل ح ــتخدام معام ــات باس ــة الثب  قيم
.االتساق الداخيل ألفا كرونباخ

 مؤرشات الصدق عن طريق حساب حساب•
ــاط  ــل االرتب ــون''معام ــة ''بريس ــني درج  ب

املحاور والدرجة الكليـة لالسـتبانة لكـشف 
.صدق التكوين

ــلإجــراء• ــروض  التحلي ــات ف ــاميل إلثب  الع
.الدراسة

 


668%48.1 
720%51.9

27%1.9
1242%89.5
99%7.1

 

20%1.4
360%25.9

80%5.8
801%57.7



147%10.6
990%71.3
371%26.7
26%1.9



1%0.1
840%60.5
288%20.7
145%10.4  
115%8.3


 

النتائج  العامة املتعلقة بالتأثريات ) ١-٣-٨( 
: التسويقية الستخدام وسائل التواصل االجتامعي

يمكن تتبع أهـم النتـائج املتعلقـة بالتـأثريات 
 وسائل التواصل االجتامعيستخدام التسويقية ال

 :كام يف اجلدول اآليت
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27.3 48.3 21.5 1.7 1.3 3.99 .819 79.73  







24.6 47.3 24.4 2.7 .9 3.92 .822 78.41  










23.8 42.8 29.9 2.4 1.0 3.86 .841 77.20  






23.0 45.3 27.4 3.2 1.1 3.86 .842 77.19  










22.0 41.5 33.7 2.2 .6 3.82 .818 76.40   

1








21.9 41.8 30.3 5.3 .7 3.79 .868 75.78  







23.6 36.7 35.0 3.7 1.0 3.78 .881 75.63  







20.0 42.0 33.4 3.3 1.3 3.76 .853 75.23  







15.8 43.9 35.9 3.6 .8 3.70 .803 74.06  












19.5 33.4 42.1 4.0 .9 3.67 .866 73.31  












14.8 30.4 45.0 7.7 2.0 3.48 .907 69.67  


 21.86 41.70 31.89 3.52 1.039 3.80 0.84 75.96  
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بالنظر إىل اجلدول السابق املتعلـق بالتـأثريات
التسويقية لوسـائل التواصـل االجتامعـي يمكـن 

 :التوصل إىل النتائج اآلتية
ــأثريايفجــاء  • ــث الت ــن حي ــة األوىل م ت  املرتب

البنـد لوسائل التواصل االجتامعـي التسويقية 
يؤدي استخدام وسائل التواصل االجتامعـي "

، والذي حـصل "إىل الوصول إىل عمالء جدد
ــط  ــن ) ٣.٩٩(عــىل متوس ــط )٥(م ، وبمتوس

، وهــي مجيعهــا مــؤرشات %)79.73(حــسايب 
ــستوى  ــة مل ــة الرابع ــرص بالفئ ــصائية تنح إح

 ما جـاء  عىل"املوافقة"املوافقة، وهي تعرب عن 
.بالبند

 املرتبــة الثانيــة مــن حيــث االتــأثريات يفجــاء  •
البنـد لوسائل التواصل االجتامعـي التسويقية 

يؤدي استخدام وسائل التواصل االجتامعـي "
، والذي "إىل التعريف باملنتج وبناء اسم جتاري

ـــىل متوســـط  ـــن  )٩٢,٣(حـــصل ع ، )٥(م
، وهـي مجيعهـا %) ٤١,٧٨ (وبمتوسط حسايب
ــؤرشات إحــص ــة الرابعــة م ائية تنحــرص بالفئ

 عـىل "املوافقة"ملستوى املوافقة، وهي تعرب عن 
 .ما جاء بالبند

 املرتبــة الثالثــة مــن حيــث االتــأثريات يفجــاء  •
البنـد لوسائل التواصل االجتامعـي التسويقية 

إن اســتخدام وســائل التواصــل االجتامعــي "
يــسهل مــن عمليــة بيــع منتجــات الــرشكة يف 

ــستهدفة ــذي حــصل عــىل "األســواق امل ، وال
، وبمتوسـط حـسايب )٥(من ) ٨٦,٣(متوسط 

، وهي مجيعها مؤرشات إحـصائية %)٢٠,٧٧(

تنحرص بالفئة الرابعة ملـستوى املوافقـة، وهـي 
. عىل ما جاء بالبند"املوافقة"تعرب عن 

 املرتبــة احلاديــة عـرشة واألخــرية مــن يفجـاء  •
لوسـائل التواصـل حيث االتأثريات التسويقية 

يقلــل اســتخدام التجــارة "البنــد  االجتامعــي
ــل  ــائل التواص ــالل وس ــن خ ــة م اإللكرتوني
ــآت  ــب وأجــور ومكاف ــن روات االجتامعــي م

ــرشكة ــدويب املبيعــات لل ــع ومن ، "رجــال البي
) ٥(مـن ) ٤٨,٣(والذي حصل عىل متوسـط 

، وهـي مجيعهـا ) %٦٧,٦٩(وبمتوسط حسايب 
ــة الرابعــة  ــؤرشات إحــصائية تنحــرص بالفئ م

 عـىل "املوافقة"وهي تعرب عن ملستوى املوافقة، 
.ما جاء بالبند

ــول ــن الق ــام يمك ــشكل ع ــط : وب إن املتوس
التأثريات التسويقية "احلسايب جلميع فقرات حمور 

 يـساوى "وسائل التواصل االجتامعيالستخدام 
، وأن املتوســط احلــسايب النــسبي )٥(مــن ) ٨,٣(

ــد  ــضمون البن ــىل م ــق ع ــة املواف ــة الدراس لعين
ــساوي ــؤرشات ، %)٧٥ ,٩٦(ي ــا م ــي مجيعه  وه

إحصائية تنحرص بالفئة الرابعة ملـستوى املوافقـة، 
 عىل ما جـاء بـاملحور األول "املوافقة"وهذا يعني 
 .بشكل عام

 ,Alameddine (وتتفق هذه النتائج مع دراسة

 التي تناولت دراسة وحتليل اسرتاتيجيات )2013
ــربى فــيام يتعلــق  ــبعة رشكــات أمريكيــة ك س

ـــسوي ق ووســـائل التواصـــل باســـتخدامهم للت
االجتامعــي ودورهــا كجــزء مــن اســرتاتيجيات 
التسويق املتكاملة التي تتبناها، حيث تولت نتائج 
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هذه الدراسة إىل أن وسائل التواصـل االجتامعـي
ــري يف الوصــول إىل عمــالء  ــشكل كب ســاعدت ب
حاليني وحمتملني  عىل الدخول ، كـام مكنـت مـن 

ت يف التعامل الرسيع مع املستهلكني وسامه
كـام . تطوير اسرتاتيجيات التسويق اإلبداعي 

توصــلت الدراســة إىل دور وســائل االتــصال 
االجتامعــي يف حــل مــشاكل العمــالء يف الوقــت 
املناسب، وأحيانا باستخدام حلول مبتكرة، وكان 
هلا نتائج ملموسة عىل حتقيق رضا العمـالء ورفـع 

 .مستوى اإليرادات

الرئيس  دفاهل إىل أن الدراسة أشارت وقد 
االجتامعية الشبكات عىل التسويق من للرشكات

 :هو
 . Branding التجاري االسم دعم•
اإلنرتنت عىل مواقعهم عىل احلركة زيادة•

 .هبا والتعريف
 .اجلديد اجليل رغبات تلبية•
.املبارشة رفع املبيعات•
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26.5 46.3 24.1 2.6 .5 3.96 .809 79.14  

1







25.3 40.3 30.8 2.8 .8 3.87 .852 77.31  

4









21.5 37.5 35.5 4.2 1.2 3.74 .884 74.80  

3










17.7 33.6 42.1 4.9 1.7 3.61 .889 72.15  

 22.75 39.45 33.14 3.62 1.04 3.79 0.86 75.85 

 مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة المجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ ھــ - ٢٠١٦ م



 

 

بالنظر إىل اجلدول السابق املتعلـق بالتـأثريات
  عىل مـستوىالتسويقية لوسائل التواصل االجتامعي 

 :يمكن التوصل إىل النتائج اآلتيةقطاع األعامل، 
ــأثريات يفجــاء  • ــث الت ــن حي ــة األوىل م  املرتب

عـىل  لوسائل التواصـل االجتامعـي التسويقية
تعمـل وسـائل "د البنـمستوى قطاع األعـامل 

التواصل االجتامعي عىل تقليص املسافات بني 
، والـذي حـصل عـىل "املنتجني واملـستهلكني

، وبمتوسـط حـسايب )٥(من ) ٣.٩٦(متوسط 
، وهي مجيعها مؤرشات إحصائية %) ٧٩ ,١٤(

تنحرص بالفئة الرابعة ملـستوى املوافقـة، وهـي 
. عىل ما جاء بالبند"املوافقة"تعرب عن 

تبــة الثانيــة مــن حيــث االتــأثريات  املريفجــاء  •
عـىل التسويقية لوسائل التواصـل االجتامعـي 

 تعمـل  وسـائل "البند مستوى  قطاع األعامل 
التواصل االجتامعي عىل توسيع دائـرة الـسوق 
ــة  املحــيل وكــذلك النفــاذ إىل األســواق العاملي

، والـذي حـصل عـىل "وخلق أسواق جديدة 
يب ، وبمتوسـط حـسا)٥(من ) ٣.٨٧(متوسط 

، وهي مجيعها مؤرشات إحـصائية %)٧٧.٣١(
تنحرص بالفئة الرابعة ملـستوى املوافقـة، وهـي 

. عىل ما جاء بالبند"املوافقة"تعرب عن 
 املرتبـة األخـرية مـن حيـث التـأثريات يفجاء  •

عـىل التسويقية لوسائل التواصـل االجتامعـي 
 تعمـل قنـوات "البنـد مستوى قطاع األعـامل 

 خفــض تكــاليف التواصــل االجتامعــى عــىل
العمليات التجارية املتمثلة يف مجـع املعلومـات
ــوالت  ــرسة وعم ــاب السم ــاوض وأتع والتف

ــة  ــراءات اإلداري ــات واإلج ــذي "املبيع ، وال
، )٥(مـــن ) ٣ ,٦١ (حـــصل عـــىل متوســـط

، وهـي مجيعهـا %)١٥,٧٢(وبمتوسط حسايب 
ــة الرابعــة  ــؤرشات إحــصائية تنحــرص بالفئ م

 عـىل "املوافقة" ملستوى املوافقة، وهي تعرب عن
.ما جاء بالبند

ــول ــن الق ــام يمك ــشكل ع ــط : وب إن املتوس
التأثريات التسويقية "احلسايب جلميع فقرات حمور 

لوسائل التواصل االجتامعي عىل مـستوى قطـاع 
، وأن )٥(مــن أصــل ) ٧٩,٣ ( يــساوى"األعــامل

املتوسط احلسايب النـسبي لعينـة الدراسـة املوافـق 
، وهـي %)٨٥,٧٥( عىل مـضمون البنـد يـساوي

مجيعها مؤرشات إحصائية تنحرص بالفئـة الرابعـة 
 عىل ماجاء "املوافقة"ملستوى املوافقة، وهذا يعني 
 ويف هـذا تتفـق نتـائج .باملحور الثاين بشكل عـام

 ,Sarah et al)هذه الدراسـة مـع نتـائج دراسـة

2013)  Sarah et alودراسةChanthinok et al 

(Chanthinok et al, 2015)، وكذلك تتفـق مـع 
 Karimi & Naghibiالدراسـة التــي قــام هبــا 

(Karimi & Naghibi, 2015)  والتـي توصـلت
مجيعهـــا إىل أن الســـتخدام وســـائل التواصـــل 
االجتامعـــي الكثـــري مـــن الفوائـــد للـــرشكات 

 :واملؤسسات، ومن أهم تلك الفوائد ما يأيت
أن اسـتخدام وســائل التواصــل االجتامعــي  -١

اق الــسوق إىل نطــاق يـؤدي إىل توســيع نطـ
عاملي، فمـع القليـل مـن التكـاليف يكـون 

ــة رشكــة إجيــاد مــستهلكني ــر  بوســع أي أكث
.وموردين أفضل بصورة رسيعة وسهلة
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 مـن تكـاليف - بـشكل كبـري-أهنـا ختفـض -٢
إنشاء ومعاجلة وتوزيـع وحفـظ واسـرتجاع 

.املعلومات الورقية 
أهنا تساعد عىل خفض كلفة األيدي العاملـة  -٣

 فوسائل التواصل االجتامعـي يف الرشكات،
عملت عىل إلغـاء جمموعـة مـن الوظـائف، 

وكذلك ساعدت يف ختفيض عـدد املـوظفني 
.والعاملني يف بعض اإلدارات التسويقية

ــرشكات عــىل إعــادة هندســة  -٤ أهنــا تــساعد ال
 التجارية، ومن خالل هذا التغيـري، عملياهتا

فإن إنتاجية الباعة واملوظفني واإلداريني قـد 
. تضاعفت
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32.1 43.5 21.6 2.2 .6 4.04 .823 80.85  

4






30.6 43.6 22.0 3.0 .8 4.00 .848 80.04  

2










30.0 42.4 24.3 2.4 .9 3.98 .850 79.64  

3





27.1 40.1 24.9 6.0 1.9 3.85 .951 76.92  

 29.95 42.40 23.20 3.40 1.04 3.97 0.87 79.36 
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أهنا ختفض الفرتة الزمنية ما بني دفع األموال -٥
. واحلصول عىل املنتجات واخلدمات 

أهنــا تــسمح بخفــض املخــزون عــن طريــق  -٦
ــسحب يف نظــام إدارة ــة ال ــتعامل عملي اس
سلسلة التزويد، ففي هذا النظام تبدأ عمليـة 
السحب باحلصول عىل طلب جتاري من قبل 

تهلك املستهلك، وتقوم الرشكة بتزويد املـس
. بطلبية من خالل التصنيع الوقتي املناسب

أهنا تـساعد الـرشكات عـىل زيـادة مبيعاهتـا  -٧
. بشكل كبري وواضح

بالنظر إىل اجلدول السابق املتعلـق بالتـأثريات 
ــسويقية لوســائل التواصــل االجتامعــي  ــىل الت ع

 :يمكن التوصل إىل النتائج اآلتيةمستوى  املستهلك 
ــنيفجــاء  • ــة األوىل م ــأثريات  املرتب ــث الت  حي

عـىل لوسائل التواصـل االجتامعـي التسويقية 
ــستوى املــستهلك  ــد م  تــوفر وســائل "البن

التواصل االجتامعي للمستهلك نطاقـا أوسـع 
للتــسوق عــرب شــبكة اإلنرتنــت، وعــىل مــدار 

ــان  ــد، وأي مك ــوم يري ــساعة، ويف أي ي ، "ال
، )٥(مـن ) ٠٤,٤(والذي حصل عىل متوسط 

، وهـي مجيعهـا %)٨٥,٨٠(وبمتوسط حسايب 
ــة الرابعــة  ــؤرشات إحــصائية تنحــرص بالفئ م

 عـىل "املوافقة"ملستوى املوافقة، وهي تعرب عن 
.ما جاء بالبند

ــأثريات يفجــاء  • ــث الت ــة مــن حي  املرتبــة الثاني
عـىل لوسائل التواصـل االجتامعـي التسويقية 

ــستهلك  ــد مــستوى امل ــساعد وســائل "البن  ت
بـادل التواصل االجتامعي يف رسعة وسـهولة ت

، والـذي حـصل "املعلومات بني املـستهلكني 
، وبمتوسـط حـسايب )٥(من ) ٤(عىل متوسط 

، وهي مجيعها مؤرشات إحـصائية %)٠٤,٨٠(
تنحرص بالفئة الرابعة ملـستوى املوافقـة، وهـي 

. عىل ما جاء بالبند"املوافقة"تعرب عن 
 املرتبـة األخـرية مـن حيـث التـأثريات يفجاء  •

عـىل اصـل االجتامعـي لوسائل التوالتسويقية 
ــستهلك  ــد مــستوى امل ــساعد وســائل "البن  ت

التواصل االجتامعي املستهلك يف البحث عـن 
، والـذي "املنتج األقل سعرا واألفضل جـودة 

ـــىل متوســـط  ـــن ) ٨٥,٣(حـــصل ع ، )٥(م
، وهـي مجيعهـا %)٧٦ ,٩٢ (وبمتوسط حسايب

ــة الرابعــة  ــؤرشات إحــصائية تنحــرص بالفئ م
 عـىل "املوافقة"رب عن ملستوى املوافقة، وهي تع

.ما جاء بالبند
ــشكل عــام يمكــن القــول    إن املتوســط : وب

 التأثريات التسويقية "احلسايب جلميع فقرات حمور 
ــي  ــل االجتامع ــائل التواص ــستوى لوس ــىل م ع

، وأن )٥(من أصـل ) ٣ ,٩٧ ( يساوى"املستهلك 
املتوسط احلسايب النـسبي لعينـة الدراسـة املوافـق 

، وهـي %)٣٦,٧٩ (ساويعىل مـضمون البنـد يـ
مجيعها مؤرشات إحصائية تنحرص بالفئـة الرابعـة 

 عـىل مـا "املوافقـة"ملستوى املوافقة، وهذا يعنـى 
  .جاء باملحور الثالث بشكل عام

وتتفق هذه النتائج مع ماتوصلت لـه دراسـة
Aluri Aluri, 2012)( ــــة Borah، ودراس

(Borah, 2013) ودراســة ،Durukan et al  
(Durukan et al, 2013) ودراســة ،Platon
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(Platon, 2015) ودراسـة Sunitha & Edward 
(Sunitha & Edward,2015) ودراسـة He et 

al, (He et al,  2016)  والتـي توصـلت إىل عـدة

فوائد لوسائل التواصل االجتامعي للمستهلكني، 
 :  ومن أمهها ما يأيت
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24.1 38.2 31.5 5.1 1.1 3.79 .903 75.84  
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20.7 36.5 37.4 4.3 1.1 3.72 .877 74.32  
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14.3 28.6 51.0 5.0 1.1 3.50 .838 70.03  

3









14.9 26.3 50.1 7.0 1.7 3.46 .887 69.16  

 18.26 34.39 39.42 4.70 1.02 3.69 0.86 73.71 

تساعد وسائل التواصل االجتامعـي يف فهـم  -١
ــيح  ــايل فإهنــا تت احتياجــات العمــالء؛ وبالت
خيــارات التــسوق أمــامهم بــشكل واســع، 

وهذا بدوره حيقـق نـسبة رضـا عاليـة لـدى 
الزبائن مقارنة بام تتيحه الوسـائل األخـرى، 
ًعلام بأن تزايد عدد العمـالء يقابلـه مـساحة 

.أكرب يف األسواق للموردين

 مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة المجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ ھــ - ٢٠١٦ م



 

 

تساعد وسائل التواصل االجتامعي يف خلـق -٢
وحتفـز . حافز كبري لزيادة القـدرة التنافـسية

املهتمني باألبحاث إلجياد وسائل وأسـاليب 
متطورة الستخدام وسـائل الـدفع ، إضـافة 
إىل حتسني الدرجـة التنافـسية للمـوردين يف 

.جمال جودة املنتج للعمالء
اختصار الـدورة التجاريـة، إذ يـتم الـشحن  -٣

ــستهلك  ــتج إىل امل ــن املن ــارش م ــشكل مب ب
النهائي؛ مما يوفر التكاليف، وخيترص الـزمن 
بالنسبة للموردين، إضـافة إىل تلبيـة رسيعـة 
الحتياجات املستهلكني، والسيام اخلـدمات 
ــسلع  ــسفر وكــذلك ال ــذاكر ال ــة وت الفندقي
املــسلمة إلكرتونيــا، هــذا باإلضــافة إىل مــا 

.يرتافق معها من ختفيض باألسعار
أهنا تسمح للزبائن بتبـادل اآلراء واحلـصول  -٤

عــىل االستــشارات مــن قبــل الوســطاء 
. واملستهلكني اآلخرين عرب شبكة اإلنرتنت

ــسلع يف األســواق  -٥  ســهولة الوصــول إىل ال
وعـدم وجـود . اإلقليمية والدولية األخرى

.حدود زمنية أو مكانية للتسوق
ــعار واملنتجــات  -٦ ــني األس ــة ب ــة املقارن إتاح

.كبريةبسهولة 
بالنظر إىل اجلدول السابق املتعلق بأثر وسـائل 
ــاليف  ــيض تك ــىل ختف ــي ع ــل االجتامع التواص
اإلعالن والـرتويج، يمكـن التوصـل إىل النتـائج 

 :اآلتية
وسـائل   املرتبة األوىل مـن حيـث تـأثرييفجاء  •

عــىل ختفــيض تكــاليف التواصــل االجتامعــي 
ــد  ــرتويج البن ــالن وال ــائل "اإلع ــوفر وس  ت

االجتامعــي وســيلة تروجييــة فعالــة التواصــل 
، والذي حصل عىل متوسـط "واسعة االنتشار 

ــــن ) ٣.٩٦( ــــسايب )٥(م ــــط ح ، وبمتوس
، وهي مجيعها مؤرشات إحـصائية %)٢٢,٧٩(

تنحرص بالفئة الرابعة ملـستوى املوافقـة، وهـي 
. عىل ما جاء بالبند"املوافقة" عن تعرب

 املرتبـة الثانيـة مـن حيـث التـأثري عـىل يف جاء •
 "فيض تكـاليف اإلعـالن والـرتويج البنـد خت

ــرب وســائل التواصــل االجتامعــي وســيلة  تعت
، والذي حـصل "تروجيية منخفضة التكاليف 

ــط  ــن ) ٧٩,٣(عــىل متوس ــط )٥(م ، وبمتوس
، وهـي مجيعهـا مـؤرشات %)٨٤,٧٥(حسايب 

ــستوى  ــة مل ــة الرابع ــرص بالفئ ــصائية تنح إح
  عىل ما جـاء"املوافقة"املوافقة، وهي تعرب عن 

.بالبند
وسـائل   املرتبة األخرية من حيث تـأثرييفجاء  •

عــىل ختفــيض تكــاليف التواصــل االجتامعــي 
ــد  ــرتويج البن ــتخدام "اإلعــالن وال يقلــل اس

ــب  ــن روات ــي م ــل االجتامع ــائل التواص وس
وأجور ومكافآت املوظفني والعاملني يف قـسم 

ــالن ــصل عــىل متوســط "اإلع ، والــذي ح
ــــن ) ٤٦,٣( ــــسايب )٥(م ــــط ح ، وبمتوس
، وهي مجيعها مؤرشات إحـصائية %)١٦,٦٩(

تنحرص بالفئة الرابعة ملـستوى املوافقـة، وهـي 
. عىل ما جاء بالبند"املوافقة"تعرب عن 
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25.1 39.9 32.2 2.0 .7 3.87 .838 77.35  
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22.3 38.9 32.7 4.9 1.2 3.76 .894 75.22  
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13.9 27.8 51.5 5.5 1.3 3.48 .846 69.51  
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15.3 26.7 49.1 7.1 1.9 3.46 .901 69.25  

4









13.1 27.7 51.5 6.0 1.7 3.44 .856 68.89  

 17.94 32.19 43.40 5.09 1.38 3.60 0.87 72.04 

ــول ــن الق ــام يمك ــشكل ع ــط : وب إن املتوس
التأثريات التـسويقية "احلسايب جلميع فقرات حمور

 التواصل االجتامعي واملتعلقـة بتخفـيض لوسائل
من ) ٦٩,٣( يساوى "تكاليف اإلعالن والرتويج

ــساوي)٥( ــسايب ي ــط ح ، %)٧١,٧٣( ، وبمتوس
وهي مجيعها مـؤرشات إحـصائية تنحـرص بالفئـة 

 "املوافقـة"الرابعة ملستوى املوافقـة، وهـذا يعنـى 

  .عىل ما جاء باملحور الرابع بشكل عام
ة توصلت لـه دراسـ اوتتفق هذه النتائج مع م

Gibson (Gibson, 2012)ة ودراس Okazaki & 

Taylor (Okazaki & Taylor, 2013) ودراسـة 
Hazem & Len Hazem & Len (2014)

ــة   & Boateng & Okoe )Boatengودراس

Okoe, 2015.(  
 فيام يتعلـق بتكـاليف -والتي أظهرت نتائجها

 مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة المجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ ھــ - ٢٠١٦ م



 

 

ـــرتويج  أن لوســـائل التواصـــل -اإلعـــالن وال
عي دورا كبريا ومهام يف ختفـيض تكـاليف االجتام

ــيض  ــرشكات، وختف ــن منتجــات ال ــالن ع اإلع
رواتب وأجور ومكافآت املـوظفني والعـاملني يف 

 . أقسام ترويج املبيعات واإلعالن
ــق ب ــسابق املتعل ــدول ال ــالنظر إىل اجل ــأثريب  ت

وسائل التواصل االجتامعي عىل ختفيض تكـاليف 
ىل النتـائج التخزين والتوزيـع، يمكـن التوصـل إ

 :اآلتية
وسـائل   املرتبة األوىل مـن حيـث تـأثرييفجاء  •

عــىل ختفــيض تكــاليف التواصــل االجتامعــي 
ــد  ــع البن ــساعد وســائل "التخــزين والتوزي  ت

التواصــل االجتامعــي عــىل التوســع اجلغــرايف 
، والـذي حـصل "لتوزيع منتجات الـرشكات

ــط  ــن ) ٣.٨٧(عــىل متوس ــط )٥(م ، وبمتوس
 مجيعهــا مــؤرشات ، وهــي%)77.35(حــسايب 

ــستوى  ــة مل ــة الرابع ــرص بالفئ ــصائية تنح إح
 عىل ما جـاء "املوافقة"املوافقة، وهي تعرب عن 

.بالبند

وسائل التواصـل   املرتبة الثانية من تأثرييفجاء  •
عــىل ختفــيض تكــاليف التخــزين االجتامعــي 
ــع ــد والتوزي ــائل " البن ــتخدام وس ــوفر اس  ي

 التواصل االجتامعـي مـن تكـاليف الـسفر إىل
ــذي حــصل عــىل "األســواق املــستهدفة  ، وال

، وبمتوسط حـسايب )٥(، من )٣.٧٦(متوسط 
، وهي مجيعها مـؤرشات إحـصائية %)75.22(

تنحرص بالفئة الرابعة ملـستوى املوافقـة، وهـي 
. عىل ما جاء بالبند"املوافقة"تعرب عن 

وسـائل   املرتبة األخرية من حيث تـأثرييفجاء  •
يض تكــاليف عــىل ختفــالتواصــل االجتامعــي 

 يقلــل اســتخدام "التخــزين والتوزيــع البنــد 
ــزون  ــن خم ــي م ــل االجتامع ــائل التواص وس
الـرشكات ومـن رواتـب وأجـور العـاملني يف 

، والذي حصل عىل متوسـط "قنوات التوزيع 
، وهـي مجيعهـا %)٨٩,٦٨(، )٥(من ) ٣.٤٤(

ــة الرابعــة  ــؤرشات إحــصائية تنحــرص بالفئ م
 عـىل "املوافقة"ملستوى املوافقة، وهي تعرب عن 

.ما جاء بالبند
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20.7 40.2 35.2 2.9 1.0 3.77 .843 75.33  
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20.9 35.9 39.3 3.1 .8 3.73 .852 74.60  
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17.7 36.7 40.3 4.1 1.2 3.66 .855 73.14  

4










15.8 32.9 45.2 4.8 1.2 3.57 .855 71.44  

3








13.4 26.2 52.0 6.8 1.6 3.43 .863 68.59  

 17.69 34.37 42.44 4.35 1.15 3.63 0.85 72.62 

ــول ــن الق ــام يمك ــشكل ع ــط : وب إن املتوس
التأثريات التـسويقية "احلسايب جلميع فقرات حمور

لوسائل التواصل االجتامعي، واملتعلقة بتخفـيض 
من ) ٣.٦٠( يساوى "تكاليف التخزين والتوزيع

ـــي %)٧٢.٠٤(، وبمتوســـط حـــسايب )٥( ، وه
مجيعها مؤرشات إحصائية تنحرص بالفئـة الرابعـة 

 عـىل مـا "املوافقـة"ملستوى املوافقة، وهذا يعنـي 
 .جاء باملحور اخلامس بشكل عام

ــارض ــا وتتع ــة مــع م ــائج الدراســة احلالي  نت
) Rapp et al,) 2013توصلت إليه نتائج دراسـة 

، والتـي أظهـرت )Jones et al) 2015ودراسـة 
 - فيام يتعلق بتكاليف التخزين والتوزيع-نتائجها

أن هناك العديد من الفوائد التي جتنيها الـرشكات 
نتيجــة اســتخدام وســائل التواصــل االجتامعــي 
تتمثل يف تقليل خمزون الرشكة، وختفيض رواتـب 
وأجور العاملني يف التوزيـع، وختفـيض تكـاليف 

 مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة المجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ ھــ - ٢٠١٦ م



 

 

ـــس ـــواق امل ـــسفر إىل األس ـــيض ال تهدفة، وختف
ــصاريف  ــازن وم ــىل املخ ــأمني ع ــصاريف الت م
األدوات املكتبية، واسـتهالك املكـائن واملعـدات 

 .املستخدمة يف التخزين والتوزيع 
ــق ب ــسابق املتعل ــدول ال ــالنظر إىل اجل ــأثريب  ت

 عىل ختفيض تكـاليفوسائل التواصل االجتامعي 
 :البيع، يمكن التوصل إىل النتائج اآلتية

وسـائل  تبة األوىل مـن حيـث تـأثري املريفجاء  •
  البيععىل ختفيض تكاليف االجتامعيالتواصل 

ـــد  ـــل "البن ـــائل التواص ـــتخدام وس  إن اس
ــع منتجــات  ــة بي ــن عملي ــسهل م االجتامعــي ي

ــستهدفة  ــواق امل ــرشكات يف األس ــذي "ال ، وال
، وبمتوسط )٥(من ) ٧٧,٣(حصل عىل متوسط 

ــؤرشات %) ٣٣,٧٥(حــسايب  ، وهــي مجيعهــا م
 تنحرص بالفئة الرابعة ملـستوى املوافقـة، إحصائية

. ما جاء بالبند عىل"املوافقة"وهي تعرب عن 
وسـائل   املرتبة الثانية مـن حيـث تـأثرييفجاء  •

  البيععىل ختفيض تكاليفالتواصل االجتامعي 
 تساهم وسائل التواصل االجتامعـي يف "البند 

، "زيـادة احلـصة الــسوقية ملبيعـات الــرشكات
، )٥(مـن ) ٣.٧٣( متوسط والذي حصل عىل
، وهـي مجيعهـا %)٧٤ ,٦٠(وبمتوسط حسايب 

ــة الرابعــة  ــؤرشات إحــصائية تنحــرص بالفئ م
 عـىل "املوافقة"ملستوى املوافقة، وهي تعرب عن 

.ما جاء بالبند

وسـائل   املرتبة األخرية من حيث تـأثرييفجاء  •
  البيععىل ختفيض تكاليف االجتامعي التواصل

 وســـائل التواصـــل  يقلـــل اســـتخدام"البنـــد 
االجتامعي من رواتب وأجور ومكافـآت رجـال 

، والذي حـصل "البيع ومندويب املبيعات للرشكة
، وبمتوســط )٥(مــن  )٤٣,٣(عــىل متوســط 

ــؤرشات ، %)٦٨ ,٥٩(حــسايب  وهــي مجيعهــا م
 ملستوى املوافقـة، إحصائية تنحرص بالفئة الرابعة

. عىل ما جاء بالبند"املوافقة"وهي تعرب عن 
ــشكل ــولوب ــن الق ــام يمك ــط :  ع إن املتوس

التأثريات التسويقية "احلسايب جلميع فقرات حمور 
واملتعلقـة بتخفـيض لوسائل التواصل االجتامعي 

، )٥( مـــن )٦٣,٣ ( يـــساوى"تكــاليف البيـــع 
ــسايب  ــط ح ــا %)٦٢,٧٢(وبمتوس ــي مجيعه ، وه

مؤرشات إحصائية تنحرص بالفئة الرابعة ملـستوى 
 عىل ماجاء باملحور "فقةاملوا"املوافقة، وهذا يعني 
  .السادس بشكل عام

توصلت لـه دراسـة  وتتفق هذه النتائج مع ما
Martinka  (Martinka, 2012)ودراسة  Sheth 

(Sheth, 2013) . ودراسـة Taneja) Taneja, 

2014.(  
والتي أظهرت نتائجهـا أن الـرشكات تـسعى 
من خالل استخدام قنوات التواصـل االجتامعـي 

صة السوقية ملبيعاهتـا وبيـع منتجاهتـا إىل زيادة احل
 .بأسعار تنافسية تدعم املوقف التنافيس هلا
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19.8 41.9 34.4 3.3 .6 3.77 .821 75.42  
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21.9 38.6 31.8 6.3 1.3 3.73 .915 74.70  
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13.9 30.9 46.6 7.6 .9 3.49 .859 69.84  

1










12.6 26.6 52.4 6.8 1.6 3.42 .853 68.36  

3










11.2 26.0 53.1 8.1 1.7 3.37 .847 67.39  

 15.88 32.81 43.66 6.44 1.21 3.56 0.86 71.14 

ــق ب ــسابق املتعل ــدول ال ــالنظر إىل اجل ــأثريب  ت
 ىل ختفيض تكـاليفعوسائل التواصل االجتامعي 

الدراسات والبحوث التسويقية، يمكن التوصـل 
 :إىل النتائج اآلتية

وسـائل   املرتبة األوىل مـن حيـث تـأثرييفجاء  •

 عــىل ختفــيض تكــاليفالتواصــل االجتامعــي 
 تسمح " البند الدراسات والبحوث التسويقية

وسائل التواصـل االجتامعـي للزبـائن بتبـادل 
ىل أي استفـسار اخلربات واآلراء واحلصول عـ

ــرشكات  ــل ال ــشارة مــن قب ــذي "أو است ، وال
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، )٥(مـــن ) ٣ ,٧٧(حـــصل عـــىل متوســـط 
، وهـي مجيعهـا %)٤٢,٧٥(وبمتوسط حسايب 

ــة الرابعــة  ــؤرشات إحــصائية تنحــرص بالفئ م
.ملستوى املوافقة

وسـائل   املرتبة الثانية مـن حيـث تـأثرييفجاء  •
 عــىل ختفــيض تكــاليف االجتامعــيالتواصــل 

تـساعد " البند بحوث التسويقيةالدراسات وال
وسائل التواصل االجتامعـي يف التعـرف عـىل 
احتياجات ومتطلبـات الزبـائن وحتقيـق أعـىل 

، والـذي حـصل عـىل "درجات الرضا لـدهيم
، وبمتوسط حـسايب )٥(من ) ٣ ,٧٣(متوسط 

، وهي مجيعها مؤرشات إحـصائية %)٧٠,٧٤(
تنحرص بالفئة الرابعة ملـستوى املوافقـة، وهـي 

."املوافقة" عن تعرب
وسـائل   املرتبة األخرية من حيث تـأثرييفجاء  •

 عــىل ختفــيض تكــاليفالتواصــل االجتامعــي 
 خيفض " البند  التسويقيةوالبحوثالدراسات 

 اســتخدام وســائل التواصــل االجتامعــي مــن
مكافآت ورواتب اخلـرباء واملستـشارين يف جمـال 

) ٣ ,٣٧(، والذي حصل عىل متوسط "التسويق 
، وهي %)٣٩,٦٧( وبمتوسط حسايب ،)٥(من 

ــة  ــؤرشات إحــصائية تنحــرص بالفئ ــا م مجيعه
ــن  ــرب ع ــي تع ــة، وه ــستوى املوافق ــة مل الرابع

. عىل ما جاء بالبند"املوافقة"
ــول ــن الق ــام يمك ــشكل ع ــط : وب إن املتوس

التأثريات التـسويقية "احلسايب جلميع فقرات حمور
لوسائل التواصل االجتامعي، واملتعلقة بتخفـيض 

"يف الدراســات والبحــوث التــسويقية تكــال

، وبمتوســط حــسايب )٥(مــن  )٣ ,٥٦(يــساوى 
، وهــي مجيعهــا مــؤرشات إحــصائية  %)١٤,٧١(

تنحرص بالفئة الرابعة ملستوى املوافقة، وهذا يعني 
 . عىل ما جاء باملحور السابع بشكل عام"املوافقة"

 Wendlandtوتتفق هذه النتـائج مـع دراسـة 
)(Wendlandt, 2012دراســة  وPatino et al, 
)(Patino et al, 2012 التي توصلت نتائجهـا إىل 

الفوائد التي حيققهـا اسـتخدام وسـائل التواصـل 
االجتامعـــي يف ختفـــيض تكـــاليف الدراســـات 
والبحوث التسويقية وحتقيـق فوائـد ماديـة وغـري 
مادية نتيجة االستثامر يف تأسيس وإدارة مثل هـذه 

 .القنوات
 

التحليل العاميل هو أسلوب إحصائي يـساعد
ــث يف ــصد الباح ــة بق ــة املتغــريات املختلف  دراس

إرجاعهـا إىل أهـم العوامـل ، حيـث إن الظـاهرة 
تنتج من عدة عوامل خمتلفة، وهي تعترب املحـصلة 
النهائية هلذه العوامل جمتمعة، والتحليـل العـاميل 

 حـدة يف جتميع متغـريات ذات طبيعـة وايسهم يف
تركيبة متجانسة مرتبطة داخليا فـيام بينهـا يـسمى 
عامل، بحيث يرتبط كل متغري من هذه املتغـريات 
هبذا العامل، ويعطي التحليل العاميل قيام متفاوتة 
ــشبع هــذه املتغــريات عــىل العوامــل املختلفــة  لت
توضــح األمهيــة النــسبية للمتغــري بالنــسبة لكــل 

 أن )Gorsuch   )2014, Gorsuchويـرى . عامل
ــي  ــسية ه ــداف رئي ــة أه ــاميل ثالث ــل الع للتحلي
الوصف وبرهنة الفروض واستنتاج فـروض مـن 

ــة ــات األولي ــة . البيان ــات الدراس ــل بيان ولتحلي
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باستخدام التحليل العاميل، تـم عمـل اخلطـوات
 :التالية

.اختبار كفاية حجم العينة •
 . حساب قيم الشيوع •
 .استخالص العوامل الكامنة •
 .تدوير العوامل •
.استخالص العوامل بعد التدوير •

     
تــم اختبــار مــدى مالءمــة بيانــات الدراســة
للتحليل العاميل وذلك باستخدام مقيـاس كفايـة 

  أولكـني واختبـار التجـانس- ماير  –العينة  لكايزر 
 ويوضــح KMO & Bartlett’s testلبارتلــت 

 : ذلك اجلدول التايل

 Bartlett  KMO 

969.  ملدى كفاية العينةKaiser-Meyer-Olkinمقياس

31976.510 إحصاء االختبار 

درجة احلرية  اختبار  بارتليت741

مستوى املعنوية .000

:ويتضح من اجلدول السابق ماييل
كفاية حجم العينة إلجراء التحليـل العـاميل  -أ

الدراســة وذلــك اســتنادا الختبــار لبيانــات 
 أولكني الختبار كفاية حجـم - ماير–كايزر

العينة للتحليل العاميل، والذى بلغت قيمتـه 
 وهي أكرب من احلد األدنى املقبول (96.9%)

ــة %50وهــو  ــى أن حجــم العين ــذا يعن  وه
 .مناسب إلجراء التحليل العاميل

ــك اســتنادا   -ب ــات الدراســة وذل ً جتــانس بيان
ــار ــق مــن جتــانس الختب  بارتلــت للتحق

البيانات، وقد كانت قيمة إحصاء االختبـار 

ــد (31976.510) ــة إحــصائيا عن ــي دال  وه
ــة  ــستوى معنوي ــي أن (0.01)م ــذا يعن  وه

ــراء  ــرية إلج ــة كب ــاحلة بدرج ــات ص البيان
 .التحليل العاميل

 
 مقدار التباينـات املـشرتكة التايليبني اجلدول 

 لكل متغري من متغريات الدراسـة بعـد )الشيوع(
أو بمعنى آخـر . استخالص العوامل الكامنة فيها

يبني اجلدول مقدار مسامهة كل متغري يف العوامـل 
. املستخلصة
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Communalities

املتغري الشيوع املتغري الشيوع
X1.2 .417 X4.1 .480
X1.3 .485 X4.2 .557
X1.4 .536 X4.3 .642
X1.5 .632 X4.4 .609
X1.6 .616 X4.5 .503
X1.7 .423 X5.1 .577
X1.8 .647 X5.2 .606
X1.9 .647 X5.3 .545

X1.10 .569 X5.4 .612
X1.11 .534 X5.5 .548
X1.12 .603 X6.1 .523
X2.1 .530 X6.2 .565
X2.2 .561 X6.3 .577
X2.3 .510 X6.4 .522
X2.4 .500 X7.1 .627
X3.1 .624 X7.2 .578
X3.2 .685 X7.3 .591
X3.3 .502 X7.4 .601
X3.4 .652 X7.5 .464

X6.5 .570
Extraction Method: Principal Component Analysis.

 
للدراسـة املـستقلة املتغـريات إخـضاع تـم
عامل، بكل رتبطامل املفرس الكيل التباين لتحليل

أربعـة  اسـتخالص عـن املبـدئي احلل وقد أسفر

ويوضح الرئيسية، املكونات لطريقة ًوفقا عوامل
اجلدول التايل التباين الكيل املفرس بعد استخالص 

.العوامل الكامنة وقبل عملية التدوير



Extraction Sums of Squared Loadings
 


 





1 16.010 41.052 41.052
2 3.135 8.040 49.092
3 1.587 4.070 53.161
4 1.237 3.173 56.334
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من اجلدول السابق نجد أن التحليـل العـاميل
ــسويقية  ــأثريات الت ــتبانة الت ــارات اس ــزل عب اخت
ـــع  ـــي يف املجتم ـــل االجتامع ـــائل التواص لوس

 أربعــة عبـارة يف ٤٠الـسعودي، والبـالغ عــددها 
وقد رتبت العوامـل باجلـدول وفقـا . عوامل فقط

 جـذرها يألمهيتها، وقد اسـتبعدت العوامـل التـ
الكامن أقل من واحـد صـحيح حتـى لـو كانـت 
هناك تـشبعات ذات داللـة عـىل هـذه العوامـل، 

  املستخلصة جمتمعة يفولقد سامهت تلك العوامل
وأسهم . من التباين الكيل  % ٣٣٤,٥٦ تفرس نحو

مــن % ٠٥٢,٤١  تفــسريالعامــل األول منفــردا يف
  التبـاين املفـرس، وأسـهم العامـل الثـاين يفإمجايل
؛ ولزيادة دقة نتائج التحليل العاميل %٠٤,٨ تفسري

ــايل  ــشكل الت ــر ال ــل، ويظه ــدوير العوام ــم ت ت
 ولة، وهـي العوامـل يفالستخالص العوامل املقب

 . منطقة االنحدار قبل استواء الشكل
 

 

 
  اخلطـوة الـسابقةاملستخلصة يف العوامل بتدوير

ــتخدام ــة باس ــاكس  طريق  (Varimax)الفارم
 يحصلنا عىل تركيب مـن العوامـل البـسيطة التـ

وىف سـبيل اسـتخالص . وتفسريهايسهل حتليلها 
العوامل وحتديد املتغريات املرتبطة هبا بعـد عمليـة 

:التدوير تم اتباع اخلطوات اإلجرائية التالية
قبول العامـل إجرائيـا عـىل أال يقـل جـذره  -أ

  Kaiserوفقا ملحك كـايزر) ١(الكامن عن 

ـــشبعات  الســـتخالص العوامـــل ذات الت
ىل أال  ، وعـ) Gorsuch ,2014 (اجلوهريـة

خيالف العامل املستخلص احلقائق املعروفـة 
 يفوالتوقعات املنطقية والعوامل املستخلصة 

.الدراسات السابقة
اعتبار قيمة التشبع جوهرية إذا كانـت أكـرب   -ب

ــساوى  ــن أو ت ــل . )٣,٠(م ــايل مل يقب وبالت
العامل إذا كانت تـشبعات املتغـريات عليـه 

.  ٣,٠أقل من 
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فسري العامل املستخلص عىل  تتم االعتامد يف  -ج
ــشبعة  ــريات املت ــارات أو املتغ ــوق العب منط
عليه، وذلك من خـالل مـصفوفة العوامـل 

ـــدورة  ـــب ) ١٢(جـــدول (امل ـــد ترتي وبع
 .تشبعات املتغريات عىل العامل تنازليا

التبـاين الكـيل املفـرس ) ١١(ويوضح اجلدول 
بعد عمليـة التـدوير، ويالحـظ منهـا أن العامـل 

فقـط مـن 17.126% رس نـسبة األول أصـبح يفـ

 قبل التـدوير، 41.052%التباين بعدما كان يفرس 
ــن  ــل م ــسريية لك ــسبة التف ــىل حــني زادت الن ع

وتم احلصول . العوامل األخرى عنها قبل التدوير
ًأيضا من خـالل تـدوير العوامـل عـىل تـشبعات 
 ياملتغــريات عــىل العوامــل املستخلــصة والتــ

    ). ١١( يوضحها اجلدول



Rotation Sums of Squared Loadings
العوامل اجلذور الكامنة التباين املفرس نسبة  نسبة التباين املفرس 

 الرتاكمي
1 6.679 17.126 17.126
2 6.446 16.528 33.654
3 6.325 16.218 49.872
4 2.520 6.462 56.334

 a

Component 
1234

X1.5.721.249.107.197
X1.6.707.255.138.176
X1.9.706.328.160.128
X1.12.677.329.112.158
X1.8.672.384.147.162
X1.4.669.231.168
X1.10.643.330.169.135
X1.7.580.280
X2.1.562.388.205.145
X1.2.560.166.275
X2.2.534.490.170
X1.11.519.285.428
X3.2.307.745.169

المجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ ھــ - ٢٠١٦ م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة



 

Component 
1234

X3.4.313.710.199

X3.1.317.702.149

X3.3.174.656.141.148
X4.2.359.602.190.173
X4.5.216.580.344

X5.1.362.580.227.242
X2.4.329.560.240.146
X5.3.294.538.303.279
X4.1.254.511.393

X7.5.177.487.133.421
X2.3.330.485.403
X5.2.151.181.737

X7.1.107.722.306

X5.4.193.192.720.140
X4.3.110.318.698-.205
X7.3.692.318

X4.4.190.325.681

X6.3.157.122.675.285
X5.5.178.261.632.219
X1.3.368.580-.114

X7.2.100.122.550.501
X6.4.196.268.535.354
X7.4.221.391.136.617
X6.5.358.280.338.499
X6.2.391.382.231.462
X6.1.377.325.281.442

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 8 iterations.
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من خالل خمرجات التحليل العاميل املـذكورة 

دوير جـدول بجدول التباين الكيل املفرس بعد التـ
، ومصفوفة تشبعات العوامل جـدول رقـم )١١(
، وبتطبيــق املعــايري التــى وضــعناها لقبــول )١٢(

إن متغـريات التـأثريات : العوامل، يمكن القـول
التـــسويقية لوســـائل التواصـــل االجتامعـــي يف 

 :املجتمع السعودي تنطوى عىل العوامل التالية
 

 
يتضح من التحليل العـاميل أن العامـل األول
من حيـث ارتباطـه بـأدوات ووسـائل التواصـل 

 ويفـرس (6.679)االجتامعي يبلغ جـذره الكـامن 

 من التبـاين الكـيل ، (%17.126)ًمنفردا ما نسبته 
ً متغـريا مـن (12)وقد استحوذ هذا العامل عىل عدد 

املتغـريات ) ١٣(ويبني اجلـدول . متغريات الدراسة
ــة حــسب درجــة  ــشبعة عــىل هــذا العامــل مرتب املت

ــشبعها ــ. ت ــريات الت ــالنظر إىل خــصائص املتغ  يوب
 جمملهـا إىل يفيرتكب منها هذا العامل نجدها تـشري 

ــل  ــائل التواص ــشار وس ــة النت ــأثريات اإلجيابي الت
زيــادة احلــصة الــسوقية للــرشكة  يفاالجتامعــي 

وبالتـايل يمكـن قبـول . ددوالوصول إىل عمالء جـ
يـؤثر انتـشار "الفرض األول من فـروض الدراسـة 

توجـد (وسائل التواصل االجتامعي إجيابيا ومعنويـا
زيـادة عـىل ) عالقة موجبـة وذات داللـة إحـصائية

.احلصة السوقية للرشكة والوصول إىل عمالء جدد
 

 

   

X1.5  .721
X1.6  .707

X1.9 


.706

X1.12  .677
X1.8  .672
X1.4  .669
X1.10  .643
X1.7  .580

X2.1 


.562

X1.2  .560
X2.2  .534

X1.11 


.519
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 ثـاينيتضح من التحليل العـاميل أن العامـل ال

بوسـائل التواصـل االجتامعـي من حيث ارتباطه 
ويفـرس منفـردا مـا ) ٤٤٦,٦ (يبلغ جذره الكامن

ــسبته  ــد %) ١٦ ,٥٢٨(ن ــاين الكــيل ، وق مــن التب
متغـريا مـن ) ١٢(استحوذ هذا العامل عىل عـدد 

املتغريات ) ١٤(ويبني اجلدول . متغريات الدراسة
املتشبعة عـىل هـذا العامـل مرتبـة حـسب درجـة 

وبـالنظر إىل خـصائص املتغـريات التـي . اتشبعه

 جمملهـا يرتكب منها هذا العامل نجـدها تـشري يف
ــشار  ــايب النت ــر اإلجي ــل إىل األث ــائل التواص وس

اجلوانب التـسويقية عـىل مـستوى عىل االجتامعي 
وبالتايل يمكن قبول الفرض الثالـث . املستهلكني

ــة  ــروض الدراس ــن ف ــشار "م ــؤثر انت ــائل ي وس
توجد عالقـة (إجيابيا ومعنوياعي التواصل االجتام

تقديم العديـد عىل ) موجبة وذات داللة إحصائية
من اخليارات واخلدمات للمستهلكني والعمـل يف 

       ."التعرف عىل احتياجاهتم

 


  

X3.2


 .745

X3.4 . .710

X3.1


 .702

X3.3


 .656

X4.2  .602
X4.5  .580
X5.1  .580

X2.4


 .560

X5.3  .538

X4.1


 .511

X7.5


 .487

X2.3


 .485
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تضح من التحليل العاميل أن العامل الثالـثي
وسـائل التواصـل االجتامعـي من حيث ارتباطه ب
، ويفرس منفـردا مـا )٣٢٥,٦ (يبلغ جذره الكامن

 مــن التبــاين الكــيل ، وقــد %) ١٦ ,٢١٨ (نــسبته
 متغريات من )١٠(استحوذ هذا العامل عىل عدد 

املتغريات ) ١٥(ويبني اجلدول . متغريات الدراسة
عة عـىل هـذا العامـل مرتبـة حـسب درجـة املتشب

 التـيوبـالنظر إىل خـصائص املتغـريات . تشبعها

 جمملهـا يفيرتكب منها هذا العامل نجـدها تـشري 
إىل التأثريات اإلجيابيـة النتـشار مواقـع اإلعـالم 
اجلديد عىل ختفيض التكاليف التخزينيـة والبيعيـة 

وبالتايل يمكن قبـول الفـرض الثـاين . والتوزيعية
ــ ــن ف ــة م ــشار "روض الدراس ــؤثر انت ــائل ي وس

توجد عالقة ( إجيابيا ومعنوياالتواصل االجتامعي 
ــصائية ــة إح ــة وذات دالل ــيض ) موجب ــىل ختف ع

 ." التكاليف التسويقية والبيعية والتوزيعية

 

  

X5.2 
 .737

X7.1 
 .722

X5.4 
  .720

X4.3 
 .698

X7.3 
 .692

X4.4 
 .681

X6.3 
 .675

X5.5




.632

X1.3 
 .580

X7.2 
 .550
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يتضح من التحليل العاميل أن العامـل الرابـع
وسـائل التواصـل االجتامعـي من حيث ارتباطه ب
ويفـرس منفـردا مـا )  ٢ ,٥٢٠ (بلغ جذره الكامن

ــسبته  ــد %) ٦ ,٤٦٢(ن ــيل ، وق ــاين الك ــن التب م
متغـريات مـن ) ٥(استحوذ هذا العامل عىل عدد 

املتغريات ) ١٦(ويبني اجلدول . ةمتغريات الدراس
املتشبعة عـىل هـذا العامـل مرتبـة حـسب درجـة 

وبـالنظر إىل خـصائص املتغـريات التـي . تشبعها

 جمملهـا يفيرتكب منها هذا العامل نجـدها تـشري 
وسـائل التواصـل إىل التأثريات اإلجيابية النتشار 

عـىل زيـادة القـدرة التنافـسية وتبـادل االجتامعي 
وبالتايل يمكـن قبـول الفـرض . راءاخلربات واآل

وسـائل يؤثر انتـشار "الرابع من فروض الدراسة 
توجد عالقة (  إجيابيا ومعنوياالتواصل االجتامعي

عىل زيـادة القـدرة ) موجبة وذات داللة إحصائية
 ."التنافسية وتبادل اخلربات واآلراء

 

  

X6.4 
 .354

X7.4 
 .617

X6.5 
 .499

X6.2 
 .462

X6.1  .442


تم التوصل من خالل إجراء التحليل العاميل 

 أربعـة عوامـل، يفإىل تلخيص متغريات الدراسة 
مـن االرتباطـات بـني %) ٣,٥٦( فرست مانـسبته

ويمكـن تلخـيص التـأثريات . متغريات الدراسـة
التـــسويقية لوســـائل التواصـــل االجتامعـــي يف 

 تفـسري يفاملجتمع السعودي مرتبة حسب أمهيتها 
 :الظاهرة  عىل النحو التايل

 زيادة احلصة السوقية للرشكة :العامل األول -١
 والوصول إىل عمالء جدد ويفرس مـا نـسبته

)١٧ ,١٢٦(%.
يـارات  تقديم العديد مـن اخل:العامل الثانى -٢

واخلــدمات للمــستهلكني والعمــل عــىل 
التعرف عىل احتياجـاهتم ويفـرس مـا نـسبته 

)١٦ ,٥٢٨(%.
 ختفيض التكاليف التخزينيـة :العامل الثالث -٣
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  والبيعيــة والتوزيعيــة ويفــرس مــا نــسبته
)١٦ ,٢١٨(%.

ــع -٤ ــل  الراب ــسية :العام ــدرة التناف ــادة الق  زي
 وتبادل اخلـربات واآلراء ويفـرس مـا نـسبته

)٦ ,٤٦٢(%.


 
 يــؤثر انتــشار وســائل التواصــل االجتامعــي -١

توجد عالقـة موجبـة (اجلديد إجيابيا ومعنويا
عــىل زيــادة احلــصة ) وذات داللـة إحــصائية

السوقية للرشكة والوصول إىل عمالء جدد، 
:ويتمثل ذلك فيام يىل

. احلصة السوقية ملبيعات الرشكةزيادة •
سهولة بيع منتجات الرشكة يف األسـواق  •

.املستهدفة
.إمكانية الوصول إىل عمالء جدد •
.زيادة حجم املبيعات  •
.التعريف باملنتج وبناء اسم جتاري •
.وحتسني سمعة املنظمة لدى العمالءبناء  •
توســيع دائــرة الــسوق املحــيل، وكــذلك  •

ية وخلق أسـواق النفاذ إىل األسواق العامل
.جديدة

.نرش مفاهيم معينة عن املنظمة •
تقلـــيص املـــسافات بـــني املنتجــــني  •

.واملستهلكني
 يــؤثر انتــشار وســائل التواصــل االجتامعــي -٢

توجد عالقـة موجبـة وذات ( إجيابيا ومعنويا
عــىل تقــديم العديــد مــن ) داللــة إحــصائية

اخليارات واخلدمات للمـستهلكني والعمـل 
، ومتثل ذلـك "اجاهتم عىل التعرف عىل احتي

:فيام يىل
 العديد من اخليـارات للمـستهلك تقديم •

ــان الوصــول إىل منتجــات  نتيجــة إلمك
ومراكز تسوق مل تكن متوفرة بالقرب من 

.املستهلك
 تبــادل املعلومــات بــني وســهولةرسعــة  •

 .املستهلكني
 املنتج األقل سعرا واألفـضل عنالبحث  •

.جودة
 لتوزيـــع منتجـــات اجلغـــرايفالتوســـع  •

 .           الرشكات
 التجاريـة بدرجـة كبـرية؛ الدورةتقليص  •

حيث يتم شحن املنتج مبارشة من املصنع 
 .إىل املشرتي النهائي

ــواق  • ــسفر إىل األس ــاليف ال ــيض تك ختف
 .                        املستهدفة

 التواصـل االجتامعـي يف وسـائلتساعد  •
التخفــيض مــن تكــاليف اإلعــالن عــن 

 وسـائل اإلعـالن منتجات الـرشكات يف
 .               التقليدية املختلفة

ــة  • ــاتتلبي ــائن احتياج ــات الزب  ومتطلب
.                 وحتقيق أعىل درجات الرضا لدهيم 

  يؤثر انتـشار وسـائل التواصـل االجتامعـي -٣
توجد عالقـة موجبـة وذات ( إجيابيا ومعنويا

ــة إحــصائية ــيض التكــاليف ) دالل عــىل ختف
، ومتثل ذلـك "يعية والتوزيعيةالتسويقية والب
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:فيام يىل
ـــب   •  الوســـطاء وأجـــورختفـــيض روات

.   واملوزعني ملنتجات الرشكات 
 وأجـــور ومكافـــآت رواتـــبختفـــيض  •

ــوث  ــسم بح ــاملني يف ق ــوظفني والع امل
.              التسويق 

 الــرشكات ورواتــب خمــزونختفــيض  •
.وأجور العاملني يف قنوات التوزيع

مكافـــآت رواتـــب وأجـــور وختفـــيض  •
.                       املوظفني والعاملني يف قسم اإلعالن

ختفـــيض مكافـــآت ورواتـــب اخلـــرباء  •
.                      واملستشارين يف جمال التسويق

ختفــيض تكلفــة الــربامج والــدورات  •
التدريبية للعاملني يف أقـسام اإلعـالن يف 

.الرشكات
ختفــيض أجــور ومكافــآت رجــال البيــع  •

.يب املبيعات للرشكة ومندو
ختفيض مصاريف التـأمني عـىل املخـازن  •

ـــصاريف األدوات ـــن وم ـــة وم  املكتبي
استهالك األجهزة واملعـدات املـستخدمة 

.              يف املخازن وقنوات التوزيع
 البحـوث والدراسـات تكـاليفختفيض  •

.   التسويقية 
 يــؤثر انتــشار وســائل التواصــل االجتامعــي -٤

توجد عالقـة موجبـة وذات ( إجيابيا ومعنويا
عـىل زيـادة القـدرة التنافـسية ) داللة إحـصائية

:وتبادل اخلربات واآلراء، ومتثل ذلك فيام يىل
. احلصة السوقية ملبيعات الرشكات زيادة  •

سهولة تبادل اخلربات واآلراء واحلصول  •
استـشارة مـن قبـل أو عىل أي استفـسار 

.الرشكات
سية بيع منتجات الـرشكات بأسـعار تنافـ •

.تدعم املوقف التنافيس للرشكة
ســـهولة بيـــع منتجـــات الـــرشكات يف  •

.األسواق املستهدفة
 مـصاريف سـفر وانتقـال رجـال خفض •

. البيع إىل األسواق املستهدفة
 

ًاســتنادا إىل النتــائج التــي توصــلت إليهــا
: الدراسة، فإن الباحث يويص بام ييل

 إىل ة العربية الـسعوديةأن تسعى الرشكات يف اململك •
والعـاملني زيادة مستوى إدراك وفهم مجيع املوظفني 

يف الرشكة ملفهوم التسويق اإللكرتوين عـرب وسـائل 
وخصائـصه ومزايـا  التواصل االجتامعي ومقوماتـه

 إقامة الـربامج والـدورات استخدامه من خالل
ـــصلة  ـــة ذات ال ـــك التدريبي باملوضـــوع؛ وذل
زيادة احلصة الـسوقية  اصةلالستفادة من مزاياه وبخ

 وختفــيض للــرشكة وزيــادة قــدرهتا التنافــسية
  .التكاليف التسويقية والتوزيعية

رضورة قيام الرشكات السعودية بقياس فاعلية  •
النتائج اإلعالن بشكل دوري من خالل مقارنة 
 عـرب املتحققة من استخدام التسويق اإللكـرتوين

 وسائل التواصل االجتامعـي يف اإلعـالن عـن
 .منتجاهتا مع املبالغ التي أنفقت هلذا الغرض

رضورة أن هتتم الـرشكات يف اململكـة العربيـة  •
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السعودية بمزايـا وفوائـد اسـتخدام التـسويق
اإللكرتوين عرب وسائل التواصل االجتامعي يف 
ــور  ــب وأج ــرشكة وروات ــزون ال ــيض خم ختف
ــصاريف  ــيض م ــاملني يف املخــازن، وختف الع

ـــة التـــأمني عـــىل املخـــازن واأل دوات املكتبي
 .واألجهزة املستخدمة يف املخازن 

أن تستفيد الرشكات السعودية من نتائج تطبيق  •
التــسويق اإللكــرتوين عــرب وســائل التواصــل 
ـــور  ـــب وأج ـــيض روات ـــي يف ختف االجتامع
ومكافــآت رجــال البيــع ومنــدويب املبيعــات، 
وختفيض مصاريف إدارة املبيعات ومـصاريف 

.سفر وانتقال رجال البيع
ن تسعى الرشكات من خالل استخدام التسويق أ •

اإللكرتوين عرب وسائل التواصـل االجتامعـي إىل 
خفض تكاليف الدراسات والبحوث التسويقية، 
ــآت اخلــرباء  ــب وأجــور ومكاف ــيض روات وختف

.واملستشارين العاملني يف جمال التسويق
يشكر الباحث جامعة امللك خالـد عـىل تعاوهنـا (

.)ام هذه الدراسةالفني واإلداري إلمت
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