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مستخمص:
ىدؼ البحث إلى معرفة دور اإلعالف عبر مواقع التواصؿ االجتماعي في زيادة معدالت
ثقافة االستيالؾ ،ومعرفة أسباب تفضيؿ التسوؽ عبر مواقع التواصؿ االجتماعي ،اعتمد البحث
وتكوف مجتمع البحث مف طالبات جامعة أـ القرى  ،وقد تـ تطبيؽ البحث
عمي المنيج الوصفيّ ،
عمي عينة عشوائية مف طالبات جامعة أـ القرى تبمغ ( )05طالبة ،ممف تتراوح أعمارىـ ما بيف
 12:81سنة ،لمعاـ األكاديمي  1448ىػ ،تـ استخداـ االستبانة كأداة لجمع المعمومات ،وتـ

استخداـ عدداً مف األساليب اإلحصائية منيا التك اررات والنسب المئوية والرتب والمتوسط
الحسابي ومعامؿ ألفا كرونباخ ( ،)Cronbach,sAlphaومف أبرز نتائج البحث أف ىناؾ
تفاوتا في موافقة أفراد العينة عمى عبارات االستبياف فيما يتعمؽ ببعد دور اإلعالف عبر مواقع
التواصؿ االجتماعي في زيادة معدالت ثقافة االستيالؾ ،حيث تراوحت المتوسطات ما بيف
( .354 : .3.3مف  )4وىي متوسطات تقع ما بيف الفئات التالية (كبيرة جدا وكبيرة) مف فئات
المقياس الرباعي ،وتشير إلى اإلستجابة (أوافؽ بشدة ،أوافؽ) عمى التوالي 3وأف ىناؾ تفاوتا في
موافقة أفراد العينة عمى عبارات االستبانة فيما يتعمؽ ببعد أسباب تفضيؿ التسوؽ عبر مواقع
التواصؿ االجتماعي ،حيث تراوحت المتوسطات ما بيف ( .38 :.3.مف  )4وىي متوسطات تقع
ما بيف الفئات التالية (كبيرة جدا وكبيرة) مف فئات المقياس الرباعي ،وتشير إلى اإلستجابة
(أوافؽ بشدة ،أوافؽ) عمى التوالي3

كممات مفتاحية :تأثير -وسائؿ -التواصؿ االجتماعي -ثقافة االستيالؾ3
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Abstract
The aim of the research is to know the role of advertising, through
social media, in increasing the rates of consumption culture, and to know
the reasons for preferring shopping, through social media. The research
was based on the descriptive approach, and the research community was
made up of students of Umm Al-Qura University, and the research was
applied to a sample Random, 50 students from Umm Al-Qura University,
aged between 18:21, for the academic year 1442 AH, the questionnaire
was used as a tool to collect information, and a number of statistical
methods were used, including: frequency, percentages, and ranks Among
the most prominent results of the research is that there is a variation in
the approval of the respondents with the questionnaire statements
regarding the dimension of the role of advertising on social media, in
increasing the rates of consumption culture, as the averages ranged from
what Between (3.37: 3.04 out of 4), which are averages that fall between
the following categories (very large and large) of the quadruple scale
categories, and refer to the response (strongly agree, agree) respectively.
And that there is a variation in the approval of the sample members on
the questionnaire statements regarding the dimension of the reasons
for preferring shopping through social media, as the averages ranged
between (3.3: 3.2 out of 4) , which are averages that fall between
the following categories (very large and large) of the four-scale scale
categories , And denotes the response (strongly agree, agree)
respectively.
Key words: Effect- Media- Social Media- Consumption culture.
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مقدمة:
ظيرت في اآلونة األخيرة أدوات جديدة لإلعالـ أىميا مواقع التواصؿ االجتماعي عمى

االنترنت منيا الفيس بوؾ ، Facebookتويتر ، Twitterماي سبيس ، My spaceواليوتيوب

 ،YouTubeوغيرىا مف مواقع التواصؿ االجتماعي ،والتي استطاعت أف تخمؽ إعالما مختمفا
عف اإلعالـ التقميدي سواء في الطرح أو التفاعؿ أو سرعة الوصوؿ إلى الجميور المستيدؼ3

كما أتاحت مواقع التواصؿ االجتماعي الفرصة ألي فرد لتصميـ حممة تسويقية معتمدا عمى
استخداـ بعض الوسائط المتعددة ورفعيا عمى بعض مواقع التواصؿ االجتماعي أو تخصيص

حساب خاص لو عمى الفيس بوؾ أو تويتر والوصوؿ بو ألكبر عدد ممكف مف الجميور
المستيدؼ ،فضال عف تحقيؽ التفاعمية لحممتو مف خالؿ تفاعؿ األفراد اآلخريف مع موضوع

الحممة وتحقيؽ عممية االتصاؿ في اتجاىيف والقياـ بعممية الشراء 3وىكذا يتضح لنا أف القوة في

ىذه الوسائؿ الحديثة ال تكمف فقط في إحداثيا ثورة في طرؽ االتصاالت ولكنيا ستؤثر وستغير

في عادات السموؾ الشرائي لمجميور ،إذ تمكف المستيمؾ مف تسوؽ كافة منتجاتو حتى البقالة

اليومية وىو في منزلو وتصمو دوف بذؿ جيد أو وقت في المحاؿ التجارية وذلؾ عف طريؽ

االتصاؿ بالمعمف عبر الياتؼ أو اإلنترنت( 3عبد العظيـ)852 :8516 ،

وقد أحدثت التطورات التكنولوجية الحديثة في منتصؼ عقد التسعينيات مف القرف

الماضي  ،نقمة نوعية وثورة حقيقية في عالـ االتصاؿ  ،حيث انتشرت شبكة اإلنترنت في

أرجاء المعمورة كافة  ،وربطت أجزاء ىذا العالـ المترامية بفضائيا الواسع ،وميدت الطريؽ
لممجتمعات كافة لمتقارب والتعارؼ ،وتبادؿ اآلراء واألفكار والرغبات ،واستفاد كؿ متصفح

ليذه الشبكة مف الوسائط المتعددة المتاحة فييا ،وقد أكدت الدراسات الحديثة ىذا المعنى

)الميوس ،8552 ،ص)00 3

كما أحدثت شبكة اإلنترنت نقمة نوعية في العالقات والتفاعالت االجتماعية  ،حيث تعد

دراسة اإلنترنت وتأثيراتيا االجتماعية عمى مستوى الفرد والمجتمع مطمباً مستم اًر في ظؿ ما يموج

بو المجتمع المعاصر مف تغيرات متالحقة  ،سواء مف خالؿ مواقعيا وأدواتيا كالمواقع والخدمات
الجماعية ليذه الشبكة أو مف خالؿ ما ينشأ عمييا يومي ًا مف مجموعات  ،وينتشر مف معمومات
تساعد في تمبية احتياجات األفراد المختمفة لالتصاؿ باآلخريف ،والحصوؿ عمى المعمومات،

وتكويف الصداقات والعالقات وما إلى ذلؾ بعيداً عف االتصاؿ المباشر بالعالـ الخارجي.
(أبو اليدى ، 2011،ص)803
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ولقد وجد الشباب ضالتيـ في مواقع التواصؿ االجتماعي ،وخير دليؿ عمى ذلؾ
زيادة مرتادي تمؾ المواقع  ،فقد ترتب عمى انتشار مواقع التواصؿ االجتماعي تزايداً مطرداً
في استخداميا حتى وصؿ عدد مستخدمي شبكة التويتر في العالـ العربي نحو )  ( 6.5مالييف
مستخدـ ،بينما زاد عدد مستخدمي الفيس بوؾ عف  800مميوف مستخدـ في العالـ
(مؤتمر اإلعالـ اإلسالمي ،8511 ،ص) 10. 3
وتشيد المممكة العربية السعودية نموا متزايدا في أعداد المستخدميف والمتسوقيف عبر
االنترنت ،وتشيد كذلؾ نموا متزايدا في المتاجر االلكترونية والتي تبيع لممستيمكيف ،وقد وضعت
شركة  Paypalالسعودية في المركز الثاني في إقباؿ المستخدميف عمى التجارة االلكترونية في
الوطف العربي بعد االمارات (بحسب الصحيفة االقتصادية) ،ويصؿ عدد مستخدمي االنترنت
في السعودية الى قرابة  18.1مميوف مستخدـ ،منيـ  %18يستخدمونو ألغراض التجارة
االلكترونية ويصؿ حجـ تجارة التجزئة االلكترونية فييا إلى  255مميوف دوالر سنويا بنسبة 20
 %مف حجـ التداوؿ الكمي وتعني الزيادة في عدد المتسوقيف عبر االنترنت النمو المضطرد
لتجارة التجزئة االلكترونية في المممكة(.العضايمة)8510 ،
ولذا جاء ىذا البحث لتوضيح مدي تأثير مواقع التواصؿ االجتماعي عمي ثقافة
وسموكيات المستيمؾ في المجتمع؛ بيدؼ وضع التوصيات المناسبة لمحد مف التأثيرات السمبية
وزيادة التأثيرات اإليجابية3

مشكمة البحث

تعتمد مواقع التواصؿ االجتماعي عمى االتصاؿ بيف مجموعة مف األفراد ليـ نفس الميوؿ
واالىتمامات  ،واليدؼ مف ىذه الشبكات ىو تبادؿ اآلراء واألفكار والتقدـ بمقترحات وحموؿ
لممشكالت التي تواجو المتشاركيف في الحوار ،وفي ضوء ذلؾ يتضح التأثير الكبير الذي
تمارسو مواقع التواصؿ االجتماعي عمي شخصية وسموكيات وثقافة الشباب ،ومف ىنا تكمف
مشكمة الدراسة والتي تتمثؿ في الكشؼ عف دور شبكات التواصؿ االجتماعية عمى ثقافة
المستيمؾ لمشراء عبر االنترنت3

أسئمة البحث:
يسعى البحث لإلجابة عن األسئمة اآلتية:

 31ما دور اإلعالف عبر مواقع التواصؿ في زيادة معدالت ثقافة االستيالؾ؟
 38ما أسباب تفضيؿ التسوؽ عبر مواقع التواصؿ االجتماعي؟

أىداف البحث
ييدف البحث الحالي إلي:

 .1معرفة دور اإلعالف عبر مواقع التواصؿ في زيادة معدالت ثقافة االستيالؾ3
 .2معرفة أسباب تفضيؿ التسوؽ عبر مواقع التواصؿ االجتماعي3
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أىمية البحث

تكمن اىمية البحث الحالي من الناحية النظرية والتطبيقية في:
-

إثراء الجانب المعرفي النظري فيما يتعمؽ بالتطورات التكنولوجية الحديثة وتطور مواقع
التواصؿ االجتماعي وارتفاع عدد مرتادي ىذه المواقع3
قياس مستوى االدراؾ لعوامؿ شبكات التواصؿ االجتماعي والتي تؤثر في ثقافة المستيمؾ
عبر االنترنت3
المساىمة في توعية المؤسسات المختمفة كاألسرة ،والجامعات ،والمدارس بمدى تأثير مواقع
التواصؿ االجتماعي عى ثقافة المستيمؾ3
الوصوؿ الى توصيات مبنية عمى نتائج الدراسة لالستفادة منيا في التركيز عمى توضيح
العالقة بيف وسائؿ االتصاؿ وثقافة االستيالؾ والتي تساعد في التأثير عمى القرار الشرائي3

-

حدود زمانية :تـ إجراء البحث الحالي في الفصؿ الدراسي األوؿ لعاـ  1448ىػ3
حدود مكانية :تـ إجراء البحث الحالي بجامعة أـ القري3
حدود بشرية  :أجريت الدراسة عمي عينة مف طالبات بجامعة أـ القرى ،ممف تتراوح أعمارىـ
ما بيف  81: 12عاـ

-

حدود البحث:

مصطمحات البحث

 -1وسائل التواصل االجتماعي
-

اصطالحا :يعرفو الشيري بأنو":منظومة مف الشبكات اإللكترونية التي تسمح
لممشترؾ فييا بإنشاء موقع خاص بو ،ومف ثـ ربطو مف خالؿ نظاـ اجتماعي
إلكتروني مع أعضاء آخريف لدييـ نفس االىتمامات والميوؿ ،أو جمعو مع أصدقائو"
(الشيري ، 2008 ،ص3)36 3
اجرائيا :تري الدراسة أف وسائؿ التواصؿ االجتماعي ىي منظومة الكترونية تتيح لمفرد
التواصؿ مع األخريف ،وىذه المواقع تؤثر في شخصية الفرد وسموكو ،وقد تحمؿ األثر
اإليجابي أو السمبي ،وقد تؤثر عمى القيـ؛ ألنيا تحمؿ االتصاؿ المتبادؿ بالصوت والصورة
أو كمييما بيف أفراد ليـ نفس الميوؿ واالىتمامات ،مع إمكانية التشارؾ في المواد والمحتوى
وتبادؿ اآلراء واألفكار والمقترحات.

-

اصطالحا :عرؼ المجمس األوروبي المستيمؾ بأنو ":كؿ شخص طبيعي أو معنوي تباع لو
أشياء أو خدمات الستخدامو الخاص ".كما عرفو المجمس االقتصادي واالجتماعي التابع
لمجمعية العامة لألمـ المتحدة بأنو" الشخص الذي يقوـ بشراء السمع والخدمات مف السوؽ
الستعماليا(3السباتيف)8510،

-

 -2المستيمك
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-

اجرائيا :ترى الدراسة أف المستيمؾ وفقا لممفوـ الموسع أنو كؿ شخص يتعاقد بيدؼ
االستيالؾ ،في حيف يقصد بالمستيمؾ وفقاً لممفيوـ الضيؽ كؿ شخص يتعاقد بقصد اشباع
حاجاتو الشخصية3

أدبيات البحث:
أوال :االطار النظري:
المحور االول :مواقع التواصل االجتماعي:
أحدثت تكنولوجيا اإلنترنت تغييرات جذرية في طرؽ التواصؿ االجتماعي وممارسة
األعماؿ التجارية في المنطقة العربية ،منذ أف أضفى عمييا الطابع التجاري والمؤسساتي في
تسعينات القرف العشريف ،حيث تعتبر اإلنترنت أكثر االبتكارات أىمية في القرف الواحد والعشريف،
واألداة التي تمنح قطاعات واسعة مف المجتمع فرصاً متساوية لمنفاذ إلى المعمومات والموارد 3ولـ
يقتصر تأثير تقنيات التواصؿ االجتماعي عمى األفراد في المنطقة العربية الذيف باتت نسبة كبير
منيـ تعتمد عمييا في إتماـ تواصميا ونشاطيا االجتماعي ،بؿ كاف األثر أكثر عموماً ،حيث تأثر
االقتصاد بتقنيات التواصؿ االجتماعي في جميع القطاعات تقريباً 3وتقود األعماؿ التجارية عمى
اإلنترنت النمو االقتصادي عالمياً ،كما بدأ اإلعالـ االجتماعي بخمؽ فرص تنموية واقتصادية
جديدة عالمياً وعربياً 3وكما ساىمت ىذه التكنولوجيا الجديدة في تنشيط وتحريؾ قطاعات عديدة،
حيث أف الدوؿ والمنظمات التي أجادت استعماليا في سياستيا التسويقية حققت أرباحاً ىائمة
منيا ،ولـ تكف المنظمات المستفيد الوحيد مف ىذه التكنولوجيا بؿ األفراد أيضاً حققوا منافع
خاصة بيـ حيث أنيا تعتبر وسيمة منخفضة التكاليؼ( 3لحمر)125 :8516 ،

ولقد أصبح التسويؽ اإللكتروني قوة أساسية تقود النمو االقتصادي في ظؿ التحوالت التي
يشيدىا االقتصاد العالمي وما تفرضو العولمة مف انفتاح في جميع المجاالت إذ أف ىناؾ مئات
المالييف مف البشر مف جميع أنحاء العالـ حاليا يعتمدوف في بحثيـ عف أفضؿ الخدمات وأجود
المنتجات عمى شبكة اإلنترنيت العالمية( 3خضور)1.0 :8518 ،

نشأة وتطور مواقع التواصل اإلجتماعي
في عاـ (1204ـ) صاغ جوف بارنز ( )John Barnesوالذي كاف باحثًا في العموـ
اإلنسانية في جامعة لندف مصطمح الشبكات االجتماعية ،لمداللة عمى أنماط مف العالقات،
تشمؿ المفاىيـ التي يستعمميا الجميور بشكؿ تقميدي ،وتمؾ التي يستخدميا عمماء االجتماع
لوصؼ المجموعات البشرية كالقبائؿ واألسر( 3موسوعة ويكيبيديا)2013 ،
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وفي السبعينيات مف القرف الماضي ظيرت بعض الوسائؿ اإللكترونية البدائية ،فقد كانت
ىناؾ شبكات تواصؿ تضـ آالؼ مف الطرفيات مرتبطة بجياز حاسوب رئيس يمثؿ مركز
البيانات ،ومصدر ذكاء تمؾ الطرفيات( 3كيمش)41 :8555 ،
وبعد اختراع شبكة المعمومات الدولية (االنترنيت) في منتصؼ التسعينيات مف القرف
العشريف ،بدأت أو شبكات التواصؿ االجتماعي بالظيور بشكميا الحديث مثؿ
( )Classmastrees.comعاـ (1220ـ) وىو موقع اجتماعي لمربط بيف زمالء الدراسة،

وكانت الغاية منو مساعدة األصدقاء والزمالء الذيف جمعتيـ الدراسة في مراحؿ حياتية
معينة ،وفرقتيـ ظروؼ الحياة العممية في اماكف متباعدة ،وكاف ىذا المقوع يمبي رغبة
إلكترونيا وعضوية ىذا الموقؼ مجانية3
ىؤالء األصدقا والزمالء في التواصؿ فيما بينيـ
ً
(سميماف وخميفة)8552 ،

وبعد عاميف أطمؽ موقع  SixDegrees.comالذي أخذ اسمو مف عبارة
” “Six Degrees of Separationست درجات مف االنفصاؿ ،التي أخذت تجربة العالـ
الصغير لعالـ النفس األمريكي في جامعة ىارفرد (ستانمي مميغراـ) ” “Stanley Milgramوىو
موقع اجتماعي لالتصاؿ والتواصؿ بيف األًصدقاء والمعارؼ ،يسمح لممستخدميف بعمؿ ممفات
شخصية تعريفية ،وادراج قوائـ باألصدقاء ،كما أتاح منذ عاـ (1222ـ) إمكانية تصفح ىذه
القوائـ ،وبعد ذلؾ ظيرت مجموعة مف الشبكات االجتماعية بيف عاـ (1222ـ) و (8551ـ)
نجاحا لعدـ جودتيا المادية( 3مبارؾ).. :8511 ،
التي لـ تحقؽ
ً

في شباط عاـ (8554ـ) أنشأ موقع الفيس بوؾ ” “Facebookعمى يد مارؾ زكوربيرغ
في جامعة ىارفارد ،وكانت الفكرة إنشاء موقع اجتماعي يستطيع الطمبة عف طرقو التواصؿ مع
متاحا فقط لطالب جامعة ىارفرد ،ثـ فتح لطمبة الجامعات،
بعضيـ ،وقد كاف الموقع في البداية ً
أخير أي
بعد ذلؾ لطمبة المدارس الثانوية ،ثـ عممت لتشمؿ الموظيفيف وأعضاء ىيئة التدريس ،و ًا
عاما فأكثر( 3عوض)851. ،
شخص يبمغ مف العمر (ً )1.

مفيوم شبكات التواصل االجتماعي:

عرفيا المباف ( )26 :8511بأنيا "خدمات توجد عمى شبكة الويب تتيح لألفراد بناء
بيانات شخصية  Profileعامة أو شبو عامة خالؿ نظاـ محدد ،ويمكنيـ وضع قائمة لمف
أيضا لمذيف يتصموف بيـ وتمؾ القوائـ التي
يرغبوف في مشاركتيـ االتصاؿ ورؤية قوائميـ
ً
يصنعيا اآلخروف خالؿ النظاـ"3
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما تعرؼ بأنيا «تركيبة اجتماعية إلكترونية تتـ صناعتيا مف أفراد أو جماعات أو
مؤسسات ،وتتـ تسمية الجزء التكويني األساسي (مثؿ الفرد الواحد) باسـ (العقدة – ،)Node
بحيث يتـ إيصاؿ ىذه العقد بأنواع مختمفة مف العالقات كتشجيع فريؽ معيف أو االنتماء لشركة
ما أو حمؿ جنسية لبمد ما في ىذا العالـ ،وقد تصؿ ىذه العالقات لدرجة أكثر عمقًا كطبيعة
الوضع االجتماعي أو المعتقدات أو الطبقة التي ينتمي إلييا الشخص( 3المنصور)80 :8518 ،

خصائص شبكات التواصل االجتماعي:

سببا في انتشارىا عمى مستوى
تتميز شبكات التواصل االجتماعي بخصائص كانت ً
العالم منيا:
 31التفاعمية والتشاركية :يتسـ التواصؿ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي بالتفاعمية إذ يقوـ كؿ
عضور بإثراء صفحتو الشخصية سواء ما يتعمؽ بشخصيتو (رياضة ،أو أزياء ،أو موسيقى)
أو ما يتعمؽ بموطنو (أحداث سياسية ،خرائط أو صور بمدينتو ،وبعض المعالـ األثرية التي
يرغب بتقديميا إلى اآلخريف( 3مشري)103 :8518 ،
 38التمقائية :يتسـ التواصؿ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي بأنو تمقائي وغير رسمي أو
متوقع ،فميس ىناؾ تخطيط أو تنسيؽ لمتواصؿ بيف األعضاء ،وكذلؾ عدـ وجود
لوائح وقيود تنظيمية تحكـ ذلؾ التواصؿ فيو يتسـ بالتمقائية بيف طرفي االتصاؿ3
(ىيئة تنظيم االتصاالت)2011 ،
 3.االنفتاح :يمثؿ المحتوى المرسؿ مف المستخدميف أغمبية المحتوى المنشور عمى مواقع
التواصؿ االجتماعي ،وذلؾ يزيد الرغبة لدى األعضاء بالمزيد مف التواصؿ والتفاعؿ
والمشاركة ألنيـ ىـ منيقوـ بعممية إنتاج المحتوى ،عكس وسائؿ اإلعالـ التقميدية التي يمثؿ
بيا الشخص دور المتمقي أو المستيمؾ لممحتوى( 3ىيئة تنظيم االتصاالت)2011 ،
وال يزاؿ استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي يكشؼ عف خصائص كامنة ،وتأثيرات
متعددة عمى العممية االتصالية ،نتيجة التدفؽ اليائؿ لممعمومات عبرىا إلى شبكة االنترنت ،وتزايد
االعتماد عمييا واستخداميا مف قبؿ مستخدمي االنترنت ،وىو ما جعؿ المعيار األوؿ في
اختيار األفراد والمنظمات لوسائؿ التواصؿ االجتماعي؛ ىو درجة مناسبة الوسيمة لمجميور
(شيرة الوسيمة) ،ثـ تأتي بعد ذلؾ المعايير األخرى ،التي مف أىميا مناسبة الوسيمة لميارات
القائميف بإدارتيا .ومميزات الوسيمة مف حيث سرعة االستخداـ .وسيولة استخداـ الوسيمة وانتاج
رسائميا .والتكمفة المنخفضة لموسيمة( .كماؿ)23 :8514 ،

 معوقات نجاح التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي:

يشير ) )Workplace, 2009: 14إلى وجود عدد من المعوقات تعرقل نجاح
استراتيجية التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي ونذكر منيا:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 31عدـ قدرة فريؽ التسويؽ وخاصة مديرو صفحات الموقع إلى اإلنصات إلى العمالء
والتواصؿ المستمر معيـ ،واغفاؿ العديد مف االستفسارات وعدـ الرد عمى التعميقات
المتعمقة بالمنتج3
 38االعتقاد أف ميمة التسويؽ عبر مواقع التواصؿ االجتماعي قاصرة عمى قسـ التسويؽ فقط،
بؿ يجب أف يصبح كؿ الموظفيف بالمؤسسة مندوبي تسويؽ ليا عبر صفحاتيـ الخاصة3
 3.نقص الميارات لدى بعض الموظفيف في استخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت3
 34عدـ التحديد الدقيؽ لموسائؿ المستخدمة لمتسويؽ والتفاعؿ مع العمالء عبر مواقع
التواصؿ االجتماعي3
 30التركيز عمى عدد محدود مف مواقع التواصؿ االجتماعي دوف غيرىا مثؿ Facebook
و Twitterو ،YouTubeمع العمـ أف ىناؾ عدد كبير مف الدوؿ لدييا مواقع لمتواصؿ
االجتماعي أكثر انتشا اًر مف تمؾ المواقع3

المحور الثاني :ثقافة االستيالك:
لـ يعد االستيالؾ مجرد استيالؾ رأسمالي مثالي بؿ أصبح طريقة تفكير فردية

مشتركة تنطوي عمى أحد تمؾ المعايير التي تستمزـ التوقع بأف تمؾ األشياء والناس
والعالقات يمكف الحصوؿ عمييا مباشرة ،كما أنيا قابمة لمتبادؿ ،ويمكف التخمص منيا3
))Edward, 2008: 12
فقد أدت العولمة الثقافية إلى نشر الثقافة االستيالكية بيف قطاعات كبيرة مف األفراد
والشعوب مف كؿ المستويات االجتماعية في كؿ دوؿ العالـ وعمى األخص فئة الشباب الذي
أصبح يستيمؾ المأكوالت والممبوسات واألفالـ واألغاني جميعيا مف مصدر واحد 3كما جعمت
العولمة اإلنساف مستيمكا غير منتج ينتظر ما تجود بو مراكز العالـ المتقدـ مف سمع جاىزة
الصنع بؿ وتجعمو يتباىى بما ال ينتجو( 3عبد المجيد وعبد المطيؼ)826 :8550 ،

فقد دخؿ العالـ مرحمة عالمية الثقافة االستيالكية فسمع ىذه الثقافات وماركاتيا
ومأكوالتيا وممبوساتيا وأفالميا وأغانييا التي تأتي جميعيا مف مصدر واحد موجودة في كؿ
المجتمعات ،كما أخذت ىذه المنتجات االستيالكية دالالت اجتماعية ورمزية تتجاوز قيمتيا
المادية المحسوسة لتكسبيا قوة وحياة ،وتدفعيا في اتجاه صير العالـ استيالكيا ودمجو ثقافيا
متجاوزة بذلؾ كؿ الحضارات والمجتمعات والطبقات( 3أنور)152 :8554 ،
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كما تعمف ثقافة االستيالؾ أف معنى الحياة يوجد في األشياء التي تممكيا،
وبذلؾ أف نستيمؾ يعني أننا أحياء تماما ،ولكي نبقى أحياء يجب أف نستيمؾ باستمرار،
فيي تعتبر الناس مستيمكيف في المقاـ األوؿ 3فتقوـ بإقناع الناس بأف يستيمكوا أكثر
مف حاجاتيـ البيولوجية الطبيعية ليساىموا في جعؿ النظاـ الرأسمالي العالمي مستم ار البد3
(روبيرتس وىايت)845 :8554 ،
فمقد شيد المجتمع االستيالكي نموا سريعا مف خالؿ انتشار المحالت التجارية التي
تمتمئ بالسمع الجديدة عمى اختالؼ أصنافيا ،وتمتمئ أيضا بالمشتريف المقبميف عمى اقتنائيا حتى
لتمد بعض ىذه المحالت التجارية ساعات العمؿ بيا إلى  84ساعة في اليوـ 3كما يتفنف
المنتجوف في ابتداع طرؽ جديدة لإلعالف وترويج السمع ،وزيادة الميؿ إلى استخداـ أوقات الفراغ
في أنشطة تنطوي عمى إنفاؽ أكبر عمى مختمؼ السمع والخدمات( 3محمد)8514 ،
ولكف عيوب المجتمع االستيالكي ،واف كانت قد وصمت إلى درجة مقمقة في البالد
التي نشأ فييا ،وىي بالد غنية تستطيع أف تتحمؿ التكاليؼ المادية لممجتمع االستيالكي ،إال أف
ىذه العيوب عندما تنتقؿ إلى بمد فقير ،ال تبدو فقط سببا لمقمؽ بؿ تكاد تشبو الفضيحة 3حيث إف
ظاىرة المجتمع االستيالكي كما تبدو في بالد الرخاء قد تظير لنا كتبديد سفيو لمموارد أو
انشغاؿ بغير الميـ بدال مف الميـ ،ولكنيا عندما تظير في البالد الفقيرة تتحوؿ إلى مشيد
مأساوي كوميدي ،والى قوة تعمؿ عمى تمزيؽ نسيج المجتمع وحضارتو 3فما أحدثو المجتمع
االستيالكي مف آثار سمبيو عمى الحياة االجتماعية والثقافية في الغرب الذي ابتدع ىذا النمط مف
الحياة ،أخذ في االنتقاؿ إلى العالـ العربي 3فمـ تمضي سنوات كثيرة حتى بدأت رياح المجمع
االستيالكي تيب عمى العالـ العربي ،فمنذ أوائؿ السبعينيات بدأت المجتمعات العربية تسمع
وترى ما ط أر مف تطور عمى المجتمعات األكثر ثراء في الغرب 3كما بدأت تصؿ إلى المجتمعات
العربية أنواع جديدة مف السمع االستيالكية ،وأنواع جديدة مف الموسيقى واألفالـ التي تنطوي
عمى أنماط جديدة مف السموؾ والقيـ ،وتدور كميا حوؿ ضرورة التمتع بالحياة اآلف ودوف انتظار،
وحوؿ المبالغة في احترـ الحرية الشخصية ميما تعارضت مع المألوؼ وما اعتاد الناس احترمو
وتقديسو( 3أميف)182 :8552 ،
فقد أصبح إنتاج السمع وبيعيا يرتبط بالماركات والعالمات التجارية ،كما ترتبط السمع
االستيالكية بالتكنولوجية وثيقة الصمة بالمعمومات والترفيو ،كما يصبح االقتصاد الرأسمالي تمبية
لطالبات المنتجيف الذي يجعموف منتجاتيـ قابمة لمتسوؽ مف خالؿ الترويج والتغميؼ واإلعالف3
(عبد الحميد)144 :8551 ،
إن سموك المستيمك ىو '' ذلك التصرف الذي يبرزه المستيمك في البحث عن شراء
السمع أو الخدمات أو الخبرات أو األفكار التي يتوقع أنيا ستشبع رغباتو أو حاجاتو و حسب
اإلمكانيات الشرائية المتاحة''( .مقري ويحياوي)123 :8510 ،
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تأثير وسائل التواصل االجتماعي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مستويات االستيالك:
يشير مفيوـ مستويات االستيالؾ إلى تمؾ األىداؼ التي يسعى األفراد إلى تحقيقيا مف
خالؿ ما ينفقوف مف نقود ،ومف خالؿ ما ينفقوف مف نقود ،ومف خالؿ ما يمتمكوف مف
مقتنيات وسمع وخدمات 3وتتحدد مستويات االستيالؾ في أنماط االستيالؾ العادي
(تمؾ المتعمقة باإلنفاؽ عمى الحاجات اإلنسانية واالحتياجات اإلنسانية االحتياجات
االجتماعية  Social Needsالمرتبطة بالبقاء واالستمرار في الحياة كالمسكف والممبس
والمأكؿ والتعميـ والصحة وقضاء أوقات الفراغ ،وما إلى ذلؾ ،وأنماط االستيالؾ غير العادي
(تمؾ المرتبطة باإلنفاؽ عمى الحاجات االجتماعية والنفسية والثقافية التي ترضي اشباعات ذاتية
وتحقؽ رموز ثقافية وتشبع الشعور بتقميد فئات اجتماعية مف جية ،والمباىاة والمظيرية لفئات
اجتماعية أخرى مف جية ثانية)( 3عبد الرحمف).12 :8518 ،

 الثقافة االستيالكية والعولمة:
الثقافة االستيالكية ظاىرة عالمية ،ال تقتصر عمى مجتمع بعينو ،أو فئة بعينيا مف الناس،
ولكنيا بفضؿ الفضائيات ومواقع التواصؿ االجتماعي وما تبثو مف إعالنات ،جعمت مف
االستيالؾ ظاىرة عامة بيف معظـ الطبقات والشرائح االجتماعية 3وعادة ما توصؼ المجتمعات
الرأسمالية المعاصرة ،بأنيا مجتمعات استيالكية 3فقد تحولت ىذه المجتمعات إلى االستيالكية
بعد أف نجحت في تحقيؽ طفرة في اإلنتاج ،فازداد حجـ المعروض مف السمع ،وتحوؿ اإلنتاج
إلى ىدؼ في حد ذاتو ،األمر الذي أدى إلى تكدس لمسمع ،ووفرة في أنواعيا 3وفي إطار ىذه
العممية ،أصبحت الدعوة إلى االستيالؾ تمثؿ جزءاً مف العممية اإلنتاجية 3وانتشر الميؿ إلى
االستيالؾ ،وشممت المظاىر االستيالكية كؿ شيء ،وأصبحت تسيطر عمى كؿ تصرفات األفراد
وسموكيـ تجاه السمع وطرؽ إشباع رغباتيـ منيا ،واندمج اإلنساف في ىذا المجتمع الجديد إلى
درجة أنو لقب اإلنساف المستيمؾ( 3مرتضى)451 :8511 ،

ثانيا :الدراسات السابقة:
يتناوؿ ىذا الجزء الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث ،مرتبة مف األحدث إلى
األقدـ ،عمى النحو اآلتي:
ىدفت دراسة (بدوي )8512 ،الي التعرؼ عمي مدي استخداـ الشباب الجامعي اليمني
لمواقع التواصؿ االجتماعي في التسويؽ اإللكتروني 3وتمثمت أداه الدراسة في استمارة استبانة
وشممت ابعاد مواقع التواصؿ االجتماعي االتية فيس بوؾ وتويتر وواتس اب واالنستغراـ ،وتـ
توزيعيا عمى  .85طالب وطالبة مف طمبة الجامعات اليمنية الخاصة بمحافظة إب 3وتوصمت
الدراسة الي عدة نتائج ومنيا أف شبكات التواصؿ االجتماعي تحظي بنسبة استخداـ وانتشار
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عاليتيف بيف الشباب الجامعي اليمني ،وأف التواصؿ عبر مواقع التواصؿ االجتماعي أصبح
يستخدـ بشكؿ كبير في المجتمع اليمني وخاصة بالنسبة لمشباب الجامعي اليمني؛ إذ يمتمكوف
حسابات في مواقع التواصؿ االجتماعي بنسبو  3% 2431واوصت الدراسة بتعزيز االىتماـ
األكثر بفئة الشباب الجامعي وتمكيف إقباليـ عمى استخداـ التسوؽ اإللكتروني لالنتفاع منو في
استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي3
وىدفت دراسة (كشؾ )8512 ،إلى معرفة دور التسوؽ اإللكتروني كأحد اآلليات
الحديثة التي تستخدـ مف قبؿ الشركات العالمية لمييمنة عمى األسواؽ والمستيمكيف وما يقدمو مف
وسائؿ إعالنية متعددة في نشر ثقافة االستيالؾ وتحفيز األفراد عمى استيالؾ سمع وخدمات قد
ال يكونوا في حاجة إلييا ،أو قد ال تتفؽ مع احتياجاتيـ وأوضاعيـ المعيشية بؿ وال تتفؽ
وأولويات المجتمع ،وذلؾ كمحاولة لموصوؿ إلى بعض المقترحات التي تعمؿ عمى الحد مف
تفشي ظاىرة االستيالؾ الترفي في المجتمع ،وقد اعتمدت الدراسة في توجييا النظري عمى
نموذجيف نظرييف وىما نموذج "ثورشتايف فيبميف" عف الطبقة المترفة ونموذج "بيير بورديو" عف
االستيالؾ ورأس الماؿ والتمايز الطبقي 3وتنتمي الدراسة إلى نمط الدراسات الوصفية ولذا تـ
االعتماد عمى منيج المسح االجتماعي بالعينة ألنو يعد مف انسب المناىج مالئمة لمدراسات
الوصفية ،واعتمدت الدراسة عمى االستبياف كأداة رئيسة في جمع البيانات مف خالؿ التطبيؽ
عمى عينة عمدية مف المتسوقيف عبر اإلنترنت بمغ قواميا  8.2مفردة 3ومف أىـ النتائج التي
توصمت إلييا الدراسة أف زيادة انتشار الثقافة االستيالكية الحديثة قد أدى إلى إحداث تغيرات في
أنماط وأساليب االستيالؾ تمثمت في زيادة أنفاؽ نسبة كبيرة مف أفراد العينة عمى السفر والترفيو
والحرص عمى اقتناء أحدث أجيز المحموؿ بغض النظر عف الحاجة إلييا ،واإلنفاؽ ببذخ في
المناسبات االجتماعية والعائمية والحرص عمى اقتناء كؿ ما ىو جديد مف السمع رغبة منيـ في
التميز والظيور ،وتفضيؿ السمع األجنبية والبحث عف السمع ذات األسماء التجارية الشييرة كما
تبيف أف كثرة الدعاية واإلعالنات عبر صفحات اإلنترنت تدفع الغالبية العظمى مف أفراد العينة
لشراء سمع ليسوا بحاجة إلييا وقد ال يستعممونيا في حياتيـ اليومية ،كما أف كثرة الدعاية
واإلعالنات قد حولت بعض السمع والتي كانت إلى وقت قريب تعد سمع كمالية إلى سمع
ضرورية 3حيث أكدت الغالبية العظمي مف أفراد عينة الدراسة بأف اإلنترنت زاد مف استيالكيـ
بصورة كبيرة لمسمع الكمالية 3وتبيف أف أكثر الفئات ميالً إلى االرتباط العاطفي بالسمع وشراء
المزيد مف السمع التي ال يحتاجوا إلييا والحرص عمى اقتناء الماركات العالمية والتأثر بكثرة
الدعاية واإلعالنات ىـ اإلناث وفئة الشباب وأفراد العينة الذيف يمتمكوف دخوؿ إضافية ،وأظيرت
النتائج بأف اإلنترنت لو دور رئيس في زيادة االستيالؾ فكمما طالت فترة استخداـ الفرد لألنترنت
كمما زادت عدد م ارت الشراء وكمما وقع تحت تأثير الدعاية اإلعالنية والتخفيضات الوىمية وكمما
أصبح أكثر ارتباطاً بالسمع3
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كما ىدفت دراسة (عبد العظيـ )8516 ،معرفة دور مواقع التواصؿ االجتماعي في
دعـ السموؾ الشرائي لمجميور المصري وذلؾ مف خالؿ الكشؼ عف اىـ سماتيا االتصالية
وجوانب تأثيراتيا المختمفة ،باإلضافة إلى التركيز عمى أىـ دوافع استخداـ الجميور لتمؾ المواقع
لمقياـ بالشراء والوقوؼ عمى أىـ الفرص والمخاطر التي تواجو عممية الشراء عبر ىذه المواقع3
وتوصؿ البحث إلى عدد مف النتائج اليامة منيا أف موقع الفيس بوؾ يأتي في صدارة مواقع
التواص ؿ االجتماعي التي يستخدميا المبحوثيف عينة الدراسة ،في حيف جاء موقع اليوتيوب في
المركز الثاني ،بينما يأتي موقع تويتر في المركز الثالث 3وكشفت نتائج الدراسة أف مواقع
التواصؿ االجتماعي تدعـ السموؾ الشرائي لممبحوثيف لما تتمتع بو ىذه المواقع مف مزايا تسويقية
أىمي ا أنيا مصدر ىاـ لممعمومات عف السمعة أو الخدمة ،وجود ىدايا قيمة عند الشراء ،وسيمة
رخيصة جدا لمتسوؽ والشراء ،وأضافت نتائج البحث أف ىناؾ اتفاؽ عاـ بيف المبحوثيف فيما
يتعمؽ بالمخاطر الناتجة عف استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي في عممية الشراء أىميا مخاطر
األماف والحفاظ عمى سرية البيانات الشخصية ،عدـ القدرة عمى معاينة السمعة وفحصيا أو
تجربتيا قبؿ الشراء واالنتظار لفترة طويمة حتى يتـ تسميـ المنتج.
وىدفت دراسة (العضايمة )8510 ،إلى قياس دور الشبكات االجتماعية ( شبكات
التواصؿ االجتماعي )في التأثير عمى القرار الشرائي لدى طالب جامعة القصيـ،واستخدمت
الدراسة االسموب التحميمي لموصوؿ الى النتائج ،وتـ تطوير مقياس لدراسة العالقة بيف متغيرات
الدراسة ،وتـ اختيار عينة مف طالب جامعة القصيـ بمغت )  ( 524مفردة ،واشارت
النتائج الى أف أبعاد شبكات التواصؿ االجتماعي) تبادؿ المعمومات ،تقييـ المنتج ( تمتمكاف
تأثي ار عمى القرار الشرائي ،فيما اشارت النتائج الى عدـ وجود تأثي ار لمبعد المتعمؽ بدعـ
المستيمؾ كأحد أبعاد التواصؿ االجتماعي في التأثير عمى القرار الشرائي .وفي ضوء ىذه
النتائج ،قدمت الدراسة مجموعة مف التوصيات كاف مف اىميا :ضرورة تفيـ المدراء والمسوقيف
االلكترونييف ومصممي المواقع االلكترونية لممزايا التي تقدميا الويب مف خالؿ شبكات التواصؿ
االجتماعي ،وفيـ مزايا وظائؼ وادوات التواصؿ االجتماعي ومعرفة كيفية تطبيقيا بكفاءة
وفاعمية ،واختيار اي مف مجاالت التواصؿ االجتماعي يحتاج الى تحسيف ومف ثـ استخداـ اداة
التواصؿ االجتماعي المناسبة3

التعميق عمى الدراسات السابقة

ال شؾ أف لمدراسات السابقة أىمية كبيرة لدى الباحثيف كافة ،وقد يستفيد مف ىذه
الدراسات الباحثوف أو الجيات البحثية األخرى ويالحظ أف معظـ الدراسات السابقة أشارت إلى
تأثير اإلعالـ الجديد متمثالً في شبكات التواصؿ االجتماعي ،وتأثير التواصؿ االجتماعي عمى
القيـ ،ومنيا القيـ االجتماعية 3واختمفت بعض الدراسات عف ىذه الدراسة ،لكوف أغمبيا ركز عمى
تأثير اإلنترنت والفيس بوؾ  ،كما أف معظـ الدراسات ركزت عمى الجانب السمبي فقط 3بينما
تسعى الباحثات مف خالؿ ىذه الدراسة إلى إلقاء الضوء عمى تأثير وسائؿ التواصؿ االجتماعي
عمى ثقافة المستيمؾ ،وىو ما يعطي لمدراسة الحالية أىميتيا في الجانب التطبيقي أو العممي.
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منيجية البحث واجراءاتو:
-

منيج البحث :اعتمد البحث الحالي عمي المنيج الوصفي وىو المنيج الذي ييتـ بدراسة

-

مجتمع البحث :يتكوف مجتمع البحث مف طالبات جامعة أـ القرى3

الظواىر السموكية والطبيعية في بيئتيا الواقعية لمعرفة أسبابيا ووضع الحموؿ المناسبة ليا3

-

عينة البحث :تـ تطبيؽ البحث عمي عينة عشوائية مف طالبات جامعة اـ القرى  ،بمغت

-

اداة البحث :تم استخدام االستبانة كأداة لجمع المعمومات الالزمة عف البحث ،لمناسبتيا



مصادر بناء أداة البحث :تـ إعداد االستبانة بناء عمى مراجعة األدبيات ذات العالقة



أداة البحث في صورتيا األولية :تـ القياـ بصياغة االستبانة ،وقد خمصت أداة البحث

( )05طالبة ممف تتراوح أعمارىـ ما بيف  12:81سنة 3لمعاـ األكاديمي  1448ىػ3
لتحقيؽ أىداؼ البحث واإلجابة عف أسئمتو3

والدراسات السابقة في ىذا المجاؿ3

في صورتيا األولية إلى اشتماليا عمى (بعديف) ،وكؿ بعد اشتمؿ عمى عدد مف الفقرات كما

ىو موضح  ،وىي كالتالي:
 البعد األول :دور اإلعالن عبر مواقع التواصل االجتماعي في زيادة معدالت ثقافةاالستيالك ،ويتكون من ( )9فقرات.

 البعد الثاني:أسباب تفضيؿ التسوؽ عبر مواقع التواصؿ االجتماعي ،ويتكوف مف ().فقرات3

وقد تـ إعداد أبعاد االستبانة عمى الشكؿ المغمؽ الذي يحدد االستجابات المحتممة لكؿ
عبارة 3ووتـ استخداـ طريقة ليكرت ذات التدرج الرباعي بحيث تـ منح اإلجابة (أوافؽ بشدة )
أربع درجات3بينما تـ منح اإلجابة ( أوافؽ) ثالث درجات ،وتـ منح اإلجابة (محايد )
درجتاف 3وأخي اًر تـ منح اإلجابة (ال أوافؽ) درجة واحدة 3وتـ حساب الوسط الحسابي إلجابات
عينة البحث 3حيث تـ تحديد طوؿ خاليا المقياس الرباعي (الحدود الدنيا والعميا) المستخدـ
في أبعاد البحث 3ثـ حساب المدى ( ،).=1-4ثـ تقسيمو عمى عدد خاليا المقياس لمحصوؿ
عمى طوؿ الخمية الصحيح  ،بعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى أقؿ قيمة في المقياس
(أو بداية المقياس وىي الواحد الصحيح)؛ وذلؾ لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية ،وىكذا أصبح
طوؿ الخاليا كما يوضحيا الجدوؿ التالي:
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جدول ()1
درجة الموافقة ومدى الموافقة عمى عبارات االستبيان
درجة الموافقة

المعيار

كبيرة جدا

إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي ()435 -.386

كبيرة

إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي ().380 -8301

متوسطة

إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي ()8305 -1336

ضعيفة

إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي ()1330 -1355

 صدق االداة وثباتيا:
-

الصدق الظاىري ألداة البحث :تـ عرض االستبانة عمى مجموعة مف المحكميف مف ذوي
االختصاص ،وعددىـ ( )4محكـ ،بيدؼ إبداء مالحظاتيـ ،وآرائيـ ،وتقديرىـ لمدى مالءمػة
فقػرات االستبانة الخاصة مف حيث درجة مناسبة الفقرات لممجاؿ الذي تندرج تحتو 3ودرجة
دقة وسالمة الصياغة المغوية لكؿ فقرة 3ودرجة وضوح الفقرات 3واإلشارة إلى أية تعديالت
أو مالحظات أخرى يرونيا مناسبة 3وفي ضوء اقتراحات المحكميف ،ومالحظاتيـ واتفاؽ ما
ال يقؿ عف  %25مف المحكمػيف ،تػـ تعديؿ الصياغة المغوية لبعض الفقرات ،لتخػرج
االستبانة بصورتيا النيائية لتشمؿ ( )18فقرة ،والمتمثمة بأبعادىا األتية :بعد دور اإلعالف
عبر مواقع التواصؿ االجتماعي في زيادة معدالت ثقافة االستيالؾ ( )2فقرات ،و ُبعد
أسباب تفضيؿ التسوؽ عبر مواقع التواصؿ االجتماعي ( ) .فقرات3

-

الثبات :تـ التحقؽ مف ثبات أداة البحث مف خالؿ معامؿ ثبات االتساؽ الداخمي "كرونباخ
ألفا" ( )Cronbach’s Alphaلالستبياف وأبعاده 3والجدوؿ ( )8يبيف معامالت ثبات أبعاد
االستبياف وفؽ معادلة "كرونباخ ألفا"3
الجدول ()2
معامل ثبات االتساق الداخمي لالستبيان
معامؿ االتساؽ الداخمي

البعد
 31دور اإلعالف عبر مواقع التواصؿ االجتماعي في زيادة معدالت ثقافة
االستيالؾ

 38أسباب تفضيؿ التسوؽ عبر مواقع التواصؿ االجتماعي3
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يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ معامؿ الثبات لالستبياف لجميع ابعاده باستخداـ
معامؿ ألفا كرونباخ تراوحت بيف ( )5320 ،5336وىي قيـ مقبولة إحصائياً ،مما يدؿ عمى أف
االستبانة مناسبة مف حيث الثبات3

إجراءات البحث:

بعد بناء أداة البحث وعرضيا عمى المحكمين ،والتحقق من صدقيا وثباتيا ،تم تطبيق
ىذه األداة عمى عينة البحث ،وذلك وفقا لمخطوات التالية:
 31تـ إرساؿ الرابط اإللكتروني إلى عينة البحث وتمقي الردود عمى االستبياف3
 38بعد االنتياء مف جمع المعمومات مف أفراد عينة البحث تـ إدخاؿ البيانات وتحميميا إحصائيا
باستخداـ برنامج 3spss

 3.األساليب اإلحصائية المستخدمة:

لتحقيؽ أىداؼ البحث وتحميؿ البيانات التي تـ تجميعيا ،تـ ترميز وادخاؿ البيانات
إلى الحاسب اآللي باستخداـ الحزـ اإلحصائية لمعموـ االجتماعية ( ،)SPSSوتـ استخداـ
عدداً مف األساليب اإلحصائية المناسبة والموجودة في ىذا البرنامج ،وفيما يمي األساليب التي تـ
استخداميا:
 التك اررات والنسب المئوية والرتب لمتعرؼ عمى البيانات األولية لمفردات البحث ،ولتحديد آراءأفرادىا تجاه عبارات األبعاد الرئيسة التي تضمنتيا أداة البحث3
 المتوسط الحسابي ( )Meanلمعرفة مدرى ارتفاع أو انخفاض آراء عينة البحث عف كؿعبارة مف عبارات االستبانة ،وكذلؾ لترتيب العبارات مف حيث درجة االستجابة حسب أعمى
متوسط حسابي3
 -تـ استخداـ معامؿ ألفا كرونباخ ( )Cronbach,sAlphaالستخراج ثبات أداة البحث3

عرض النتائج وتفسيرىا ومناقشتيا:

يتناوؿ ىذا الجزء عرضاً لنتائج البحث ومناقشاتيا ،وجرى عرضيا وفقاً لتسمسؿ أسئمة
البحث وذلؾ عمى النحو االتي:

النتائج المتعمقة بالسؤال األول ومناقشتيا:

ينص السؤاؿ األوؿ عمى" ما دور اإلعالف عبر مواقع التواصؿ في زيادة معدالت ثقافة
االستيالؾ؟" ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات
الحسابية والوزف النسبي والرتب الستجابات أفراد العينة لالستبانة فيما يتعمؽ ببعد دوراإلعالف
عبر مواقع التواصؿ االجتماعي في زيادة معدالت ثقافة االستيالؾ ،وجدوؿ ( ).يوضح ذلؾ3
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جدول ()3
التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والوزن النسبي والرتب الستجابات أفراد العينة
لالستبانة فيما يتعمق ببعد دور اإلعالن عبر مواقع التواصل االجتماعي في زيادة معدالت
ثقافة االستيالك (ن=)50
الرقم

1

2

3

4

5

6

درجة الموافقة

عبارات االستبيان

أسيمت مواقع
التواصل االجتماعي
في خمق اإلنسان
ذا البعد الواحد
المتمقي دوماً عمى
طول الخط.
اثرت مواقع
التواصل االجتاعي
عمى الجوانب
األخالقية مثل
الترويج لمسمع
الغربية خاصة بين
الشباب والنساء
واألطفال.

عممت مواقع
التواصل االجتماعي
عمى دعم قيم
االستيالك لدى
الشباب عمى
حساب قيم العمل
المنتج.
أثرت مواقع
التواصل االجتماعي
عمى ثقافة
االستيالك لدى
الشباب.
الترويج لثقافة
االستيالك عبر
مواقع التواصل
االجتماعي أصبح
غاية في السيولة
في الوقت الحالي.
البث السريع
والمتواصل لمرسائل
اإلعالنية عبر
مواقع التواصل
االجتماعي يخمق
تطمعات استيالكية
جديدة لدى
المستيمك.

ال أوافق

محايد

أوافق

أوافق
بشدة

ك

5

6

19

20

%

10

12

38

40

ك

4

6

17

23

المتوسط
الحسابي

3.08

3.18
%

8

12

34

46

ك

2

3

20

25
3.37

%

4

6

40

50

ك

5

6

18

21

%

10

12

36

42

ك

4

9

18

19

3.1

3.04
%

8

18

36

38

ك

5

5

19

21
3.12

%

10

10
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38

الوزن
النسبي
()%

77

79.5

84

77.5

76

78

الرتب

8

5

1

7

9

6

مستوى
درجة
الصعوبة

كبيرة

كبيرة

كبيرة جدا

كبيرة

كبيرة

كبيرة
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرقم

7

8

9

درجة الموافقة

عبارات االستبيان

خمقت مواقع
التواصل االجتماعي
بيئة ثقافية تروج
لبضائع وسمع
الشركات المنتجة
لتوسع من سوق
االستيالك وتزيد
من اعتماد
المستيمكين ،وتوحد
من ثقافتيم.

تمعب مواقع
التواصل االجتماعي
المختمفة دورا كبيرا
في نشر ثقافة
االستيالك واشباع
نزعات التقميد
والمحاكاة
يجب عمى
المستيمك أن يكون
عقالني و رشيد في
ق ارراتو الشرائية.

ال أوافق

ك

4

محايد

4

أوافق

18

أوافق
بشدة

المتوسط
الحسابي

الوزن
النسبي
()%

الرتب

مستوى
درجة
الصعوبة

24
3.24

%

8

8

36

48

ك

3

4

20

23
3.26

%

6

8

40

46

ك

2

3

24

21

%

4

6

48

42

3.28

81

81.5

82

4

3

2

كبيرة

كبيرة جدا

كبيرة جدا

مف خالؿ الجدوؿ رقـ ( ).الموضح أعاله يتضح أف ىناؾ تفاوتا في موافقة أفراد
العينة عمى عبارات االستبياف فيما يتعمؽ ببعد دور اإلعالف عبر مواقع التواصؿ االجتماعي في
زيادة معدالت ثقافة االستيالؾ ،حيث تراوحت المتوسطات ما بيف ( .354 : .3.3مف  )4وىي
متوسطات تقع ما بيف الفئات التالية (كبيرة جدا وكبيرة) مف فئات المقياس الرباعي ،وتشير إلى
اإلستجابة (أوافؽ بشدة ،أوافؽ) عمى التوالي3

جاءت ثالث عبارات بدرجة كبيرة جدا ،وفقاً لمترتيب اآلتي:
 -جاءت العبارة رقـ ( ).وتنص عمى (عممت مواقع التواصؿ االجتماعي عمى دعـ قيـ

االستيالؾ لدى الشباب عمى حساب قيـ العمؿ المنتج )3في المرتبة األولى؛ بمتوسط حسابي
( ،).3.3ووزف نسبي (3)%24
 جاءت العبارة رقـ ( )2وتنص عمى (يجب عمى المستيمؾ أف يكوف عقالني و رشيد فيق ارراتو الشرائية )3في المرتبة الثانية؛ بمتوسط حسابي ( ،).382ووزف نسبي (3)%28
 جاءت العبارة رقـ ( )2وتنص عمى (تمعب مواقع التواصؿ االجتماعي المختمفة دو ار كبي ار فينشر ثقافة االستيالؾ واشباع نزعات التقميد والمحاكاة) في المرتبة الثالثة؛ بمتوسط حسابي
( ،).386ووزف نسبي (3)%2130

711

المجلد  – 33العدد
2021م

السادس – يىنية

د/ىدى عبدربو حميد القرشي

تأثير وسائل التواصل االجتماعي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجاءت ست عبارات بدرجة كبيرة ،وفقاً لمترتيب اآلتي:
-

جاءت العبارة رقـ ( )3وتنص عمى (خمقت مواقع التواصؿ االجتماعي بيئة ثقافية تروج
لبضائع وسمع الشركات المنتجة لتوسع مف سوؽ االستيالؾ وتزيد مف اعتماد المستيمكيف،
وتوحد مف ثقافتيـ )3في المرتبة الرابعة؛ بمتوسط حسابي ( ،).384ووزف نسبي (3)%21

-

جاءت العبارة رقـ ( )8وتنص عمى (اثرت مواقع التواصؿ االجتاعي عمى الجوانب
األخالقية مثؿ الترويج لمسمع الغربية خاصة بيف الشباب والنساء واألطفاؿ )3في المرتبة
الخامسة؛ بمتوسط حسابي ( ،).312ووزف نسبي (3)%3230

-

جاءت العبارة رقـ ( )6وتنص عمى (البث السريع والمتواصؿ لمرسائؿ اإلعالنية عبر مواقع
التواصؿ االجتماعي يخمؽ تطمعات استيالكية جديدة لدى المستيمؾ )3في المرتبة السادسة؛
بمتوسط حسابي ( ،).318ووزف نسبي (3)%32

-

جاءت العبارة رقـ ( )4وتنص عمى (أثرت مواقع التواصؿ االجتماعي عمى ثقافة
االستيالؾ لدى الشباب )3في المرتبة السابعة؛ بمتوسط حسابي ( ،).31ووزف نسبي
(3)%3330

-

جاءت العبارة رقـ ( )1وتنص عمى (أسيمت مواقع التواصؿ االجتماعي في خمؽ اإلنساف
ذا البعد الواحد المتمقي دوماً عمى طوؿ الخط )3في المرتبة الثامنة؛ بمتوسط حسابي

( ،).352ووزف نسبي (3)%33
-

جاءت العبارة رقـ ( )0وتنص عمى (الترويج لثقافة االستيالؾ عبر مواقع التواصؿ
االجتماعي أصبح غاية في السيولة في الوقت الحالي )3في المرتبة التاسعة؛ بمتوسط
حسابي ( ،).354ووزف نسبي (3)%36

النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني ومناقشتيا:
ينص السؤاؿ الثاني " ما أسباب تفضيؿ التسوؽ عبر مواقع التواصؿ االجتماعي؟"،
ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والوزف
النسبي والرتب الستجابات أفراد العينة لالستبانة فيما يتعمؽ ببعد أسباب تفضيؿ التسوؽ عبر
مواقع التواصؿ االجتماعي ،وجدوؿ ( )4يوضح ذلؾ3
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جدول ()4
التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والوزن النسبي والرتب الستجابات أفراد العينة
لالستبانة فيما يتعمق ببعد أسباب تفضيل التسوق عبر مواقع التواصل االجتماعي (ن=)50
الرقـ

1

عبارات االستبانة

توفر مواقع
التواصؿ
اإلجتماعي
التعامؿ مع
الماركات
العالمية3
توفر مواقع
التواصؿ
اإلجتماعي
شراء أي
سمعة3
توفير مواقع
التواصؿ
اإلجتماعي
سمع مختمفة،
وبأسعار
مختمفة3

8

.

درجة الموافقة
ال أوافؽ

محايد

أوافؽ

أوافؽ بشدة

ؾ

4

0

12

8.

%

2

15

.6

46

ؾ

.

8

81

84

%

6

4

48

42

ؾ

.

0

12

84

%

6

15

.6

42

المتوسط
الحسابي

.38

.3.

.386

الوزف
النسبي
()%

25

2830

2130

الرتب

مستوى
درجة
الصعو
بة

.

1

8

كبيرة

كبيرة
جدا

كبيرة
جدا

مف خالؿ الجدوؿ رقـ ( )4الموضح أعاله يتضح أف ىناؾ تفاوتا في موافقة أفراد
العينة عمى عبارات االستبانة فيما يتعمؽ ببعد أسباب تفضيؿ التسوؽ عبر مواقع التواصؿ
االجتماعي ،حيث تراوحت المتوسطات ما بيف ( .38 :.3.مف  )4وىي متوسطات تقع
ما بيف الفئات التالية (كبيرة جدا وكبيرة) مف فئات المقياس الرباعي ،وتشير إلى اإلستجابة
(أوافؽ بشدة ،أوافؽ) عمى التوالي3

جاءت عبارتين بدرجة كبيرة جدا ،وفقاً لمترتيب اآلتي:
-

جاءت العبارة رقـ ( )8وتنص عمى (توفر مواقع التواصؿ اإلجتماعي شراء أي سمعة )3في
المرتبة األولى؛ بمتوسط حسابي ( ،).3.ووزف نسبي (3)%2830
جاءت العبارة رقـ ( ).وتنص عمى (توفير مواقع التواصؿ اإلجتماعي سمع مختمفة،
وبأسعار مختمفة )3في المرتبة الثانية؛ بمتوسط حسابي ( ،).386ووزف نسبي (3)%2130
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجاءت عبارة واحدة بدرجة كبيرة ،وفقاً لمترتيب اآلتي:
-

جاءت العبارة رقـ ( )1وتنص عمى (توفر مواقع التواصؿ اإلجتماعي التعامؿ مع الماركات
العالمية )3في المرتبة الثالثة؛ بمتوسط حسابي ( ،).38ووزف نسبي (3)%25
الباحثة بأف مواقع التواصؿ االجتماعي تعد أسيؿ وسيمة لشراء أي سمعة حيث يتـ عرضيا

وارساؿ إعالنات عنيا مف خالؿ اإليميالت أو اإلعالف عنيا في المنتديات والمواقع اإللكترونية،
كما أف التسوؽ اإللكتروني يساعد عمى االطالع عمى المنتجات المختمفة ،والشراء دوف مجيود3
وأف مف خالؿ مواقع التواصؿ االجتماعي يمكف التعامؿ مع الماركات العالمية حيث ال حدود في
التسوؽ أو الشراء أو التعرؼ عمى المنتج3
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التوصيات
يوصي البحث باآلتي:
-

أف يقوـ المسوقيف االلكترونييف ومصممي المواقع االلكترونية بفيـ المزايا التي تقدميا الويب
 835ومواقع التواصؿ االجتماعي 38 3الوعي بوظائؼ ادوات شبكات التواصؿ االجتماعي،
قياـ الموقع او السوؽ االلكتروني بتحديد اي مف مجاالت التواصؿ االجتماعي
(اليوية االجتماعية ،الثقة االجتماعية ،التسويؽ الشفوي -الكممة المنطوقة  ،وقوة المستيمؾ)
يحتاج الى تحسيف اوال ،ومف ثـ القياـ باستخداـ اداة التواصؿ االجتماعي المناسبة لذلؾ،
وفحص ردة فعؿ العمالء تجاه ىذه االداة3

المقترحات:

يقترح البحث اآلتي:
-

إجراء بحث ميداني لمعرفة مدى حجـ انتشار وسائؿ التواصؿ االجتماعي بيف أفراد
المجتمع3
رفع الوعي لدي الطالبات بسمبيات وايجابيات وسائؿ التواصؿ االجتماعي مف خالؿ ورش
العمؿ والندوات العممية3
اقتراح الحموؿ المناسبة لمحد مف االفراط في استخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي المختمفة3
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قائمة المراجع
 أبو اليدى ،إسالـ عبد القادر ، ( 2011 )،استخداـ طالب الجامعة لإلنترنت وعالقتو بأبعاداالغراب لدييـ.مجمة كمية التربية ،جامعة المنصورة ،ع 75الجزء
األوؿ ،يناير
 أميف ،جالؿ ( 3)8552العولمة ،دار الشروؽ ،القاىرة3 -أنور ،أحمد ( 3)8554أخالقيات العولمة ،دراسة في آليات سمعنة اإلنساف ،دار المحروسة،

القاىرة3
 بدوي ،عائشة إسماعيؿ أحمد ( 3)8512مدي استخداـ الشباب الجامعي اليمني لمواقعالتواصؿ االجتماعي في التسوؽ اإللكتروني 3مجمة جامعة الجزيرة ،
مج ،8ع ،.جامعة الجزيرة ،ص ص 3458 - .20
 خضور ،عدنان ( .)2012واقع التسويق السياحي اإللكتروني و أفاقو في تقديم الخدمةالسياحية في سورية ،مجمة جامعة البعث لمعموم اإلنسانية  ،مج،34
ع ،2جامعة البعث ،ص ص .162 – 135
 روبيرتس ،تيمونز 3وىايت ،أيمي ( 3)8554مف الحداثة إلى العولمة ،رؤى ووجيات نظر فيقضية التطور والتغيير االجتماعي ،ترجمة :سمر الشيشكمي ،عالـ
المعرفة ،المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب ،الكويت ،ديسمبر،
الجزء الثاني3
 السباتيف ،خالد( ،)8510تقرير حول الحماية القانونية لممستيمك ،الييئة الفمسطينيةالمستقمة لحقوؽ المواطف ،سمسمة مشروع تطوير القوانيف ()10
 سميمان ،أمينة عادل .وخميفة ،ىبة محمد ( .)2009الشبكات االجتماعية وتأثيرىا عمىاألخصائي والمكتبة ،بحث مقدم إلى" المؤتمر الثالث عشر حول المكتبة
والمجتمع في مصر" الذي نظمتو الجمعية المصرية لممكتبات
والمعمومات ،بتاريخ  7 – 5تموز.
 الشيري ،عمي فايز (  ) 8552الشبكات االجتماعية لـ تعد لممراىقيف ،جريدة الرياض ،العدد 31433
 عبد الحميد ،أماؿ ( 3)8551العولمة والثقافة االستيالكية األشكاؿ واآلليات ،في" :المجتمعاالستيالكي ومستقبؿ التنمية في مصر" ،الندوة السنوية الثامنة لقسـ
االجتماع ،مركز البحوث والدراسات االجتماعية ،كمية اآلداب ،جامعة
القاىرة ،أبريؿ3
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-

-

-

-

-

-

عبد المجيد ،محمد سعيد 3وعبد المطيؼ ،وجدي شفيؽ (3)8550المدخؿ إلى عمـ االجتماع،
دار المصطفى3
عبدالرحمف ،منى السيد حافظ ( 3)8518األبعاد الثقافية في دراسة االستيالؾ مع إشارة
خاصة لمدراسات العربية رؤية سوسيولوجية واستشرافو مستقبمية ،حوليات
آداب عيف شمس  ،مج  ،45جامعة عيف شمس  -كمية اآلداب ،ص
ص 3.64 - .10
عبدالعظيـ ،لبنى مسعود ( 3)8516مواقع التواصؿ اإلجتماعي ودورىا في دعـ السموؾ
الشرائي لمجميور المصري :دراسة ميدانية ،مجمة بحوث العالقات العامة
الشرؽ األوسط  ،ع ،1.الجمعية المصرية لمعالقات العامة ،ص ص
3800 - 852
العضايمة ،محمد ،)8510(،دور شبكات التواصؿ االجتماعي في التأثير عمى القرار الشرائي
لممستيمؾ عبر االنترنت :دراسة تحميمية في جامعة القصيـ -المممكة
العربية السعودية ،المجمة األردنية في إدارة األعمال  ،المجمد  ،11العدد
31
عوض ،حسني ( .)2013أثر مواقع التواصل االجتماعي في تنمية المسئولية االجتماعية
لدى الشباب ،بحث متاح عمى الرابط بتاريخ :2013 /2 /3
http://www.qou.edu/arabic/conferences/socialresp
onsibilityconf/dr_housniawad.pdf
كشؾ ،حناف محمد عاطؼ ( 3)8512التسوؽ االلكتروني ودوره في نشر ثقافة االستيالؾ:
دراسة وصفية مطبقة في مدينة المنيا ،مجمة كمية اآلداب والعموـ
اإلنسانية  ،ع ،82جامعة قناة السويس  -كمية اآلداب والعموـ اإلنسانية،
ص ص 3181 - 62
كمال ،وسام ( .)2014اإلعالم االلكتروني والمحمول ،القاىرة :دار الفجر لمنشر والتوزيع.
كيمش ،فرانك ( .)2000ثورة االنفوميديا ،ترجمة حسام الدين زكريا ،الكويت :سمسمة عالم
المعرفة.
المبان ،درويش شريف ( .)2011مدخالت في اإلعالم البديل والنشر اإللكتروني عمى
االنترنت ،القاىرة ،دار العالم العربي.
لحمر ،ىيبة ( .)2016دور مواقع التواصل االجتماعي في التسويق السياحي  :دراسة
ميدانية ،دراسات  ،ع ،39جامعة عمار ثميجي باألغواط ،ص ص 180
–  ،193ص .180
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-

-

-

-

-

-

مبارك ،عبد اهلل ممدوح ( .)2011دور شبكات التواصل االجتماعي في التغيير السياسيفي
تونس ومصر من وجية نظر الصحفيين األردنيين ،دراسة ماجستير،
كمية اإلعالم ،جامعة الشرق األوسط ،األردن.
محمد ،أحمد أنور ( 3)8514العولمة و شيوع ثقافة االستيالؾ ،مجمة كمية التربية  -القسـ
األدبي  ،مج ،85ع ،1جامعة عيف شمس  -كمية التربية ،ص ص 680
 360.مرتضى ،مصطفى ( 3)8511العولمة وثقافة االستيالؾ لدى الشباب الجامعي  :دراسة
اجتماعية ميدانية ،حوليات آداب عيف شمس  ،عدد خاص ،جامعة عيف
شمس  -كمية اآلداب ،ص ص34.4 - 451
مشري ،مرسي ( .)2012شبكات التواصل االجتماعي الرقمية نظرة في الوظائف ،مجمة
المستقبل العربي ،العدد  395كانون الثاني.
مقري ،زكية 3ويحياوي ،نعيمة ( 3)8510التسويؽ االستراتيجي – مداخؿ حديثة ،-الطبعة
األولى ،دار الراية لمنشر والتوزيع ،األردف :عماف3
المنصور ،محمد ( .)2012تأثير الشبكات التواصل االجتماعي عمى جميور المتمقين،
دراسة ماجستير – كمية اآلداب والتربية – األكاديمية العربية –
الدنمارك.
الميوس ،وليد بف إبراىيـ (  ) 8552أثر منتديات الشبكة العالمية في رفع مستوى القراءة
الحرة لدى طالب وطالبات المرحمة الثانوية ،مجمة القراءة والمعرفة،
الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة ،جامعة عيف شمس ،القاىرة ،ع 26
مؤتمر اإلعالـ اإلسالمي (  ) 8511تأثير شبكات التواصؿ عمى الربيع العربي ،تونس:
جامعة بنزرت3
موسوعة ويكيبيدا ( .)2013متاح عمى  ، http://ar.wikipedia.org/بتاريخ
.2013/3/3
ىيئة تنظيم االتصاالت ( .)2011الدليل اإلرشادي الستخدام أدوات التواصل االجتماعي
في الجيات الحكومية لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،اإلصدار األول،
حكومة اإلمارات االلكترونية ،اإلمارات العربية المتحدة.

- Edward, Comor (2008). Consumption and the globalization project:
neoimperialism and the annihilation of time, Palgrave
Macmillan.
- Workplace, Ethics (2009). Survey results. Social networking and
reputational risk in the workplace Deloitte LLP.
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