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:امللخص
 ومعرفة أثر مواقع التواصل اإلجتماعي على،هتدف الدراسة إل حتديد دور مواقع التواصل اإلجتماعي يف التأثري على القرار الشرائي للمستهلك عرب األنرتنت
 موجهة لعدد من املستهلكني، ومن أجل بيان هذه العالقة ت استخدام إستبانة إلكرتونية كأداة جلمع بياانت الدراسة،كل مرحلة من مراحل القرار الشرائي
 يف عملية التحليل واختبارspss  وقد استخدام برانمج الرزم اإلحصائية، فرد101 اجلزائريني الذين يتفاعلون بشكل مستمر مع هاته املواقع مكونة من
 و قد توصلت الدراسة لوجود أتثري ذو داللة إحصائية الستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي على معظم مراحل القرار الشرائي للمستهلك وذلك،الفرضيات
.بنسب متفاوتة
. مواقع التواصل االجتماعي، التسوق اإللكرتوين، القرار الشرائي، املستهلك:الكلمات املفتاحية
.M31 :JEL تصنيف
ABSTRACT :

The objective of this research is to study the impact of social networking sites on consumer purchasing
decisions over the Internet. And to identify the impact of social media on each stage of the purchasing
decision, in order to demonstrate this relationship, an electronic questionnaire has been used as a tool for
collecting study data. were distributed to a number of Algerian consumers who interact continuously with
the social networking sites was about 101 individuals .
Statistical package for social sciences (spss) was used to analyze and test the hypothese, we found that
there is a statistically significant impact on the use of social networking sites on most stages of the decision to
buy the consumer in varying degrees.
Key Words: consumer, purchasing decision, e-marketing, social networking sites.
JEL classification: M31.
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مقدمة:
يعترب التسوق اإللكرتوين من الوسائل اليت تعرف اهتماما متزايدا من طرف املستهلكني ابلنظر ملا تعرفه تكنولوجيا املعلومات واألنرتنت بشكل خاص من توسع
وامتداد من جهة ،وما تقدمه من مزااي وتسهيالت سواء للمستهلكني أو املؤسسات من جهة أخرى.
واجلزائر واحدة من بني الدول اليت تعرف إقباال كبريا وانتشارا متزايدا إلستخدام األنرتنت بني أفرادها ،وهو ما رافقه بروز مواقع إلكرتونية خاصة ابلتجارة أو البيع
عرب األنرتنت  ،هذه األخرية اليت ابتت اليوم أحد أهم القنوات اإلعالنية بتميزها بقدرة عالية على الوصول إل أعداد هائلة من متصفحي األنرتنت بشكل عام
واملستهلكني بشكل خاص ،مما دفع الشركات لتطوير أساليبها التسويقية وإنشاء حمتوى على وسائل التواصل اإلجتماعي ،هبدف اإلستفادة من الفرص التسويقية
اليت تتيحها هذه الوسائل .ومع تزايد أفراد اجملتمع اجلزائري املستخدمني لوسائل التواصل اإلجتماعي ،فإن هناك ضرورة ملحة لدراسة دور هذه املواقع يف التأثري
على القرار الشرائي للمستهلك عرب األنرتنت .وهذا ما يدفعنا إل طرح التساؤل التايل:
 .1إشكالية البحث:
ما مدى أتثري مواقع التواصل اإلجتماعي على القرار الشرائي للمستهلك عرب األنرتنت؟
 .2فرضيات البحث:
-

الفرضية األوىل :يوجد أتثري الستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي على إدراك احلاجة لدى املستهلك عرب اإلنرتنت؛

-

الفرضية الثانية :يوجد أتثري الستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي على البحث عن املعلومات لدى املستهلك عرب اإلنرتنت؛

-

الفرضية الثالثة :يوجد أتثري الستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي على تقييم البدائل عند املستهلك عرب اإلنرتنت؛

-

الفرضية الرابعة :يوجد أتثري الستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي على اختاذ القرار الشرائي لدى املستهلك عرب اإلنرتنت؛

الفرضية اخلامسة :يوجد أتثري الستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي على تقييم القرار الشرائي لدى املستهلك عرب اإلنرتنت.

 .3أمهية الدراسة:
تتمثل أمهية الدراسة فيما يلي:
 استمد املوضوع أمهيته من أمهية مواقع التواصل اإلجتماعي وتوفرها على العديد من املزااي اليت تسمح للشركات ابلتفاعل مع الزابئن والبيع بفعالية وزايدةإقناع املستهلكني و كسب رضاهم خللق امليزة التنافسية والنجاح للموقع؛
-

تناول العالقة بني التسويق عرب مواقع التواصل اإلجتماعي والقرار الشرائي يف مجيع مراحله؛
لفت انتباه ال شركات حول أمهية مواقع التواصل اإلجتماعي لتحفيز نية الشراء لدى املستهلكني أو الزابئن احملتملني.

 .4أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة لتحقيق األهداف التالية:
حتديد إطار نظري يتضمن مواقع التواصل اإلجتماعي والقرار الشرائي للمستهلك عرب اإلنرتنت؛
قياس مستوى إدراك املستهلك لعوامل مواقع التواصل اإلجتماعي واليت تؤثر على القرار الشرائي عرب اإلنرتنت؛
حتليل أثر املتغري املستقل (مواقع التواصل اإلجتماعي) يف املتغري التابع (القرار الشرائي للمستهلك)؛
 .5املنهج املستخدم:
لإلحاطة جبوانب املوضوع وحتقيق أهداف البحث ،ت استخدام ا ملنهج الوصفي التحليلي .وقد ت اإلعتماد على مصادر البياانت الثانوية املتمثلة يف
الكتب واملراجع ذات الصلة ،بينما ت مجع البياانت األولية من خالل استبيان الكرتوين صمم خصيصا هلذا الغرض ،وحتليل ومتثيل البياانت احملصل عليها
ابستخدام الربامج اإلحصائية املناسبة.
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اإلطار النظري:
 .1مفاهيم عامة حول مواقع التواصل اإلجتماعي:
قبل التطرق أو احلديث عن مواقع التواصل اإلجتماعي ومفهومها البد لنا من أن نعرج على مفهوم التسوق اإللكرتوين من خالل التعريف التايل:
.1.1مفهوم التسوق اإللكرتوين:
إن التسوق اإللكرتوين » «E-Choppingهو جمموعة اجلهود اليت يبذهلا املشرتي عرب األنرتنت للبحث عن منتجات حمددة (سلع وخدمات )...واملفاضلة
بني هذه املنتجات املعروضة للبيع يف املتاجر اإللكرتونية املختلفة املنتشرة يف فضاء اإلنرتنت (حممود وبالل الوادي ،2011 ،ص .)45وحيب اإلشارة إل أن
التسوق عرب اإلنرتنت ال يقتصر على شراء املنتوج مباشرة على مواقع اإلنرتنت ،وإمنا يشمل أيضا عمليات الشراء اليت تبدأ ابلبحث والتقصي على اإلنرتنت
لتنتهي خارج العامل اإلفرتاضي ،وهو ما يقودان إل مفهوم املستهلك غري املباشر والذي ميثل كل شخص قام بعملية شراء يف العامل احلقيق بعد حصوله على
املعلومات عرب اإلنرتنت (.) Janssens M, Ejzyn A, 2007, p67
.1.2مفهوم مواقع التواصل اإلجتماعي:
تعرف مواقع التواصل اإلجتماعي على أهنا جمتمعات إلكرتونية ضخمة تقدم جمموعة من اخلدمات اليت من شأهنا تدعيم التواصل والتفاعل بني أعضاء
الشبكة اإلجتماعية ،من خالل الوسائل واخلدمات املقدمة مثل التعارف والصداقة واملراسلة واحملادثة الفورية وإنشاء جمموعات اهتمام ،وصفحات لألفراد
واملؤسسات املشاركة يف األحداث واملناسبات ومشاركة الوسائط مع اآلخرين كالصور والفيديوهات والربجميات (بن عوف مىن ،ص.)03
كما تشري وسائل التواصل اإلجتماعي إل التفاعل الشخصي بني األشخاص من خالل وسائل وأدوات حمددة جتمع بني التكنولوجيا والتفاعل اإلجتماعي
وهذا هبدف نشر املعرفة واملعلومات بسرعة لعدد كبري من املستخدمني وتتمثل هذه األدوات يف اإلنرتنت و  twitterو  facebookو mayspace
و .( Ms Sisiria Neti, 2001, p-p1-15) youtube
.3.1مفهوم التسوق عرب مواقع التواصل اإلجتماعي:
هو أحد أشكال الدعاية عرب اإلنرتنت وابلتحديد عن طريق مواقع التواصل اإلجتماعي ،حيث يقوم املسوق عرب هذه املواقع من عرض سلعته وخدماته
مستفيد من املزااي اليت توفرها هذه املواقع فاإلنتشار الواسع هلذه املواقع ،وجمانية مساحة العرض والتفاعل اآلين مع املستهلك ،مع إمكانية البيع املباشر أعطاها
خصوصية متيزها عن ابقي األساليب التسويقية.
ويعد التسوق عرب مواقع التواصل اإلجتماعي من أكثر الوسائل انتشارا بني أفراد اجملتمع ،وهذا راجع ملا تتميز به هذه الربامج من خصائص فريدة يف عرض
وإضافة الصور والفيديوهات للمنتجات وسهولة الوصول إل الزابئن والعمالء ( بن عوف مىن ،جمهول السنة ،ص.)04
 .4.1أثر مواقع التواصل اإلجتماعي على عملية اختاذ القرار الشرائي:
قامت العديد من الشركات املتخصصة ابلتسويق اإللكرتوين ابستخدام املواقع أو الشبكات اإلجتماعية لإلعالن والرتويج عن املنتجات واخلدمات ويتم عن
طريقها اختاذ القرارا ت الشرائية ،حيث تقوم هذه الشركات إبدارة محالهتا اإلعالنية إلكرتونيا نظرا لتنوع شرائح مستخدمي هذه املواقع مثل الفيسبوك وتويرت،
وبذلك يكون الوصول إل شرحية معينة من األشخاص واستهدافهم إبعالن يطابق اهتماماهتم أمرا سهال ودقيقا ،وتنبع الفائدة احلقيقية من اختاذ القرار الشرائي
على هذه املواقع من تعدد الشرائح اليت تستخدم هذه اخلدمات بشكل كبري ومستمر ومكثف ،كما يستطيع املستهلك الراغب يف الشراء عرب هذه املواقع من
مشاهدة املنتجات واخلدمات بشكل دقيق جدا وبشكل مل توفره أية وسيلة شراء أخرى حىت اآلن ويذكر أن اختاذ القرار الشرائي على الشبكات اإلجتماعية
صدرا أخريا من نيويورك ،على لسان (مارك زوكربرغ) مؤسس موقع فيسبوك ومديره الذي أعلن عن اعتقاده أن عصر اإلعالانت والقرارات الشرائية العريضة
املوجهة إل اجلمهور العام ابت جزءا من املاضي ). (awad hosni, 2011, p21
 .2عملية اختاذ القرار الشرائي
 .1.2تعريف القرار الشرائي :ميكن القول أن عملية اختاذ قرار الشراء هي "عبارة عن جمموعة من املراحل اليت يسلكها املستهلك من أجل حل مشكلة
تتعلق بتلبية حاجة ختصه ).( J, Lindon. D. J, Lévy. Lendrevie, 2003, p167
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كما تعرف على أهنا "اإلختيار املدرك بني البدائل املتاحة يف موقف معني أو املفاضلة بني حلول بديلة ملواجهة مشكلة معينة واختيار احلل األمثل من بينها"
(شيحا إبراهيم عبد العزيز ،1993 ،ص.)341
و بشكل أبسط هو عملية املفاضلة بني البدائل أي عملية اختيار أفضل بديل الذي يليب حاجة الفرد بشكل أفضل (Darpy Denis, Volle
) Pierre, 2003, p260كما يعترب عملية متكررة ومتنوعة ومتسلسلة ،ترتاوح ما بني القرارات الروتينية ،إل القرارات اليت حتتاج وقتا وجهدا وتكلفة

(اجلريسي خالد بن عبد الرمحان ،2006 ،ص.)85
.2.2أنواع القرار الشرائي:

يتغري سلوك املستهلك بشكل كبري تبعا لنوع امل نتج ،وكلما كان اختاذ قرار الشراء صعبا تطلب ذلك العديد من املشاركني ،وابلتايل يصبح سلوك املستهلك
أكثر تعقيدا متخذا بشكل أكثر احرتازا وحذرا ،ويف ظل هذا السياق ميكن التمييز بني ثالث أنواع من السلوك الشرائي تتوافق مع ثالث أنواع من قرارات
الشراء يبينها الشكل املوايل:
الشكل (:)01السلوك الشرائي للمستهلك.
السلوك الشرائي المكثف

 الشر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراء غر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررري متكر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رررر. منتجر ر ر ر ر ر ر ررات مرتفع ر ر ر ر ر ر ر ررة ال ر ر ر ر ر ر ر ررثمن. خمر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراطرة عالير ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة نسر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رربيا. حتتر ر ر ر ر ر ر رراج ملعلومر ر ر ر ر ر ر ررات و ر ر ر ر ر ر ر ررثمكث ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررف.
-فئة سلعية و ماركة غري مألوفة.

السلوك الشرائي المحدود

السلوك الشرائي البسيط

 فئ ر ر ر ر ررة س ر ر ر ر ررلعية مألوف ر ر ر ر ررة و لك ر ر ر ر ررنماركة السلعة غري مألوفة.

 الشر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراء متكر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رررر. منتجر ر ررات منخفضر ر ررة الر ر ررثمن نسر ر رربيا. خم ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراطرة قليل ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة نس ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رربيا. حتتر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراج ملعلومر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررات قليل ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة. -فئة سلعية و ماركة مألوفة.

Source: Mc Carthy, Shepire, and perreaull ; (1994), « Basic Marketing », Richard edition , 1994, p73.

.3.2مراحل القرار الشرائي:

مير القرار الشرائي إبجراءات عديدة وخمتلفة نتيجة العوامل الكثرية واملتعددة اليت تؤثر على املستهلكني األمر الذي جيعل عملية حتديدها بشكل جيد
أمر صعب إال أن هناك حماوالت لتحديدها ،إذ متر عملية اختاذ القرار الشرائي ابملراحل املوضحة يف الشكل التايل:
الشكل ( :)02مراحل عملية قرار الشراء.

اإلدراك
الدوافع

إدارك املشكلة

الذاكرة
التعلم

البحث عن املعلومات

اإلجتاهات
معاجلة املعلومات

تقييم بدائل الشراء
العوامل الشخصية
قرار الشراء

تقييم قرار الشراء

العوامل البيئية
العوامل املوقفية

املصدر :العبادي فوزي دابس وجالب ،إحسان دهش" ،)2010( ،التسويق وفق منظور فلسفي ومعريف معاصر" ،الطبعة  ،01مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،عمان ،ص.220

ويتضح من الشكل أن عملية اختاذ قرار الشراء متر ابملراحل التالية:

دور مواقع التواصل اإلجتماعي يف التأثري على القرار الشرائي للمستهلك عرب

األنرتنت( ،ص ص)14 -1:

______________________________________________________________________________________________________________

أ .التعرف على احلاجة:
يعترب ظهور املشكلة أو الشعور ابحلاجة نقطة البداية يف عملية اختاذ قرار الشراء ،حيث ينشأ الشعور ابحلاجة اليت قد تكون بيولوجية داخلية
كاجلوع أو خارجية انجتة عن مؤثر خارجي يثري الرغبة لدى الشخص يف القيام ابلشراء كاملؤثرات الرتوجيية ،كما ميكن أن تنشأ املشكلة نتيجة
عدم رضا املستهلك ابملنتج احلايل فيبادر ابلبحث عن منتج بديل يغطي النقص الذي يشعر به ) (P.Kotler, B.Debois, 2004, p215مبعىن
آخر "حدوث احنراف يف ذهن املستهلك بني احلالة املرغوبة والوضعية احلقيقية ،أو بعبارة أخرى ،املستهلك له ميول يف رغبة ختفيض هذا اإلحنراف أو
مستوى التوتر احلسي" ). (Pettigrew Denis et autre, 2002, p35

ب .البحث ومجع املعلومات:
بعد ظهور احلاجة يبدأ الفرد ابلبحث عن املعلومات الضرورية اليت متكنه من التعرف على مزااي وعيوب كل بديل من البدائل املتاحة لديه،
حيث يتلقى املعلومات اليت يبحث عنها إما بشكل إرادي أو ال إرادي بواسطة جمموعة من املنبهات اليت يتعرض هلا بواسطة حواسه اخلمسة
ويكون التنبيه من مصادر شخصية كاألسرة واألصدقاء ،جتارية كاإلعالانت ،أو مصادر عامة كوسائل اإلعالم (عزام زكرايء وآخرون،2008 ،

ص .)132بعد تعرض الفرد للمنبه يشرع يف حتليله من أجل البدء يف عملية التقييم وتدعى هذه املرحلة مبرحلة اإلنتباه واليت تليها مرحلة الفهم
اليت يرتجم خالهلا الفرد املعلومة حسب اعتقاداته .يف هذه املرحلة تصبح املعلومة املعاجلة مهيأة لإلستعمال وبعدها مرحلة األثر والتخزين يث
ميثل األثر قدرة املعلومة على البقاء خمزنة يف الذاكرة وتعتمد على قوة املنبه.
إن هذه املرحلة مهمة ومعقدة ،ألن طريقة إدراك املستهلك للمخاطر وكيفية ختفيضه هلا من خالل حصوله على املعلومات ،تقتضي من رجل
التسويق أن حيللها بعناية .لذا جيب تلبية حاجة املستهلكني للمعلومات املختلفة من خالل عدة وسائل اتصال .كما أن الفشل يف توصيل املعلومات
ابلدقة والكفاية املطلوبة يعطل برامج التسويق ألن حتليل الكيفية اليت حيصل هبا املستهلكون على املعلومات هي من صميم مسؤوليات إدارة التسويق
اهلامة والرئيسية ( أبو نبعة عبد العزيز مصطفى ،2006 ،ص.)90
ت .حتديد و تقييم البدائل املتاحة:
يقوم املستهلك هنا بتقييم كافة املعلومات املتوفرة لديه ،وهنا يلعب مستوى اإلدراك الدور األساسي يف عملية التقييم (G.Armstrong,

) P.Kotler, 1999فهو العملية اليت يقوم من خالهلا الفرد إبنتقاء ،تنظيم و تفسري مدخالت هذه املعلومات ،وابلتايل خلق صورة شاملة عن
البدائل املتوفرة .وعادة ما يستخدم املستهلك ما يسمى مبعيار التقييم ( )Evaluation Criteriaوالذي يتكون من ترتيب املعلومات ،حتديد
البدائل املختلفة ،وضع معايري معينة لإلختبار ،و أخريا املقارنة بني البدائل (عزام زكرايء وآخرون ،2008 ،ص.)132
ابإلستناد إل املعلومات واخلربات السابقة واملعلومات اجلديدة اليت ت مجعها ،يقوم املستهلك بوضع مجلة من احللول املمكنة ،واليت سوف يتم
اختيار احلل املناسب من بينها .فإذا رغب شخص بشراء أحد أنواع الصابون مثال ،سيكون لديه معلومات عن األصناف اليت استخدمها ،فإذا
كان غري راضي عنها ،فإنه سوف يقوم جبمع املعلومات عن األصناف األخرى ابلشكل الذي يكون لديه قاعدة من املعلومات اليت متكنه من
احتمالية اختيار أكثر األصناف اليت استعملها أو مل يستعملها بعد ،ومن ث يقوم ابختيار الصنف املناسب له ،وفق املعلومات املتوفرة لديه
وبذلك فإنه يقوم ابختيار البديل املناسب من بني البدائل املطروحة ،والذي يعتقد أبنه سوف حيقق له أكرب إشباع ممكن .بعد قيام الفرد بتحديد
البدائل املمكنة ،فإنه يقوم بتقييمها استنادا إل خرباته واملعلومات اليت حصل عليها ،وذلك هبدف التخلص من الرتدد وحالة الشك اليت تالزمه،
وأن يصل إل مستوى من القناعة والثقة بصواب القرار الذي سوف يتخذه ،أو تتولد لديه شكوك معينة وعدم ثقة ابحللول ،لذلك يعود إل
مرحلة البحث.
ث .اختاذ قرار الشراء:
تعترب هذه املرحلة حوصلة املراحل السابقة  ،إذ يقوم فيها املستهلك بتقييم املعلومات وفق ما ت توضيحه سابقا ،وخيتار بديل من البدائل وفق
املعايري اليت ت وضعها.
ج .سلوك ما بعد الشراء:
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بعد اختاذ املستهلك لقرار الشراء والقيام ابلشراء الفعلي ،فإنه يقوم -يف معظم األحيان -بتقييم ما اشرتاه ،فيقارن األداء الفعلي للسلعة/اخلدمة
املشرتاة مع ما كان يتوقعه منها" .فيتكون لديه مستوى ما من الرضا واإلشباع أو عدم الرضا وعدم اإلشباع (اثبت عبد الرمحان اإلدريس ،مىن راشد

الغيص ،1994 ،ص.)187

وميكن تعريف حالة الرضا واإلشباع على أهنا حصيلة التقييم الذي يقوم به املستهلك للبديل املختار بعد استهالكه أو استخدامه وينتهي فيه إل

أن األداء الفعلي للمنتج يساوي أو يفوق التوقعات املعقودة عليه .أما حالة عدم الرضا وعدم اإلشباع فهو حصيلة تقييمه للبديل املختار وينتهي فيه
إل أن األداء الفعلي للمنتج أدىن من توقعاته عليه.
الدراسة امليدانية :قياس دور مواقع التواصل اإلجتماعي يف التأثري على القرار الشرائي للمستهلك عرب األنرتنت
.1منهجية الدراسة امليدانية وأسلوب مجع البياانت
نستعرض فيما يلي املنهجية املتبعة للتحقق من صحة الفرضيات ،وطريقة مجع املعلومات ،وأدوات القياس املستخدمة يف الدراسة.
.1.1أداة وعينة الدراسة:
ت توزيع استبيان الكرتوين على مستخدمي مواقع التواصل اإلجتماعي ،ولقد متت اإلجابة عنه من قبل عدد قدره  101فرد من أعمار ،ومستوايت دراسية

خمتلفة .وقد استغرق مجع املعلومات حوايل ثالث أشهر ،بدءا من شهر مارس  2019إل غاية شهر جوان من نفس السنة.
.2.1قياس ثبات وصدق اإلستبيان:

ميكن قياس الثبات الداخلي عن طريق اختبارات من بينها معامل كرونباخ ألفا ( )Cronbach Alphaالذي يقيس مدى اإلتساق والتناسق يف إجابة
املستجوب على كل األسئلة املوجودة يف املقياس .ومن أجل التأكد أن اإلستبيان يقيس العوامل املراد قياسها ،والنثبت من مصداقيتها ،ت اجراء اختبار
مدى اإلتساق الداخلي لفقرات اإلستبيان ،حيث بلغ معامل الثبات ألفا كرونباخ يف الدراسة  0.9كما يبينه اجلدول التايل:
اجلدول ( " :)01نتائج حتليل الثبات ابستخدام ألفا كرونباخ "

Nombre d'éléments
23

Statistiques de fiabilité
Alpha de Cronbach
,907
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كما كشف حتليل الثبات أن درجة اإلتساق الداخلي بني عبارات اإلستبيان تقع يف املدى املقبول حيث ترتاوح ما بني ( 0.7و  )0.9كما يوضحه اجلدول:
اجلدول ( :)02قيم معامل ألفا كرونباخ لقياس الثبات بني حماور اإلستبيان

احملاور

عدد العبارات

معامل ألفا كرونباخ

حمور استخدام مواقع التواصل اإلجتماعي لدى املستهلك اجلزائري

4

0.763

حمور ادراك احلاجة عن طريق مواقع التواصل اإلجتماعي

3

0.733

حمور البحث عن املعلومات عن طريق مواقع التواصل اإلجتماعي

5

0.785

حمور املقارنة بني البدائل عن طريق مواقع التواصل اإلجتماعي

2

0.83

حمور اختاذ قرار الشراء عن طريق مواقع التواصل اإلجتماعي

4

0.701

حمور تقييم قرار الشراء عن طريق مواقع التواصل اإلجتماعي

5

0.73
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تدل معامالت الثبات هذه على متتع األداة بصورة عامة مبعامل ثبات عال على قدرة األداة على حتقيق أغراض الدراسة ،إذ يتضح من اجلدول أن أعلى
معامل ثبات حملاور اإلستبيان بلغ  0.83فيما يالحظ أن أدىن قيمة للثبات كانت  .0.70وهو ما يشري إل إمكانية ثبات النتائج اليت ميكن أن يسفر عنه
اإلستبيان نتيجة تطبيقها.

.3.1دراسة خصائص العينة:

يالحظ من اجلداول أدانه أن أفراد العينة تنقسم من حيث اجلنس إل  %51.5ذكور و  % 48.5إانث ،أما ابلنسبة للسن فتمركز معظم أفراد

العينة يف الفئة الثانية بنسبة  %56.4حيث ضمت  57فرد ترتاوح أعمارهم ما بني  30و 40سنة ،تليها الفئة األول بنسبة  %27.7ضمت 28

فرد ترتاوح أعمارهم ما بني  18و  29سنة ،لتضم الفئتني األخريتني ما يقارب  %16وهم الذين يفوق عمرهم  41سنة .إذ يالحظ أن أغلبية أفراد

العينة هم من فئة الشباب .أما ابلنسبة للمستوى التعليمي فقد توزع أفراد العينة على النحو التايل %95 :مستوى جامعي و  %5مستوى ابتدائي
لثانوي ،مما يالحظ أن معظم أفراد العينة من مستوى تعليمي عال.
اجلدول ( :)03توزيع اخلصائص الدميغرافية ألفراد العينة

اجلنس

ذكر

أنثى

اجملموع

النسبة

%51.5

%48.5

%100

املستوى الدراسي

ابتدائي-اثنوي

جامعي

دراسات عليا

اجملموع

النسبة

%5

%25.7

%69.3

%100

السن

 29-18سنة

 40-30سنة

 50-41سنة

 51سنة ومافوق

اجملموع

النسبة

%27.7

%57

%11

%5

%100
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 .2حتليل نتائج الدراسة :
من أجل حتليل نتائج الدراسة وحتديد اجتاهات إجاابت أفراد العينة ،قمنا ابإلستعانة مبتوسطات التكرارات ،حيث تعطى لكل إجابة عالمة أو درجة ترتواح
بني  5درجات (موافق متاما) ،ودرجة واحدة (غري موافق متاما) ،مع إعطاء وزن ترجيحي لكل درجة على النحو التايل:
اإلجابة

موافق متاما

موافق

حمايد

غري موافق متاما

غري موافق

الوزن

5

4

3

2

1

متوسط مرجح

4.20 - 5

3.40 – 4.19

2.60 – 3.39

1.80 – 2.59

0.1 – 1.79

.1.2حتليل حمور استخدام مواقع التواصل اإلجتماعي لدى املستهلك اجلزائري
اهلدف من هذا احملور هو قياس درجة تفاعل الفرد مع مواقع التواصل اإلجتماعي ،ومدى استخدامها يف التعرف على املنتجات واخلدمات ،وكذا تلبية
حاجياته الشرائية.والنتائج يبينها اجلدول التايل:
اجلدول ( :)04اإلحصائيات الوصفية اخلاصة ابستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي يف التسوق

الرقم

العبارات

املتوسط

اإلحنراف

جمال

01

أقوم بتصفح اإلعالانت املوجودة على مواقع التواصل اإلجتماعي اليت تتعلق ابملنتجات واخلدمات

4.01

0.8

موافق

02

أعتمد على مواقع التواصل اإلجتماعي يف حتديد خيارايت الشرائية املتعلقة ابلعديد من املنتجات واخلدمات

3.20

1.14

حمايد

03

استخدم مواقع التواصل اإلجتماعي لإلطالع على خصائص املنتجات واخلدمات اجلديدة

3.95

0.94

موافق

املعياري

اإلجابة
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أفضل استخدام شبكة التواصل اإلجتماعي للتعرف على أحدث املنتجات واخلدمات

04

املتوسط احلسايب حملور إستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي يف التسوق

3.72

1.03

موافق

3.72

0.76

موافق
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تشري نتائج اجلدول رقم ( )04إل موافقة أفراد العينة على عبارات احملور اخلاص ابستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي يف التسوق ،حيث جاء املعدل
العام إلجاابت املستجوبني يف حدود  3.72أي موافق حسب مقياس ليكارت ،حيث يالحظ أن معظم العبارات قد حققت درجة موافقة ترتاوح ما بني

 3.72و  3.95وهذا يدل على اإلهتمام الكبري ألفراد العينة بوسائل التواصل اإلجتماعي وخاصة من أجل اإلهتمامات الشرائية ملختلف املنتجات
واخلدمات ،كما أن اإلحنراف املعياري للعبارات ضعيف نسبيا مما يدل على أن إجاابت املستجوبني متقاربة من بعضها البعض.
.2.2حمور إدراك احلاجة عن طريق مواقع التواصل اإلجتماعي
أييت هذا احملور ملعرفة مدى خلق وسائل التواصل اإلجتماعي الرغبة لدى املستهلك ،من خالل ثالث عبارات والنتائج يف اجلدول املوايل:
اجلدول ( :)05اإلحصائيات الوصفية اخلاصة ابدراك احلاجة على مواقع التواصل اإلجتماعي

الرقم

العبارات

املتوسط

اإلحنراف

جمال اإلجابة

املعياري
01

إن املنتجات واخلدمات اليت يتم اإلعالن عنها عرب مواقع التواصل تتماشى مع التغري املستمر يف رغبايت

3.59

0.97

موافق

02

تقوم املنتجات واخلدمات اليت يتم اإلعالن عنها عرب مواقع التواصل اإلجتماعي بتلبية حاجايت

3.38

0.85

حمايد

03

بعض اإلعالانت على مواقع التواصل اإلجتماعي ختلق لدي الرغبة يف شراء منتج جديد
املتوسط احلسايب حملور إدراك احلاجة

4.19

0.71

موافق متاما

3.72

0.69

موافق
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تشري نتائج اجلدول السابق إل موافقة أفراد العينة على عبارات هذا احملور حيث جاء املعدل العام إلجاابت املستجوبني يف حدود  3.72أي موافق
حسب مقياس ليكارت ،حيث حققت عبارة "بعض اإلعالانت على مواقع التواصل اإلجتماعي ختلق لدي الرغبة يف شراء منتج جديد" أعلى درجة موافقة
بقيمة  ، 4.19مما يدل على الرتأثري الكبري لوسائل التواصل اإلجتماعي يف خلق الرغبة لدى املستهلك نتيجة الصور والفيديوهات اليت يشاهدها على
صفحات املواقع.
إل جانب ذلك ،يظهر أن أغلبية أفراد العينة يرون أن املنتجات واخلدمات اليت يعلن عنها عرب مواقع التواصل اإلجتماعي تواكب التطور والتغري
املستمر يف حاجات ورغباهتم .مما يدل على أن ملواقع التواصل اإلجتماعي أتثري كبري على خلق الرغبة لدى املستهلك .كما أن اإلحنراف املعياري إلجاابت
احملور قدرت ب  0.69وهو صغري نسبيا مما يدل على تقارب إجاابت املستجوبني.
.3.2حمور البحث عن املعلومات عن طريق مواقع التواصل اإلجتماعي:
يهدف هذا احملور إل قياس مدى استخدام الفرد ملواقع التواصل اإلجتماعي يف عملية البحث ومجع أكرب قدر ممكن من املعلومات عن املنتجات
واخلدمات كما هو مبني يف اجلدول التايل:
اجلدول ( :)06اإلحصائيات الوصفية اخلاصة ابلبحث عن املعلومات عرب مواقع التواصل اإلجتماعي

اإلحنراف

جمال

الرقم

العبارات

املتوسط

املعياري

اإلجابة
حمايد

01

تقوم مواقع التواصل اإلجتماعي بتقدمي كافة املعلومات املتعلقة ابملنتجات واخلدمات اليت ا ث عنها

3.34

1.08

02

توفر يل مواقع التواصل اإلجتماعي طرق وجماالت استخدام املنتجات

3.70

0.87

موافق

03

تتقدم يل مواقع التواصل اإلجتماعي معلومات صحيحة وغري مغلطة عن املنتجات واخلدمات

2.88

0.86

حمايد

04

تقدم يل مواقع التواصل اإلجتماعي معلومات عن األسعار احلقيقية للمنتجات

3.18

1.09

حمايد

دور مواقع التواصل اإلجتماعي يف التأثري على القرار الشرائي للمستهلك عرب
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05

توفر يل مواقع التواصل اإلجتماعي معلومات عن آراء املستهلكني السابقني واملتعلقة ابملنتجات املعلن
عنها
املتوسط احلسايب حملور البحث عن املعلومات

3.83

0.97

3.38

0.72

موافق
حمايد

املصدر :خمرجات برانمج  spssابإلعتماد على نتائج اإلستبيان.

وتظهر نتائج اجلدول رقم ( ) 06أن أفراد العينة حمايدين حول عبارات احملور اخلاص ابلبحث عن املعلومات عرب مواقع التواصل اإلجتماعي ،حيث جند

أنه حتصل على  3.38أي حمايد حسب مقياس ليكارت ،كما يتضح من اجلدول أن العبارة القائلة "توفر يل مواقع التواصل اإلجتماعي معلومات عن آراء

املستهلكني السابقني واملتعلقة ابملنتجات املعلن عنها" حصلت على أكرب متوسط حسايب ب  3.83تليها عبارة "توفر يل مواقع التواصل اإلجتماعي طرق

و جماالت اإلستخدام املنتج" مبتوسط حسايب  3.70وميكن تفسري هذه النتيجة ابلقيمة واملنفعة اليت أصبحت تقدمها مواقع التواصل اإلجتماعي
للمستهلكني ،إضافة لغزارة ووفرة املعلومات املقدمة من طرف هذه املواقع حول املنتجات املبحوث عنها.
.4.2حمور املقارنة بني البدائل عن طريق مواقع التواصل اإلجتماعي

هتدف عبارات هذا احملور إل معرفة مدى تفاعل الفرد مع مواقع التواصل اإلجتماعي و استخدامها يف املقارنة بني البدائل املعروضة من املنتجات
واخلدمات .واجلدول التايل يبني النتائج كما يلي:
اجلدول ( :)07اإلحصائيات الوصفية اخلاصة ابملقارنة بني البدائل عرب مواقع التواصل اإلجتماعي

الرقم

العبارات

املتوسط

01

توفر يل مواقع التواصل اإلجتماعي معلومات كافية للتعرف على أبرز البدائل املتاحة للمنتجات واخلدمات

3.53

0.85

02

تساعدين مواقع التواصل اإلجتماعي يف التعرف على البديل األفضل للشراء

3.61

0.87

موافق

3.57

0.79

موافق

املتوسط احلسايب حملور تقييم البدائل

اإلحنراف

جمال

املعياري

اإلجابة
موافق

املصدر :خمرجات برانمج  spssابإلعتماد على نتائج اإلستبيان.

تظهر نتائج اجلدول رقم ( )06أن أغلبية أفراد العينة موافقني حول عبارات احملور اخلاص ابملقارنة بني البدائل عرب مواقع التواصل اإلجتماعي ،حيث جند
أن عبارة "توفر يل مواقع التواصل اإلجتماعي معلومات كافية للتعرف على أبرز البدائل املتاحة للمنتجات واخلدمات" حتصلت على  3.53أي موافق .مما
يدل على أمهية مواقع التواصل اإلجتماعي يف توفري املعلومات الكافية حول البدائل من السلع واخلدمات املعروضة على األنرتنت؛
تليها عبارة "تساعدين مواقع التواصل اإلجتماعي يف التعرف على البديل األفضل للشراء" مبتوسط  3.61مما يدل على وجود بدائل عديدة على مواقع
التواصل اإلجتماعي و كذا طرق مساعدة إلختيار البديل األفضل.
.5.2حمور اختاذ قرار الشراء عن طريق مواقع التواصل اإلجتماعي
يهدف هذا احملور إل قياس مدى تفاعل املستهلك وأتثره مبواقع التواصل اإلجتماعي يف اختاذ قراره الشرائي ،والنتائج مبينة يف اجلدول التايل:
اجلدول ( :)08اإلحصائيات الوصفية اخلاصة ابختاذ قرار الشراء عرب مواقع التواصل اإلجتماعي

الرقم

العبارات

املتوسط

اإلحنراف

جمال

01

أفضل استخدام مواقع التواصل اإلجتماعي يف عمليات الشراء

2.87

0.96

حمايد

02

أعتقد أن شراء املنتجات واخلدمات عرب مواقع التواصل اإلجتماعي يساعدين على اختاذ القرار الشرائي املناسب

3.02

0.94

حمايد

03

متتاز عملية شراء املنتجات واخلدمات املعلن عنها عرب مواقع التواصل اإلجتماعي ابلبساطة والسهولة

3.40

1.00

موافق

04

تلتزم الشركات عرب مواقع التواصل اإلجتماعي ابألسعار املقدمة وبوقت التسليم حسب ما هو معلن عنه

3.03

0.88

حمايد

3.08

0.69

حمايد

املتوسط احلسايب حملور اختاذ القرار الشرائي
املصدر :خمرجات برانمج  spssابإلعتماد على نتائج اإلستبيان.

املعياري

اإلجابة
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تظهر نتائج اجلدول أن أفراد العينة حمايدين حول عبارات احملور اخلاص ابختاذ قرار الشراء عرب مواقع التواصل اإلجتماعي ،حيث جند أنه حتصل على 3.08
أي حمايد حسب مقياس ليكارت ،كما يتضح من اجلدول أن العبارة القائلة "متتاز عملية شراء املنتجات واخلدمات املعلن عنها عرب مواقع التواصل
اإلجتماعي ابلبساطة والسهولة" قد حققت أعلى درجة وهي  3.40وهي العبارة الوحيدة اليت وافق عليها أفراد العينة؛
ميكن تفسري هذه النتيجة على أنه ابلرغم من اعرتاف أفراد العينة بسهولة وبساطة الشراء عرب األنرتنت إال أن أهنم ال يزالون بعيدين عن التحول من الشراء
املباشر إل الشراء اإللكرتوين ،وقد يعود ذلك للمخالفات اليت يقوم هبا بعض املعلنون عرب مواقع التواصل اإلجتماعي واليت تؤدي لفقدان الثقة من قبل
املستهلكني يف مثل هذه األنواع من اإلعالانت.

.6.2حمور تقييم قرار الشراء عن طريق مواقع التواصل اإلجتماعي
يهدف هذا احملور إل معرفة مدى تفاعل الفرد مع مواقع التواصل اإلجتماعي و استخدامها يف تقييم قراره الشرائي اإللكرتوين .واجلدول التايل يبني النتائج
كما يلي:
اجلدول ( :)09اإلحصائيات الوصفية اخلاصة بتقييم قرار الشراء عرب مواقع التواصل اإلجتماعي

اإلحنراف

جمال

الرقم

العبارات

املتوسط

املعياري

اإلجابة
حمايد

01

تتطابق خصائص املنتجات أو اخلدمات املعلن عنها عرب مواقع التواصل مع الواقع الفعلي للمنتج أو اخلدمة بعد جتربته

3.06

0.85

02

أعتقد أبن الشركات على مواقع التواصل اإلجتماعي أتخذ آبراء املستهلكني وتعليقاهتم عن املنتجات واخلدمات

3.41

0.94

موافق

03

أعرب عن والئي للمنتج من خالل مواقع التواصل اإلجتماعي

3.24

0.96

حمايد

04

كانت جتربة الشراء عرب مواقع التواصل اإلجتماعي أحسن مما توقعته

3.22

0.72

حمايد

05

عموما أان راض عن جتربة الشراء عرب مواقع التواصل اإلجتماعي

3.27

0.83

حمايد

املتوسط احلسايب حملور تقييم اختاذ القرار الشرائي

3.23

0.60

حمايد

املصدر :خمرجات برانمج  spssابإلعتماد على نتائج اإلستبيان.

تظهر نتائج هذا احملور يف اجلدول رقم ( )06أن أفراد العينة حمايدين كذلك حول عبارات احملور اخلاص بتقييم قرار الشراء عرب مواقع التواصل

اإلجتماعي ،حيث جند أنه حتصل على  3.23أي حمايد حسب مقياس ليكارت ،كما يتضح من اجلدول أن العبارة الوحيدة احلائزة على تقييم موافق هي
اخلاصة ابعتقاد أفراد العينة أن الشركات على مواقع التواصل اإلجتماعي أتخذ برأي املستهلكني وتعليقاهتم عن املنتجات واخلدمات حيث حققت درجة

 ، 3.41أما ابلنسبة للعبارات األخرى فاآلراء كانت حمايدة حول رضا أفراد العينة عن جتربة الشراء عرب األنرتنت أو التعبري عن اآلراء والوالء للمنتجات
واخلدمات عرب مواقع التواصل اإلجتماعي وهذا ما يتوافق مع نتائج احملور السابق.
 .3اختبار الفرضيات
ت اختبار الفرضيات حسب ما يناسبها من أساليب إحصائية وذلك على احملو التايل:
.1.3اختبار الفرضية األوىل:
تشري الفرضية األوىل إىل:

" يوجد أتثري الستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي على إدراك احلاجة لدى املستهلك عرب اإلنرتنت"؛ إلختبار هذه الفرضية ومعرفة ما إذا كانت
ذات داللة إحصائية نستخدم اختبار  tللعينة الواحدة  ،حيث كانت النتائج كما يلي:
اجلدول ( :)10نتيجة اختبار الفرضية األوىل

Intervalle de confiance 95% de la
différence

Valeur du test = 3
Différence
moyenne

Sig.
)(bilatéral

ddl

t
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Supérieure
,79

Inférieure
,40

,594

,000

100

6,14

العبارة 01

,55

,21

,376

,000

100

4,40

العبارة 02

1,33

1,05

1,188

,000

100

16,61

العبارة 03

,8558

,5831

,71947

,000

100

10,467

حمور إدراك احلاجة

املصدر :خمرجات برانمج  spssابإلعتماد على نتائج اإلستبيان.

يظهر من جدول املعامالت أن قيمة  Tاحملسوبة موجبة وتساوي  ،T= 10.467كما أن مستوى الداللة يساوي صفر ) (sig=0.000و هو أقل من
مستوى الداللة املعتمد ( ،)α≤ 0.05لذا نقول أن عبارات احملور حمققة ،مبعىن يوجد أثر ذو داللة احصائية إلستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي على
إدراك احلاجة لدى املستهلك عرب األنرتنت ،ومنه نقبل الفرضية األول.
.2.3اختبار الفرضية الثانية:
تشري الفرضية الثانية إىل:

" يوجد أتثري الستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي على البحث عن املعلومات لدى املستهلك عرب اإلنرتنت "؛
اجلدول ( :)11نتيجة اختبار الفرضية الثانية

Valeur du test = 3
Différence
Intervalle de confiance 95% de la
moyenne
différence
Inférieure
Supérieure
,337
,12
,55

Sig.
)(bilatéral

ddl

t

,002

100

3,13

العبارة 01

,88

,53

,703

,000

100

8,04

العبارة 02

,05

-,29

-,119

,170

100

-1,38

العبارة 03

,40

-,04

,178

,106

100

1,63

العبارة 04

1,02

,64

,832

,000

100

8,61

العبارة 05

,5284

,2439

,3861

,000

100

5,385

حمور البحث عن املعلومات

املصدر :خمرجات برانمج  spssابإلعتماد على نتائج اإلستبيان.

يظهر من جدول املعامالت أن قيمة  Tاحملسوبة موجبة يف أغلب العبارات وتساوي  ،T=5.385ما عدا العبارة الثالثة فقيمة Tاحملسوبة هي
 ،T=- 1.38كما أن مستوى الداللة يساوي صفر ) (sig=0.000و هو أقل من مستوى الداللة املعتمد ( )α≤ 0.05يف أغلب العبارات ما عدا العبارة
الثالثة و الرابعة فهو أكرب من مستوى الداللة ،لذا نقول أن عبارات احملور بصفة إمجالية حمققة ،مبعىن يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلستخدام مواقع التواصل
اإلجتماعي على البحث عن املعلومات لدى املستهلك عرب األنرتنت ،و منه نقبل الفرضية الثانية.

.3.3اختبار الفرضية الثالثة:
تشري الفرضية الثالثة إىل:

" يوجد أتثري الستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي على تقييم البدائل عند املستهلك عرب اإلنرتنت"؛ والنتائج يظهرها اجلدول التايل:
اجلدول ( :)12نتيجة اختبار الفرضية الثالثة

Intervalle de confiance 95% de la
différence
Inférieure
Supérieure
,37
,70
,79

,44

Valeur du test = 3
Différence
moyenne

Sig.
((bilatéral

ddl

t

,535

,000

100

6,28

العبارة 01

,614

,000

100

7,07

العبارة 02
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,7318

,57426

,4167

100

,000

7,231

حمور تقييم البدائل

املصدر :خمرجات برانمج  spssابإلعتماد على نتائج اإلستبيان.

يظهر من اجلدول أن قيمة  Tاحملسوبة موجبة وتساوي  ،T=7.231كما أن مستوى الداللة يساوي صفر ) (sig=0.000و هو أقل من مستوى الداللة
املعتمد ( ،)α≤ 0.05لذا نقول أن عبارات احملور حمققة ،مبعىن يوجد أثر ذو داللة احصائية إلستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي على تقييم البدائل لدى
املستهلك عرب األنرتنت ،ومنه نقبل الفرضية الثالثة.

.4.3اختبار الفرضية الرابعة:
تشري الفرضية الرابعة إىل:

" يوجد أتثري الستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي على اختاذ القرار الشرائي عند املستهلك عرب اإلنرتنت "؛ والنتائج يوضحها اجلدول املوايل:
اجلدول ( :)12نتيجة اختبار الفرضية الرابعة
Valeur du test = 3
Différence
Intervalle de confiance 95% de la
moyenne
différence
Inférieure
Supérieure
-,129
-,32
,06

Sig.
)(bilatéral

ddl

t

,184

100

-1,33

العبارة 01

,21

-,17

,020

,834

100

,210

العبارة 02

,59

,20

,396

,000

100

3,97

العبارة 03

,21

-,15

,030

,738

100

,33

العبارة 04

,2156

-,0572

,07921

,252

100

1,15

حمور اختاذ القرار الشرائي

املصدر :خمرجات برانمج  spssابإلعتماد على نتائج اإلستبيان.

يظهر من النتائج أن قيمة  Tاحملسوبة موجبة يف أغلب العبارات وتساوي  ،T=1.15ما عدا العبارة األول فقيمة  Tاحملسوبة هي  ،T= - 1.33كما
أن مستوى الداللة أكرب من الصفر ويساوي  sig=0.079وهو أكرب من مستوى الداللة املعتمد ( )α≤ 0.05يف أغلب العبارات ما عدا العبارة الثالثة
فهو أقل من مستوى الداللة ، ،لذا نقول أن عبارات احملور بصفة إمجالية غري حمققة ،مبعىن ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلستخدام مواقع التواصل
اإلجتماعي على اختاذ القرار الشرائي لدى املستهلك عرب األنرتنت ،و منه نرفض الفرضية الرابعة.
.5.3اختبار الفرضية اخلامسة:
تشري الفرضية اخلامسة إىل:

" يوجد أتثري الستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي على تقييم القرار الشرائي لدى املستهلك عرب اإلنرتنت "؛ والنتائج يوضحها اجلدول التايل:
اجلدول ( :)13نتيجة اختبار الفرضية اخلامسة

Intervalle de confiance 95%
de la différence
Inférieure
Supérieure
-,11
,23

Valeur du test = 3
Sig.
Différene
)(bilatéral
moyenne
,059

,488

ddl

t

100

,69

العبارة 01
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,59

,22

,406

,000

100

4,34

العبارة 02

,43

,05

,238

,015

100

2,48

العبارة 03

,36

,07

,218

,003

100

3,00

العبارة 04

,43

,10

,267

,002

100

3,21

العبارة 05

,3568

,1184

,23762

,000

100

3,95

حمور تقييم القرار الشرائي

املصدر :خمرجات برانمج  spssابإلعتماد على نتائج اإلستبيان.

يظهر من اجلدول أن قيمة  Tاحملسوبة موجبة يف أغلب العبارات وتساوي  ،T=3.95كما أن مستوى الداللة أقل من الصفر ويساوي

sig=0.00

وهو أقل من مستوى الداللة املعتمد ( )α≤ 0.05يف أغلب العبارات ما عدا العبارة األول فهو أكرب من مستوى الداللة ويساوي  ، 0.48لذا نقول أن
عبارات احملور بصفة إمجالية حمققة ما عدا العبارة األول ،مبعىن يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي على تقييم القرار الشرائي
لدى املستهلك عرب األنرتنت ،و منه نقبل الفرضية اخلامسة.
اخلامتة:
لقد أصبح ملواقع التواصل اإلجتماعي استخدامات متعددة ،خاصة يف ظل اهتمام اجملتمع اجلزائري هبا يوما بعد يوم ،مما جعلها تفتح أبوااب وآفاقا جديدة خاصة
يف جمال تسويق السلع واخلدمات على اختالف أنواعها .إذ مل تعد وسائل التواصل اإلجتماعي وسيلة تقتصر على التواصل وتبادل اآلراء واألفكار إمنا أداة فعالة
تستعملها املؤسسات احلالية لرتويج منتجاهتا وخدماهتا من جهة ،و وسيلة مفضلة لدى املستهلك اجلزائري للبحث عن حاجاته و رغباته وتبادل جتاربه الشرائية
مع اآلخرين.
لذا وجب على املؤسسات التوسع يف استخدام شبكات التواصل اإلجتماعي يف تسويق منتجاهتا حيث يوجد أعداد هائلة من املستهلكني يستخدمون هذه
الشبكة يف البحث عن املنتجات واخلدمات.
النتائج :لقد خلصت الدراسة للنتائج التالية:
• وجود أتثري بنسب متفاوتة ملواقع التواصل اإلجتماعي على عملية اختاذ القرار الشرائي عرب األنرتنت يف بعض مراحله وهي مرتبة حسب درجة التأثري كما يلي:
 مرحلة إدراك املستهلك اجلزائري للمنتجات املعلن عنها على مواقع التواصل اإلجتماعي أبكرب نسبة أتثري من املراحل األخرى؛ تليها مرحلة تقييم املستهلك اجلزائري للمنتجات البديلة املعلن عنها على مواقع التواصل اإلجتماعي بنسبة أتثري كبرية؛ مرحلة ث املستهلك اجلزائري عن املعلومات اخلاصة ابملنتجات املعلن عنها على مواقع التواصل اإلجتماعي بنسبة أتثري متوسطة ،حيث أثبتتالدراسة أن مواقع التواصل اإلجتماعي تسمح بتبادل املتصفحني للمعلومات واخلربات حول املنتجات املعروضة؛
 مرحلة تقييم القرار الشرائي للمستهلك اجلزائري للمنتجات واخلدمات على مواقع التواصل اإلجتماعي بنسبة أتثري ضعيفة وذلك بعد جتربتهللمنتجات اليت قام بشرائها وفقا ملعايري الشراء وبيان درجة رضا املستهلك عن قراره الشرائي؛
•

عدم وجود أتثري ملواقع التواصل اإلجتماعي على مرحلة اختاذ القرار الشرائي للمستهلك اجلزائري عرب اإلنرتنت.

التوصيات:
-

على املؤسسات اجلزائرية إعطاء أمهية ملواقع التواصل اإلجتماعي لرتويج منتجاهتا وخدماهتا ابعتبار السوق اإللكرتونية أصبحت ال تقل مساحة وأمهية
عن السوق التقليدية؛
ضرورة تشجيع األفراد على التعامل مع املواقع اإللكرتونية واستخدام األنرتنت يف التسوق ،والعمل على ختفيض شعور اخلوف لديهم مع احلرص على
كسب ثقتهم ،من خالل ضمان أفضل ظروف وشروط التسليم وخدمات ما بعد البيع.
ضرورة نشر ثقافة التسوق عرب األنرتنت وإقناع املستهلكني اجلزائريني بفكرة التعامل مع املواقع اإللكرتونية ،وهو ما يتطلب تفعيل وسائل الدفع
اإللكرتونية ،مع ضمان خدمات آمنة وسريعة وذات جودة.
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