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امللخ :
هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على ظاهرة جديدة وهي الخداع الترويجي االلكتروني ،وذلك من خالل معرفة مدى إدراك املستهلك
للخداع الترويجي االلكتروني على منصات التواصل االجتماعي ،ومعرفة أثر الترويج االلكتروني على أمان العالمة التجارية ،ومعرفة أثر الترويج االلكتروني
على جدارة العالمة التجارية ،هذا وتمثل مجتمع البحث من جميع طلبة ومنسوبي جامعة املجمعة الذين يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي وقاموا
بعملية شراء بعد مشاهدة الترويج االلكتروني لها عبر مواقع التواصل االجتماعي ،وقد تكونت عينة الدراسة من( )148من الطلبة و( )86من املوظفين
اإلداريين و( )97من أعضاء هيئة التدريس ،ولجمع البيانات تم استخدام اسلوب االستقصاء( االستبيان)  ،وقد بينت نتائج التحليل اإلحصائي ما يلي :
( )1يوجد إدراك لدى املستهلك للخداع الترويجي االلكتروني عبر منصات التواصل االجتماعي )2( ،توجد عالقة جوهرية ذات داللة إحصائية بين الترويج
االلكتروني عبر منصات التواصل االجتماعي وأمان العالمة التجارية )3( ،توجد عالقة جوهرية ذات داللة إحصائية بين الترويج االلكتروني عبر منصات
التواصل االجتماعي وجدارة العالمة التجارية.
الكلمات املتفتايةة :الترويج االلكتروني؛ الخداع الترويجي؛ منصات التواصل االجتماعي؛ جدارة العالمة التجارية؛ أمان العالم التجارية.

املقدمة:
ساهم االنترنت بشكل كبير في ظهور وتطور املجتمعات االفتراضية ،بمختلف انواعها ومجاالتها ،هذه املجتمعات تتيح للفراد االلتقاء وسط
افتراض ي وفتح النقاشات فيما بينهم وتبادل الراء واملعلومات واجراء اجتماعات ومناظرات ،واكثر هذه املجتمعات االفتراضية انتشارا وتأثيرا في الفراد هي
مواقع التواصل االجتماعي بما توفره من تواصل بين االفراد وامكانيات الربط بين ماليين االشخاص عبر العالم ،وبما تتيحه من فرص االشهار والترويج
وبالتالي يجب التركيز على مثل هذه املجتمعات بالتواجد فيها والقيام بمختلف انواع الترويج من خاللها.
فالنشاط الترويجي الذي ينطوي على محاوالت االقناع االتصالي باستخدام ادوات ترويجية موجهة للتأثير على ذهن املستهلك لدفعه وحثه على الشراء،
كما يهدف الى تزويد املستهلك الحالي واملحتمل باملعلومات عن املنتج ،واثارة اهتمام املستهلك باملنتج ،وخلق موقف ايجابي للمستهلك عن املنتج
واملؤسسة (بو خرباش)2017 ،
ويعرف الترويج عبر االنترنت بانه عبارة عن عملية االتصال املتبادل بين الزبون والبائع بوسطة استخدام شبكة االنترنت إلثارة الزبون
للتعامل مع هذه املنظمة او تلك وحسب العوامل املحفزة التي تستخدمها هذه املنظمة (الطائي والعبادي ،)2009 ،ومن أبرز وسائل الترويج الجديدة
للتسويق املباشر :اعالن البريد املباشر ،وإعالن االستجابة املباشرة ،والترويسات اإلعالنية على االنترنت ،واإلعالن عبر الجهزة النقالة ،واإلعالن حسب
الدفع مقابل املشاهد ،وبرامج الوالء املدعمة بتكنولوجيا املعلومات ،وبطاقات االنتساب والبطاقات الذكية التي تستخدم في برنامج تنشيط املبيعات،
واالتصاالت التسويقية الفاعلة ،ويمثل نظام شبكة االنترنت عنصر او مكونا أساسيا للوسائل االتصالية والتفاعلية املتعددة من حيث قدرته على توفير
العديد من التسهيالت للمستخدمين مثل :الصور والشكال باللوان واالبعاد والصوت (املواجدة.)2017 ،

أثر إدراك املستهلك للخداع الرتوجيي االلكرتوني عرب منصات التواصل االجتماعي على أمان العالمة التجارية...

معتصم املسعود وآخرون

ومن متغيرات الدراسة الرئيسية أمان العالمة التجارية الذي يتضمن املسؤولية االجتماعية التي تمثل ممارسات ايجابية للمنظمة تخدم
املجتمع ككل ،ويمكن أن نرى أمان العالمة ايضا في شكل توجه ايجابي بالعميل من قبل املنظمة وعمل عالقة تقوم على اساس عاطفي ،ويعد امان
العالمة التجارية هو االهتمام والعناية بحاجات العمالء مما يزيد من ثقة العمالء الى العالمة التجارية .
ُ
أما جدارة العالمة تعد عامال مهما في تحديد اختيار العميل للمنتج أو العالمة ،وتؤثر على التزامه وبناء عالقه طويلة االجل ،وتعد الجدارة
محددا هاما لخدمة العميل من خالل االستجابة السريعة والفعالة لحاجات العميل ،وبذلك فإن جدارة العالمة التجارية تعني قدرة العالمة على اداء
وظائفها بشكل جيد وتعني ايضا تقديم العالمة للجودة املرغوبة الى العميل ،كما يشهد سوق التجارة االلكترونية في اململكة العربية السعودية توسعا
كبيرا بإجمالي تعامالت بلغ  29.7مليار ريال سعودي في عام  ،2016ويتوقع ان يزداد بمعدل نمو سنوي يقارب  20باملئة خالل السنوات القادمة ،وذلك
حسب التقرير الصادر من هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات حول التجارة االلكترونية في اململكة العربية السعودية عام ( 2017جمعية حماية
املستهلك.)2018 ،

املبحث األول :مشكلة الدراسة

ُ
تعد ظاهرة الخداع الترويجي من بين املمارسات الخاطئة والشائعة التطبيق في مجال تسويق املنتجات ،والتي تسعى املنظمات من خاللها الى
الحصول على منفعة ما باستخدام ممارسات سلبية وغير اخالقية ،تترتب عليها قرارات شرائية خاطئة يتخذها املستهلك بناء على معلومات متاحة،
توهمه بمدى مطابقة مواصفات السلعة او الخدمة ملا هو متوقع ومطابق الحتياجاته ورغباته.
ومن هنا تبرز مشكلة البحث الرئيسية وهي عدم معرفة مدى إدراك املستهلك في اململكة العربية السعودية للخداع الترويجي االلكتروني عبر منصات
التواصل االجتماعي وأثر ذلك على أمان العالمة التجارية وجدارتها بالتطبيق على أبرز الشركات التي تستخدم مواقع التواصل االجتماعي بالترويج
ملنتجاتها ،ويمكن صياغة أسئلة الدراسة بالتساؤالت التالية:
 .1ما مدى إدراك املستهلك للخداع الترويجي االلكتروني على منصات التواصل االجتماعي؟
 .2ما أثر الخداع الترويجي االلكتروني على أمان العالمة التجارية؟
 .3ما أثر الخداع الترويجي االلكتروني على جدارة العالمة التجارية؟

املبحث الثاني :أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على ظاهرة جديدة وهي الخداع الترويجي االلكتروني ،التي بدأت تنتشر عبر مواقع التواصل االجتماعي ،ونحن
نسعى من خالل هذه الدراسة الى:
 .1معرفة مدى إدراك املستهلك للخداع الترويجي االلكتروني على منصات التواصل االجتماعي.
 .2معرفة أثر الخداع الترويجي االلكتروني على أمان العالمة التجارية.
 .3معرفة أثر الخداع الترويجي االلكتروني على جدارة العالمة التجارية.

املبحث الثالث :أهمةة الدراسة
.1
.2
.3
.4

تكتسب هذه الدراسة اهميتها من زيادة االهتمام بوسائل التواصل االجتماعي ،واستخدامها كمنصة للترويج عن منتجات الشركات.
اهمية قياس إدراك املستهلكين نحو الخداع الترويجي االلكتروني ،باعتبارهم الطرف الرئيس املستهدف من الجهود الترويجية املبذولة ونقطة
التركيز عليهم من جانب االدارة التسويقية.
توفير دراسة يمكن االسترشاد بها في السوق السعودي بما له من خصوصية تختلف عن االسواق الخرى.
اهمية الدراسة للشركات التي تستخدم مواقع التواصل االجتماعي كإحدى وسائل الترويج ملنتجاتها ،ملعرفة مدى تأثير الترويج االلكتروني على أمان
العالمة التجارية وجدارتها.

املبحث الرابع :متغيرات الدراسة
سيتم تقسم متغيرات الدراسة إلى خمسة مطالب وهي:
املطلب األول :الخداع الترويجي االلكتروني
التسويق االلكتروني مفهوم حديث جاء مع ظهور وتطور التجارة االلكترونية ،التي هي االخرى نتاج للتطور في مجال تكنولوجيا املعلومات
خاصة االنترنت ،وهو مرتبط بكل النشاطات التسويقية التقليدية من حيث املفاهيم واملبادئ ،واالختالف الجوهري بينهما يكمن في ان التسويق
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أثر إدراك املستهلك للخداع الرتوجيي االلكرتوني عرب منصات التواصل االجتماعي على أمان العالمة التجارية...

معتصم املسعود وآخرون

االلكتروني يعتمد في تنفيذه وممارسته على التكنولوجيا الرقمية .ومن هنا أكد املعدلون بضرورة ايجاد مصطلح جديد يتجاوز مصطلح  ،4psبحجة انه
نموذج موجه داخليا (من طرف املؤسسة) ،وبالتالي كان لزاما ايجاد مفهوم جديد موجه خارجيا يأخذ بالحسبان راي نظام شبكة املعلوماتية والبيئة
الرقمية ،والعامل املشترك لدى كل املعدلين في املزيج التسويقي هو االدراك بضرورة الحاجة الى توضيح أكثر لتوجيه املستهلك ،حيث اقترح ( Verona
 )and prandelli, 2006نموذج  3Csحيث يحتوي كل عنصر على مجموعة من العوامل وهي:
 .1املحتوى ( contentالشبكة العنكبوتية  ،Web siteمنصة االنترنت ) platform
 .2املنطقة ( communityالتفاعلية  -interaction platformقدرة العالقة )relational capability
 .3التجارة ( commerceتحتوي على عناصر  4psالتقليدية).
كما اقترح كل من ( )pastore and vernuccioنموذج  3Cs+1 interfaceحيث  3Csهي املقترحة في النموذج السابق باإلضافة الى عنصر
جديد هو الواجهة  Interfaceوقام كذلك بضم عناصر  4Psالتقليدية بعد تكييفها وجعلها تتأقلم مع البيئة الرقمية.
أما ( )Kalyanam and Mclntyre, 2002اقترحا نموذج  4Ps+P2+C2+S3في سياق عملي ،والذي تم تمثيله في بيان ثالثي االبعاد،
يمكنه اعطاء تصنيف كامل للعناصر املكونة للمزيج التسويقي ،حيث :تمثل  4Psعناصر املزيج التسويقي بعد تعديلها حسب البيئة الرقمية ،وتمثل P2
التخصيص  personalizationوالخصوصية  C2 ،privacyتمثل خدمة الزبون  Customer serviceوالجمهور  S3 ،communityتمثل املوقع
االلكتروني  ،Siteالحماية  ، Securityترويج املبيعات ( sales promotionبوخرباش.)2017 ،
هذا وتهدف عملية الترويج الى زيادة الوعي باملنتجات املوجودة او الجديدة وجذبهم الى استهالكها ومن ثم املحافظة على كونهم زبائن دائمين
لها ،ولكن يشترط للترويج عبر االنترنت االشتراك في اداة البحث عبر االنترنت والتي تعتبر ذات قيمة كبيرة ملنظمات االعمال ،فعن طريقها يمكن الوصول
لعدد كبير من املستخدمين ،فاملستهلك إذا لم يجد موقع الشركة اثناء البحث فان الفرصة سوف تذهب الحد املنافسين ،وكلما كان املدى الذي يمكن
ان يدخل به الزبون للموقع فعال وجذاب كلما زاد عدد الزائرين وزادت االيرادات املتوقعة( .العاص ي)2006،
ويمكن لرجال التسويق االلكتروني استخدام االعالن عبر االنترنت إليصال صورة ذهنية جيدة عن منتجاتهم على الشبكة او لجذب مستهلكين
للمواقع الخاصة بهم ،وقد تطور استخدام االعالنات عبر االنترنت نتيجة تزايد اعداد ونوعيات املستخدمين املوجدين على الشبكة( .ابو النجا)2008 ،
ومما ال شك فيه أن للترويج طرق مختلفة ،كما ان لإلقناع اساليب مختلفة ،وهناك من يلجأ للتضليل الترويجي اما ان يستخدم الوهم او
الغش القولي واملعروف بالكذب في املواصفات الفنية او اضفاء مميزات غير موجودة ،او التدليس ،واما كتمان وصف غير مرغوب فيه ،أي احتواء
وسائل الترويج املختلفة على معلومات كاذبة وهو أن يغرر املشتري كي يقدم على الشراء ظانا ان ذلك في مصلحته ،وهو بخالف ذلك ،حيث أن الكذب في
اللغة العربية :هو اإلخبار عن الش يء بخالف ما هو عليه  -سواء فيه العمد أم الخطأ ( -املعجم الوسيط ،الجزء الثاني ،ص  ،)811والكذب يعتمد على
عنصرين هما :املضمون الزائف وتزييف الحقيقة ،والخداع هو القيام بسلوك سلبي أو إيجابي من شأنه الباس الباطل ثوب الحقيقة (القطري.)2007 ،
وبناء على ذلك ،فإن الخداع التسويق هو :كل فعل من شأنه أن يغير طبيعة الخدمة أو السلعة أو فوائدها ،من خالل فعل ينال من السلعة أو الخدمة
بتغيير خواصها أو صفاتها الجوهرية ،بحيث ينخدع الزبون بها ،وترى منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أن الخداع التسويقي سلوك غير مشروع أو
غير اخالقي يتعلق بمعلومات مضللة ومشوشة ،يقوم بها البائع أو املنتج ويتسبب بأعباء اضافية على املستهلك نتيجة استخدام ممارسات غير أخالقية،
للحصول على منفعة غير شرعية.
ومن الدراسات التي تناولت الخداع التسويقي دراسة (جمعة ) 2002 ،حول الخداع التسويقي في الوطن العربي ،والتي هدفت إلى عرض بعض
املمارسات التي تظهر وجود خداع تسويقي في الوطن العربي ،وتم تسليط الضوء عليها ،حيث تتعلق هذه املمارسات باملزيج التسويقي من سعر ومنتج
وتوزيع وترويج ،حيث أظهرت الدراسة بأن هنالك خداعا تسويقيا في الوطن العربي ،وذلك في كل من عناصر املزيج التسويقي ،من سعر ومنتج وتوزيع
وترويج.
أما دراسة ( الزعبي )2003 ،تحت عنوان الخداع التسويقي نحو املمارسات الالأخالقية في التسويق ،والتي هدفت إلى التعرف على مدى إدراك
املواطن الردني للممارسات الالأخالقية في التسويق ،واملمارسات الخادعة في جوانب املزيج التسويقي  :السعر ،والسلعة ،والترويج  ،والتوزيع ،واظهرت
الدراسة إلى أن املستهلك الردني على درجة عالية من الوعي والثقافة التسويقية ،إذ أنه يدرك الخداع التسويقي الذي يمارس عليه في السوق في جميع
عناصر املزيج التسويقي ،وأن املستهلك ال يتقبل الخداع املمارس عليه في عناصر املزيج التسويقي بشكل عام ،وفي نفس الوقت فإن املستهلك يتقبل
الخداع التسويقي في حالة وجود جودة عالية للمنتج مقارنة باملنتجات املنافسة.
وكذلك دراسة ( )S.Haas, K.Blasek, T.Raabe ,2015تحت عنوان ( Marketing Deception In German Practices: An
 )Empirical And Legal Study On Published Cases On Marketing Deceptionوالتي هدفت الى عرض ممارسات التسويق املضللة في
املشهد االعالمي االملاني .بناء على تحليالت وتقارير ورسائل االعالم املختلفة ،حيث اظهرت النتائج ان املمارسات الخادعة التي يغطيها االعالم تشمل
مختلف ممارسات التسويق املضللة سواء في املنتج ،الترويج والسعر .وان اكثر التقارير تركز على املمارسات الخادعة في مجال املنتج من خالل الخداع في
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التبيين ،وسالمة املنتج وجودته .كما اظهرت النتائج ان ما يقارب ربع التقارير املنشورة تتعلق باملمارسات غير االخالقية في السعر و  %10منها تتعلق
بممارسات الترويج املضللة
أما دراسة ( )Porter, Arnold Bird and Alston, 2009والتي هدفت الى كشف عيوب املنتج واالعالنات الكاذبة والخادعة ،وذلك في
الرعاية الصحية وصناعة املستحضرات الصيدالنية ،واملنتجات ذات التكنولوجيا العالية ،واملؤسسات املالية ،وبينت الدراسة كيفية تضليل االسعار
حول مقدار الخصم ،وكذلك الخداع في االعالنات املضللة حول عدد الصفقات املنجزة ومدى سهولة الوصول لها .كما اظهرت الدراسة ان هناك اشكاال
مختلفة من الخداع تقوم بها املنظمات للحصول على العدد الكبر من املال دون النظر الى املشاكل االقتصادية واالجتماعية الناتجة عن هذا الخداع.
وعرفت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية الخداع التسويقي على انه سلوك غير مشروع او غير أخالقي ،يتعلق بمعلومات مضللة ومشوهة ،تحدث
من البائع او املسوق وتسبب اعباء اضافية للمستهلك نتيجة استخدام ممارسات ال أخالقية للحصول على منفعة غير مشروعة)OCDE( .
أما الخداع اإلعالني فهو كل اعالن متضمن معلومات تدفع املستهلك الى الوقوع في خداع فيما يتعلق بخصائص وصفات املنتج .وبالتالي فان اي رسالة
اعالنية تعتبر خادعة ومضللة اذا كانت الصورة الذهنية التي يكونها املستهلك من خالل املعلومات التي تبثها الرسالة مخالفة لحقيقة الش يء ،الذي تروجه
تلك املعلومات ،مما يترك اثرا سلبيا على سلوك املستهلك (الزعبي وزيادات )2003 ،ويأتي الخداع االعالني في شكلين اثنينChaouachi and Ben ( :
)Rached, 2012
 .1الخداع الصريح :وهو احتواء الرسالة االعالنية على معلومات كاذبة صراحة ،وفي هذه الحالة يمكن الكشف عن الخداع من خالل مقارنة
الخصائص الفعلية للمنتج ومحتوى الرسالة .ومثال على ذلك محتوى الرسالة االعالنية ملنتوج  Activiaالذي يشير الى انه يساعد على تسهيل
عملية الهضم وبالتالي فان هذه الرسالة مضللة كونها ال تستند على دالئل علمية.
 .2الخداع الضمني :ويحدث باحتواء الرسالة االعالنية على معلومات صحيحة حرفيا ،ولكنها تؤدي باملستهلك لبناء استنتاجات خاطئة حول املنتج او
الخدمة .ومثال على ذلك محتوى الرسالة االعالنية ملنتوج  bein sportاشتراكات في باقة رياضية ،والتي تمكن زبائنها من اشتراك ملدة سنة كاملة
ملشاهدة باقاتها الرياضية .اال انه وخالل هذه السنة على املشترك دفع اشتراك اخر مقابل اي حدث رياض ي قد يحصل تلك السنة وهذا خالف ما
يفهمه املشترك من محتوى الرسالة االعالنية.
وان جمعية حماية املستهلك السعودية في بيان الجمعية لليوم العالمي للمستهلك 2018،تقدمت بمجموعة من التوصيات حول اعداد نظام
للتجارة االلكترونية على أن تتميز مواده بالشمولية والتكامل مع كافة االنظمة ذات الصلة ،حيث يجب أن يأخذ النظام بعين االعتبار حماية املستهلك في
ثالث مراحل وهي:
 .1مرحلة ما قبل التعاقد ،خاصة حمايته من االعالنات التجارية املضللة مع حفظ حقه بمعرفة مواصفات املنتج املتعاقد عليه.
 .2مرحلة ابرام العقود االلكترونية ،بتحديد شكل ومواصفات العقد االلكتروني الذي يكفل حماية املستهلك ضد الشروط التعسفية ،وحماية بياناته
وتوقيعه االلكتروني ،وحقه في التعويض والضمان واالستبدال واالسترجاع ،وباإلشارة الى الجوانب الجنائية في عملية التجارة االلكترونية ،على أن
يتم تقديم تعريف واضح للجرائم االلكترونية مثل الغش واالحتيال ،مع بيان طرق الحماية القانونية إذا تعرض لي من هذه الجرائم اثناء عملية
البيع والشراء.
 .3مرحلة ما بعد ابرام العقد ،حيث يتم التأكيد على استالم منتج مطابق للمواصفات املتفق عليها ،وفي الوقت املتفق عليه ،وكذلك كفالة حقه في
عدم اتمام الصفقة.
املطلب الثاني :منصات التواصل االجتماعي
انتشرت مواقع التواصل االجتماعي وسط افراد املجتمع من خالل شبكة االنترنت حتى أصبحت مألوفة للمجتمع كوسيلة للتواصل
االجتماعي ،حيث أن مواقع التواصل االجتماعي هي مساحات افتراضية على شبكات االنترنت يستطيع بواسطتها املستخدمون انشاء صفحات شخصية
واستخدام االدوات املتنوعة للتفاعل والتواصل مع من يعرفهم من ذوي االهتمامات املشتركة وطرح املوضوعات واالفكار ومناقشتها (الزهراني)2013 ،
وهذا النمو السريع لشبكات التواصل االجتماعي شجع بعض الشركات على انشاء حسابات ملواقع التواصل االجتماعي واستخدامها في عمليات التواصل
مع عمالئها والترويج ملنتجاتها ،وتم تعريف التسويق عبر مواقع أو شبكات التواصل االجتماعي بانه استخدام شبكات التواصل االجتماعي ،واملدونات،
واي ادوات مشاركة اخرى على االنترنت بهدف تسويق او اعالن او بيع او بناء عالقات عامة او خدمة املستهلك ،فهذه االدوات تتيح للمستهلكين إمكانية
التفاعل مع الشركات بدال من أن يكونوا مجرد هدف لوسائل ذات اتجاه واحد من تلك الشركات ،كما تتيح للشركات امكانية فتح قنوات اتصال مع
املستهلكين والتواصل معهم بشكل تحاوري (نور الدين)2014 ،
لكن التسويق عبر مواقع أو شبكات التواصل االجتماعي يواجه مجموعة من املعوقات منها( :الراجحي)2014 ،
 .1عدم قدرة فريق التسويق االلكتروني وبشكل خاص مدير صفحات املوقع على اإلتصال باملستهلكين والتواصل املستمر معهم ،واغفال العديد من
االستفسارات ،وعدم الرد على بعض التعليقات املتعلقة باملنتج.
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 .2اقتصار مهمة التسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي على قسم التسويق فقط ،بل يجب أن تصبح لكل املوظفين.
 .3االهتمام بعدد محدد من مواقع التواصل االجتماعي دون غيرها.
 .4التنوع الكبير لعداد الزوار واختالفاتهم ،تشكل تحديا كبيرا أمام تلك الصفحات ملراعاة احتياجات ورغبات كل قطاعات املستهلكين.
 .5اختالف اللغة بين مستخدمي االنترنت يمثل تحديا اضافيا أمام صفحات التواصل االجتماعي.
 .6سهولة انشاء صفحات مزورة ،شبيهة بالصفحة الرسمية للشركة ،من خالل استخدام االنترنت ،واستخدام تلك الصفحات املزورة لترويج
الشائعات السلبية عن الشركة.
 .7اختراقات املواقع االلكترونية وصفحات التواصل االجتماعي.
ومن الدراسات التي تمحورت حول دور التسويق عبر شبكات التواصل االجتماعي في ادارة العالقة مع املستهلكين ،دراسة (نور الدين)2014 ،
التي استهدفت التعرف على تأثير استخدام الشركات لشبكات التواصل االجتماعي في ادارة عالقتها مع عمالئها وما املزايا التي تتيحها هذه الشبكات
للمسوقين ،وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي تعتمد على املنهج التحليلي ،وتم اجراء الدراسة على متتبعي صفحات شركات الهاتف النقال
في الجزائر ،وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج منها أن مواقع التواصل االجتماعي تعد من اهم الوسائل لتسويق املنتجات والخدمات ،كما أن
شبكات التواصل االجتماعي تساهم في ترسيخ ادارة العالقة مع الزبون وتوثيقها ،ومن نتائج الدراسة أن التسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي يعد
اسلوب واستراتيجية ضرورية وفعالة بالنسبة للشركات.
أما دراسة ( صالح وآخرون ،)2013 ،استهدفت معرفة العالقة بين املحتوى االعالني لشركة االتصاالت السعودية عبر مواقع التواصل
االجتماعي واتجاهات املستهلكين نحو العالمة التجارية للشركة ،كما هدفت الدراسة معرفة مدى وجود فرق معنوي في متغيري املحتوى االعالني
واالتجاهات نحو العالمة التجارية باختالف جنس وعمر وتعليم وجنسية املستهلكين من زائري مواقع التواصل االجتماعي ،وقد توصلت الدراسة الى
مجموعة من النتائج اهمها :وجود عالقة موجبة بين املحتوى االعالني لشركة االتصاالت السعودية عبر مواقع التواصل االجتماعي واتجاهات املستهلكين
نحو العالمة التجارية للشركة ،كما أثبتت الدراسة وجود فروق معنوية في اتجاهات املستهلكين نحو العالمة التجارية للشركة باختالف مستوى العمر
والجنسية ،بينما لم يثبت تأثير الجنس واملستوى التعليمي ،وايضا أثبتت الدراسة وجود فروق معنوية في تقييم املستهلكين للمحتوى االعالني إلعالنات
الشركة عبر مواقع التواصل االجتماعي باختالف املستوى التعليمي ،وعدم وجود فروق معنوية باختالف مستويات الجنس والعمر والجنسية.
أما دراسة (النسور وآخرون ،)2016 ،استهدفت معرفة أثر التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي من خالل بعدي محتوى الشركة
ومحتوى املستخدم ،على نية شراء املستهلكين في الردن ،هذا وتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج اهمها :أن النسبة الكبر من أفراد العينة كان هدفهم
االساس ي من استخدام مواقع التواصل االجتماعي هو البحث عن املعلومات ،يليه التسلية والترفيه ثم لغرض التواصل مع الخرين ،وجاء غرض التسوق
االلكتروني في املرتبة الخيرة ،ومن نتائج الدراسة أنه جاء ترتيب مواقع التواصل االجتماعي من حيث االستخدام حسب الترتيب التالي :موقع Facebook
في املرتبة الولى ،ثم موقع  YouTubeفي املرتبة الثانية ،ومن ثم موقع  ،Twitterو  Instagramعلى التوالي ،وجاء موقع  LinkedInفي املرتبة الخيرة ،كما
اوضحت الدراسة ان لوسائل التواصل االجتماعي اثر ايجابي في نية الشراء واتخاذ القرار الشرائي.
هذا ويعتبر الترويج من موقع املنظمة االلكتروني عنصرا هاما لي منظمة تعمل في التسويق االلكتروني عبر االنترنت ،لكي يتم ذلك فال بد من أن يكون
املستهلكون على علم بعنوان هذا املوقع حتى يستطيعوا استخدامه وتصفحه ،لذا يوجد هناك طريقتان رئيسيتان للترويج ملوقع املنظمة على شبكة
االنترنت وهما( :العربي)2017 ،
 .1استخدام اساليب الترويج خارج الخط  :offline promotionلتزويد العمالء بالعناوين الخاصة باملواقع الشبكية يمكن تحقيق ذلك من خالل
تضمين العناوين الشبكية في وسائل االعالم التقليدية ،فالعنوان يجب ان يكون مرئيا على الشاشة اطول فترة ممكنة ليكي يجذب االنتباه ويمكن
تذكرة ،ومن طرق الترويج ملوقع املنظمة في البيئة التقليدية غير املتصلة باإلنترنت (خارج الخط) وهي:
أ -االعالن الخاريي (خارج املنزل  :)Out doorيتمثل في اي مواد اعالنية خارجية والذي يعرف بالكتابة السماوية  Sky Writingاو لوحات
االعالنات بالشوارع.
ب -االعالن الداخلي  :indoorتتمثل في اعالنات التلفزيون او الراديو.
ج -من واحد لواحد للشبكة  :one to one to webحيث تعرف بالبيع الشخص ي حيث يتم توجيه رجل البيع للمستهلك ويؤكد على وجود
موقع ويب للمنظمة ويركز على هذا املوقع.
د -تضمين املنتج بالدوت كوم  : Product dotcomوهذه الطريقة البسيطة تستخدم لتشجيع العمالء على اعادة الشراء كما انها تساعد على
الترويج ملواقع املنظمة على شبكة االنترنت وتستخدم هذه الطريقة مع السلع الرقمية.
 .2استخدام اساليب الترويج على الخط  :Online promotionويستخدم في الترويج على الخط العديد من الطرق التي تتمثل في:
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شكل( :)1اسالةب الترويج على الخط
املصدر :سويدان ،نظام موس ى ويداد  ،شتفةق ابراهةم

كما اثبت دراسة (زواوي ) 2012 ،أن سهولة االستخدام لي موقع الكتروني هي من اهم وأكثر الخصائص تأثيرا وتحفيزا للمستهلك ،أما دراسة
( )Thirushen Naidoo,2011بينت الفعالة العالية ملوقع التواصل االجتماعي في االعالن عن املنتجات املختلفة ،باإلضافة الى القدرة على قياس التأثير
املتحقق من خالل هذا اإلعالن ،وأن االعالن عبر هذه املواقع يزيد من قدرة الشركات على تحسين جودة السلعة او الخدمة املقدمة ،لتلبية رغبات
الجمهور ،كما اوضحت الدراسة ان هناك اربعة عناصر رئيسية تسهم في خلق فعالية االعالن على مواقع التواصل االجتماعي وهي :اشراك العمالء في
اتخاذ القرار ،وبناء سمعة جيدة للعالمة التجارية ،وجذب انتباه العمالء من خالل تصميم عالمة تجارية جذابة ،واخيرا بناء عالقة ايجابية ،وذلك
بتحسين موقف املستهلكين من هذه العالمة التجارية.
أما دراسة ( اللدعة والخزنجار ،)2011 ،هدفت الى معرفة مدى استخدام مواقع التواصل االجتماعي في اإلعالن ودورها بالتواصل بين
املستهلكين والشركات املعلنة .وكان من نتائجها وجود عدد من املعوقات التي تقلل استفادة املستهلك من اإلعالن عبر مواقع التواصل االجتماعي منها:
البطء في تحديث املحتوى اإلعالني وقلة ترتيب وتنسيق املواد اإلعالنية املقدمة ،ومن نتائج الدراسة أيضا وجود عدد من املزايا لإلعالنات على مواقع
التواصل االجتماعي منها :وصول املستهلك لدق التفاصيل عن املنتجات واملرونة في توقيت مشاهدة اإلعالن .واوصت هذه دراسة بضرورة اهتمام
الشركات بمواقع التواصل االجتماعي كأداة تواصل مع املستهلكين ،وأوصت الدراسة كذلك بضرورة إعطاء مزيد من االهتمام لترتيب وتنسيق املواد
اإلعالنية املقدمة في مواقع التواصل االجتماعي ،ووضع ضوابط للمعلنين عند رغبتهم في اإلعالن ،بحيث يتناسب مضمون اإلعالن مع فئات املستهلكين
املستهدفة .كما أوصت املعلنين بالحرص على أال يسبب اإلعالن إزعاجا للجمهور ،وضرورة اختيار أوقات عرض اإلعالن بحيث تتناسب مع املستهلكين في
ظهوره ،إضافة إلى ضرورة تفعيل التسويق اإللكتروني وتطويره.
من املراجعة السابقة يمكن تصور وجود إدراك لدى املستهلك للخداع الترويجي االلكتروني عبر منصات التواصل االجتماعي.

املطلب الثالث :أمان العالمة التجارية من وجهة نظراملستهلك

ُيعرف امان العالمة بمصطلح االمان التشغيلي للعالمة التجارية ( ،)brand Operational Benevolenceويلعب المان التشغيلي للعالمة
دورا هاما في تعزيز الثقة ،ويقود إلى عالقات قوية مع العميل ،ويعرف بأنه :املدى الذي ترغب فيه املنظمة (لسباب ال تتعلق بتعظيم الربح) بتعزيز
الجودة ،وتحقق الفائدة للعمالء ،أي يتضمن أمان العالمة التجارية املسؤولية االجتماعية التي تمثل ممارسات ايجابية للمنظمة تخدم املجتمع ككل،
ويعكس قيام املنظمة بخدمة املجتمع والبيئة لدى العمالء أي أن املنظمة تعد مواطنا جيدا ،ويمكن أن نرى أمان العالمة ايضا في شكل توجه ايجابي
بالعميل من قبل املنظمة وعمل عالقة تقوم على اساس عاطفي ،ويعد امان العالمة التجارية هو االهتمام والعناية بحاجات العمالء مما يزيد من ثقة
العمالء الى العالمة التجارية (.)Leeman, 2008, 25-26
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يرى ( )Gurviez, 2003أن أمان العالمة التجارية هي أن العالمة تملك سياسة قوية للتوجه بالعميل ،مع االخذ في الحسبان اهتمامات
العميل قبل اهتمامتها ،وتفترض هذه السياسة مساعدة العميل في زيادة المان املستقبلي بشان االعتماد على العالمة التجارية ،حيث يصف أمان
العالمة جانب من االعتقاد الذي يؤدي إلى شعور العمالء بأن العالمة ستكون مسئولة وستراعي مصلحة العميل بالرغم من تقلبات الظروف املستقبلية
وظروف استهالك املنتج ))Delgade – Balester, 2004
وأوضح ( )Bennur, 2010 :36أن أمان العالمة التجارية يعكس المان العاطفي من ناحية العميل ،ويوصف هذا بأنه مظهر من معتقدات
العميل بأن العالمة تتسم بالنوايا االيجابية تجاه رفاهيته واهتمامته ،بالرغم من املواقف املستقبلية بشان استهالك املنتج ،ويتعدى بعد االمان البعد
الوظيفي (االعتمادية) ،حيث يركز على الجانب العاطفي للعالمة التجارية.
ويشير( )Delgado- Ballester, 2004الى ان امان العالمة التجارية يطلق عليه في دراسات علم النفس البعد التحفيزي للعالمة
 ،Motivationalكما يرى ان دراسات علم النفس ركزت على البعد التحفيزي ،وهذا البعد يشير الى ان سلوك االطراف املتبادلة (اللفظي وغير اللفظي)
يكون موجه أو يكون بدافع نوايا ايجابية ومقبولة تحاه رفاهية ومنافع الط رف االخر ،وعلى ذلك ،فهذا البعد يعكس االعتقاد بان هناك طرف ليس لديه
نية الكذب او كسر الوعود او انتهاز فرصة دون الخر.
من املراجعة السابقة يمكن تصور وجود عالقة بين الترويج االلكتروني عبر منصات التواصل االجتماعي وأمان العالمة التجارية
املطلب الرابع :جدارة العالمة التجارية من وجهة نظر املستهلك
يرى ( )Gurviez, 2003ان جدارة العالمة التجارية تعني قدرة العالمة على اداء وظائفها بشكل جيد وتعني ايضا تقديم العالمة للجودة
املرغوبة الى العميل ،وتعد الجدارة عامال مهما في تحديد اختيار العميل للمنتج أو العالمة ،وتؤثر على التزامه وبناء عالقه طويلة االجل ،وتعد الجدارة
محددا هاما لخدمة العميل من خالل االستجابة السريعة والفعالة لحاجات العميل ،كما تعتبر عملية حيوية لتحقيق فعالية املنظمة ،وتؤثر فعالية
املنظمة على اخالص العميل مما يؤدي في النهاية الى تأثير ايجابي على الوالء ،كما يؤثر ادراك العميل لجدارة العالمة التجارية على اختيار العميل وصنع
القرار الشرائي من بين العالمات التجارية (.)Leeman, 2008,21-22
هذا ويفترض مجموعة كبيرة من العاملين في العديد من التخصصات ان الثقة هي :اساس اخالقي استنادا الى توقع الوفاء بالوعد ( Rotter,
 )1980; Williamson, 1993; Hardin, 2002كما ان الجدارة بالثقة عادة تكون املعاملة باملثل في االقتصاد السلوكي ( ،)Camerer, 2003حيث
تعني املعاملة باملثل هنا ان اللطف يجازى باللطف والقسوة تعاقب بالقسوة اي ان سلوك الفرد مرهون بسلوك النظير ،في ان هذا الرأي وهذه
ا الفتراضات مؤخرا تم االعتراض عليها من قبل مختلف العلماء في االقتصاد والعلوم السياسية وعلم النفس ( ;Kramer, 1999; Mansbridge, 1999
 ،) Dufwenberg and Gneezy, 2000; Cox, 2004فعلى سبيل املثال عندما يقوم شخص باقتراض مقدار من املال من شخص اخر فهو هنا ال
يقوم برد املال استنادا ملبدأ املعاملة باملثل ،ولكن يستند الى دوافع اجتماعية كونه جدير بالثقة.
ويرى كل من ( )Mayer, et al, 1995 ; Rousseau, et al, 1998ان الثقة هي االعتقاد بان الطرف االخر سوف يؤدي اجراء معين ،بينما
يتفق ( )Erdem and Swait, 1998; Baek and King, 2011على ان الجدارة بالثقة هي استعداد الشركة لتقديم ما وعدت به ،كما فرق ( Mayer
 )et al., 1995بين الجدارة بالثقة والثقة حيث اشار الى ان الجدارة بالثقة تعبر عن نوعية املوثوق به ،اما الثقة فهي ش يء يتولد لدى الواثق.
ويطلق على بعد جدارة العالمة التجارية بالبعد الفني ،وتكمن فكرة هذا البعد في انها تنبع من عملية التفاعل في مجال العمل ،حيث توقع اداء
معين وانشطة ما ،وعلى ذلك ،لكي تتم الثقة فانه يجب معرفة القدرات واالمكانيات املتوفرة ،لتحقيق االنشطة والنتائج املرغوبة .واعطى الكثير من
الباحثين هذا البعد مصطلحات مثل :االعتمادية ،والقدرة .ولذلك ،فإن جدارة العالمة تركز على االعتقاد بان طرف ما لديه الخبرة املطلوبة لداء
النشطة وتنفيذ وعوده ( .)Delgado- Ballllester, 2004أي أن تحقيق العالمة لوعودها يقود العميل للثقة فيها وفي أدائها املستقبلي.
ويمكن ان تؤثر االنطباعات االولية  Initial Impressionsعلى طبيعة وخصائص واتجاه العالقة بين العميل والعالمة بطريقة مختلفة ،وتنبع
االنطباعات االولية اوال من خالل التوافق بين العميل والعالمة ،وادراكه عن جدارة العالمة ،والتوجه بالعميل .كما تؤثر القيم ايضا على استراتيجية
املنظمة في التعامل مع العمالء ،والتي تؤثر في النهاية على الفعالية وثقة العميل والتزامه ،وبناء على هذه االفتراضات ،فان جدارة العالمة التجارية
(كعنصر يتحدد من خالل االستجابة السريعة والفعالة لحاجات العميل ومستويات عاملية من رقابة االدارة والتصميم التنظيمي املناسب) تمثل عنصرا
هاما للثقة في العالمة التجارية (.)Leeman, 2008,21-22
كما اشار ( ) Erdem et al., 2002الى انه كلما كانت العالمة أكثر مصداقية ،كلما انخفضت املخاطر املدركة من قبل العميل واستغرقت
عملية جمع املعلومات وقتا قصيرا مما يؤدي في النهاية إلى عدم تكبد العميل تكاليف مرتفعة خال ل عملية صنع القرار .وتؤدي مصداقية العالمة املرتفعة
إلى زيادة إدراكات أو توقعات العميل عن وجود املنتج ،وقد يستنتج العميل أن العالمة ذات املصداقية املرتفعة تستحوذ على مستوى جودة أعلى من
مثيلتها منخفضة املصداقية.
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واقترح ( )Aaker, 1997أن كال من الجودة املدركة املرتفعة والتكاليف املنخفضة للمعلومات وانخفاض املخاطر يرتبط بعالمة ذات
مصداقية مما يؤدي إلى زيادة قيمة العالمة من وجهة نظر العميل .وقام كل من ( )Erdem et al, 2002بفحص تأثير مصداقية العالمة على كل من
اختيارات العميل وحساسية السعر عبر فئات من املنتجات (مثل مالبس الجينز والشامبو والحاسب االلي الشخص ي) .واوضحت نتائج الدراسة ان
مصداقية العالمة لها تأثير إيجابي على كل من خيارات العميل وحساسية السعر (.)Baek, 2007
ويرى ( )Delgado-Ballester, 2004ان بعد الجدارة الخاصة بالثقة في العالمة له طبيعة فنية لنه يتضمن ادراك العميل ،بان العالمة
التجارية تستطيع ان تنجز ،او ترض ى حاجات العمالء .وترتبط جدارة العالمة باعتقاد العميل بان العالمة التجارية ستقوم بتقديم القيمة التي وعدت
بها .ويعد بعد الجدارة هاما جدا ،نظرا النه اذا تم اعتبار العالمة التجارية كوعود الداء مستقبلي ،فان قدرتها على انجاز وعودها يقود العميل للثقة فيها،
وبالتالي الرضا املستقبلي عنها.
من املراجعة السابقة يمكن تصور وجود عالقة بين الترويج االلكتروني عبر منصات التواصل االجتماعي وجدارة العالمة التجارية
املطلب الخامس :التعلةق على الدراسات السابقة بجمةع متغيرات الدراسة
يوجد العديد من االساليب للترويج واالقناع ،وهناك من يلجأ للتضليل الترويجي اما ان يستخدم الوهم او الغش القولي واملعروف بالكذب في
املواصفات الفنية او اضفاء مميزات غير موجودة ،او التدليس ،واما كتمان وصف غير مرغوب فيه ،ويمكن ان نجد قاسما مشتركا في الدراسات
السابقة وهو احتواء وسائل الترويج املختلفة على معلومات كاذبة ،كما يوجد العديد من الدارسات السابقة التي تحدثت عن الخداع التسويقي او
الخداع اإلعالني ومنها دراسة (جمعة )2002 ،ودراسة (الزعبي )2003 ،ودراسة (الزعبي والزيادات  )2003ودراسة ) (S.Haas, et al ,2015ودراسة
) (Porter, et al, 2009ودراسة ) (Chaouachi and Ben Rached, 2012والتي ركزت على املمارسات الخادعة لعناصر املزيج التسويقي.
هذا ويتميز الترويج في البيئة االلكترونية بالتعدد في الوسائل والخصائص وتتمثل عناصر املزيج الترويجي في البيئة االلكترونية فيما يلي( :بوخرباش،
)2017
 االعالن االلكتروني :يتضمن االعالن في مواقع التواصل االجتماعي ،واالعالن عبر الهواتف ،وغيرها
ُ
 البيع الشخص ي :يتم استبدال وظيفية البائع او املستشار تدريجيا بريبوت البيع الذكي.
 تنشيط املبيعات :تتضمن مواقع التواصل االجتماعي ،والبريد االلكتروني التسويقي ،والحوارات االلكترونية .وتستعمل امكانيات وسائل
التواصل االجتماعي بصفة واسعة من اجل الرفع من مستوى وفاء املستهلك ،كذلك تحفيزهم من اجل املشاركة في اعمال تنشيط املبيعات،
ونشر املعلومات التسويقية بين اصدقائهم ومعارفهم.
 العالقات العامة :تتم باستعمال وسائل التواصل االجتماعي ،واملحتوى التسويقي ،واالحاالت التسويقية ،واملستهلكين املؤيدين للعالمة التجارية
للشركة ،وتحييد املوقف السلبية وتدعيم صور املؤسسة تجاه الجمهور املستهدف.
 واالداة الداعمة للترويج :هي محرك البحث التسويقي الذي يضمن وضعية ممتازة في نتائج البحث ويرفع من الحركية التجارية.
وتتلخص بعض املمارسات الخادعة في الترويج بثالثة عناصر وهي :عنصر املعلومات أي اخفاء املعلومات املهمة عن املنتج كالبلد املصنع ،او
تقديم معلومات خاطئة ،يبني عليها املستهلك قراره الشرائي الخاطئ ،وعنصر املسابقات أي القيام باملسابقات الوهمية ،باإلشارة إلى وجود مسابقات
وهي غير موجودة في الصل ،وإن وجدت فهي مسابقات متحكم فيها ال يتحقق بأي حال من الحوال رابح ،لعدم توفير الرموز او الشارات املبحوث عنها،
والعنصر الثالث عنصر السعر أي ايهام املستهلك بإرجاع بعض من نقوده بعد شرائه املنتج ،إال أن املبلغ املسترد لم يكن من املفترض دفعه اذا ما ُعرض
املنتج بسعره الحقيقي ،او اإلشارة إلى وجود تخفيضات هي بالصل وهمية من خالل شطب السعر املرتفع للمنتج وكتابة سعر اقل آخر منه وهو السعر
الصلي في الواقع.
وفي العصر الحالي شجع االنتشار السريع لشبكات التواصل االجتماعي الشركات على انشاء حسابات ملواقع التواصل االجتماعي واستخدامها
في عمليات التواصل مع عمالئها والترويج ملنتجاتها ،ومن الدراسات التي تمحورت حول دور التسويق عبر شبكات التواصل االجتماعي دراسة (نور الدين،
 )2014ودراسة (صالح وآخرون )2013 ،ودراسة (صالح وآخرون )2013 ،ودراسة (النسور وآخرون )2016 ،ودراسة (ناصر )2017 ،ودراسة (العربي،
 )2017ودراسة (زواوي )2012 ،ودراسة ) (Thirushen ,2011ودراسة (اللدعة والخزنجار ،)2011 ،والتي أوصت بمجموعة من املقترحات منها إعطاء
مزيد من االهتمام لترتيب وتنسيق املواد اإلعالنية املقدمة في مواقع التواصل االجتماعي ،ومناسبة مضمون اإلعالن مع فئات الجمهور املستهدفة .كما
أوصت املعلنين بالحرص على أال يسبب اإلعالن إزعاجا للمستهل

املبحث الخامس :النموذج املقترح
بعد االطالع على عدد من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث ،استنتج الباحث النموذج التالي:
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الخداع الترويجي
االلكتروني على
منصات التواصل

الخداع

منصات
التواصل

الترويجي

االجتماعي

االلكتروني

أمان العالمة
التجارية

جدارة العالمة
التجارية

الشكل ( :)2النموذج املقترح للدراسة
املصدر :من اعداد البايث

فقد كان الترويج االلكتروني مفهوما أحادي االتجاه فالشركات تضع اإلعالنات على االنترنت لتصل إلى املستهلك ،لكن هذا املفهوم قد تحول في
الوقت الحاضر إلى مفهوم يعتمد على مبدأ التفاعل والتواصل ،لقد خلقت شبكات التواصل االجتماعي مفهوما جديدا للتواصل بين الفراد فهناك اليوم
مليارات املحادثات التي تجري عن طريقها ،فالفراد يتحادثون ويتحاورون عن االخبار الجديدة ويشاركون صورهم وآراءهم ومعلوماتهم ،وبالطبع يخلق
هذا العدد الضخم من املحادثات وتبادل املعلومات والراء فرصا تسويقية ضخمة للشركات من خالل االنضمام لهذه املحادثات لنشر الوعي للعالمة
التجارية الخاصة بهم أو خلق محادثات تهدف لتفعيل و تمكين دور املستهلك في تقوية صورة العالمة التجارية ،ومن أنواع حمالت الترويج اإللكتروني
 .1االعالنات املدفوعة :واملعروفة أيضا باسم إعالنات الدفع-بالنقرة ،أوPPC
 .2إعادة تسويق االعالنات املدفوعة PPC Remarketing
 .3الترويج عبر شبكات التواصل االجتماعي
 .4الترويج عبر مقاطع الفيديو
 .5االعالنات املعروضة او املرئية Display Advertising
فهذه الدراسة تركز على الترويج عبر شبكات التواصل االجتماعي ،كما يتميز النموذج املقترح لهذه الدراسة بأنه يجمع كال من الخداع الترويجي
االلكتروني عبر منصات التواصل االجتماعي (متغير مستقل) وأمان العالمة التجارية وجدارتها (كمتغيرات تابعة) مع بعضها في نموذج واحد.

املبحث الساد  :فروض الدراسة
بعد تحديد مشكلة الدراسة واالطالع على عدد من الدراسات السابقة عمل الباحث على جمع املعلومات الخاصة بحل هذه املشكلة من خالل
وضع فروض للدراسة التي تشكل الحلول املمكنة لتلك املشكلة وذلك بوضع فرض رئيس ي للدراسة أال وهو مدى وجود إدراك لدى املستهلك للخداع
الترويجي االلكتروني على منصات التواصل االجتماعي مما قد يؤثر على أمان العالمة التجارية وجدارتها من وجهة نظر املستهلك ،ويمكن تقسيم هذا
الفرض إلى الفروض التالية:
 .1يوجد إدراك لدى املستهلك للخداع الترويجي االلكتروني عبر منصات التواصل االجتماعي.
 .2توجد عالقة جوهرية ذات داللة إحصائية بين الخداع الترويجي االلكتروني عبر منصات التواصل االجتماعي وأمان العالمة التجارية.
 .3توجد عالقة جوهرية ذات داللة إحصائية بين الخداع الترويج االلكتروني عبر منصات التواصل االجتماعي وجدارة العالمة التجارية.

املبحث السابع :منسج البحث واختبارالتفرضةات
تم تغطية الجانب النظري من خالل البحث والتقص ي في الدب اإلداري ممثال في الكتب والدراسات التي تتعلق بكل من إدراك املستهلك
للخداع الترويجي االلكتروني عبر منصات التواصل االجتماعي وأمان وجدارة العالمة التجارية من وجهة نظر املستهلك ،أما الجانب امليداني فتم تصميم
استبانة (قائمة استقصاء) أعتمد في بناءها على املقاييس العلمية املعتمدة في العديد من الدراسات ،كما تم تقسم قائمة االستبانة إلى ثالثة أقسام
رئيسية وهي اوال :واقع استخدام منصات التواصل االجتماعي ،ثانيا :وتشمل كل من الخداع الترويجي االلكتروني ،ومحتوى املستخدم والشركة عبر
منصات التواصل االجتماعي ،وأمان العالمة التجارية ،وجدارتها من وجهة نظر املستهلك ،التي تم قياسها باستخدام مقياس ليكرت ذو النقاط الخمس،
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والتي تقع في مستويات تتراوح بين موافق تماما – -5الى غير موافق تماما  ،-1-ثالثا :العوامل الديمغرافية ،كما يقوم هذا البحث على املنهج املستمد من
الواقع وهو املدخل االستقرائي الذي يعتمد على استقراء الواقع حول ظاهرة معينة ،وتم اختيار هذا املنهج بناء على طبيعة املوضوع ،كما تم استخدام
السلوب الوصفي االرتباطي للوصول إلى املعرفة الدقيقة والتفصيلية للظاهرة موضع الدراسة ،ويعتقد الباحثون أن هذا املنهج مالئم أيضا الختبار
فروض الدراسة عن طريق التأكد من أوجه االرتباط بين مختلف املتغيرات والبيانات التي ُيسمح بجمعها ،ومن ثم الوصول إلى نتائج ودالالت علمية ذات
قيمة.
مجتمع البحث وعةنته:
يتكون مجتمع البحث من جميع طلبة ومنسوبي جامعة املجمعة الذين يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي وقاموا بعملية شراء بعد
مشاهدة الترويج االلكتروني لها عبر مواقع التواصل االجتماعي ،وباستخدام اجراءات العينة العشوائية املنتظمة تم توزيع حجم العينة على مجتمع
البحث ،وبما أن نسبة املفردات التي تتوافر فيها الخصائص املطلوب دراستها تساوي ( %50أي أن = )0.5وبمستوى ثقة ( %95حيث أن  Zاملعيارية
املناظرة =  )1.96وبتحديد نسبة الخطأ املقبول ( %5 ±إدريس ،)2005تم اختيار عينة البحث والتي تكونت من ( )200طالب وطالبة و( )100من
املوظفين اإلداريين و( )100من أعضاء هيئة التدريس وبعد إسقاط ( )16استبانة من ردود الطلبة و( )14استبانة من ردود املوظفين اإلداريين و( )3من
ردود أعضاء هيئة التدريس بعد جمعها فأصبحت تتكون العينة بصورتها النهائية من ( )184من الطلبة و( )86من املوظفين اإلداريين و( )97من أعضاء
هيئة التدريس.
تقةةم أداة القةا :
لتقييم أداة القياس املستخدمة وللتأكد من دقة املقياس وإمكانية تطبيقه تم االستعانة باالختبارات التالية:
 .1اختبار صدق املقياس ( :)Validityتم التحقق من صدق أداة الدراسة (االستبانة) وما تضمنته من فقرات موزعة على محور الدراسة من خالل
عرضها بصورتها الولية على املحكمين وذلك للحكم على درجة مناسبة الفقرة من حيث مالءمتها للمجال الذي تندرج تحته ومن حيث دقة وسالمة
الصياغة اللغوية ،وبعد االستعانة بآراء املحكمين تم حذف وتعديل بعض الفقرات وإعادة صياغتها حيث أعتبر إجماع ( )% 80من املحكمين كافيا
لتعديل أو حذف الفقرة أو إضافة فقرة جديدة.
 .2اختبار ثبات املقياس ( :)Reliabilityللتأكد من ثبات أداة الدراسة (االستبانة) ،تم استخدام معامل الثبات "الفا كرونباخ" Cronbach's Alfa
لقياس ثبات اإلجابات الواردة باالستبانة ،حيث يوضح الجدول التالي معامل "ألفا كرونباخ" ملتغيرات الدراسة
جدول( : )1معامل ألتفا كرونباخ بالنسبة لتفقرات االستبانة
متغيري الدراسة
واقع استخدام منصات التواصل االجتماعي
الخداع الترويجي االلكتروني
محتوى املستخدم عبر منصات التواصل االجتماعي
محتوى الشركة عبر منصات التواصل االجتماعي
أمان العالمة التجارية من وجهة نظر املستهلك
جدارة العالمة التجارية من وجهة نظر املستهلك

معامل " ألتفا كرونباخ "
0.817
0.922
0.863
0.808
0.843
0.848

ارقام عبارات قةا كل متغيرفي االستبانة
أول خمسة اسئلة
 10 -1من السئلة الفرعية للسؤال السادس
 14 -11من السئلة الفرعية للسؤال السادس
 20 -15من السئلة الفرعية للسؤال السادس
 24 -21من السئلة الفرعية للسؤال السادس
 28 -25من السئلة الفرعية للسؤال السادس

املصدر :من اعداد البايثين بعد االطالع على الدراسات السابقة والتحلةل االيصائي

وتعتبر هذه القيم مناسبة لغايات الدراسة إذ تزيد عن املعامل املرجعي بالجداول اإلحصائية عن ( ،)%80وهو ما يشير إلى ارتفاع درجة الثبات في اإلجابات
الواردة باالستبانة حسب ما يوضحه الجدول السابق

التحلةل الوصتفي:
تمثلت الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة وفقا للخصائص املختلفة لهم كما يلي:
جدول( : )2توزيع عةنة الدراسة يسب ال نس
النسبة
ال نس

ذكر

%73

أنثى

%27
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جدول( : )3توزيع عةنة الدراسة يسب املستوى الدراس ي (خاص بالطلبة)
املستوى الدراس ي (خاص بالطلبة)

النسبة
%4
%8
%15
%11
%7
%19
%18
%9
%6
%3

الول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع
العاشر

جدول ( : )4توزيع عةنة الدراسة يسب الخبرة املهنةة
الخبرة املهنية (خاص بأعضاء هيئة
التدريس واملوظفين االداريين)

النسبة
%6
%21
%29
%26
%14
%4

أقل من سنة
من سنة الى أقل من  5سنوات
من  5سنوات الى أقل من  10سنوات
من  10سنوات الى أقل من  20سنة
من  20سنة الى أقل من  30سنة
أكثر من  30سنة

جدول( : )5توزيع عةنة الدراسة يسب مدى استخدام مو اقع التواصل االجتماعي
النسبة
هل أنت من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي؟

نعم

%100

ال

%0

جدول( : )6توزيع عةنة الدراسة يسب عدد ساعات استخدام مو اقع التواصل االجتماعي يومةا
النسبة
عدد ساعات استخدام مواقع التواصل االجتماعي يومةا

%7

أقل من ساعة
من ساعة الى اقل من  3ساعات

%38

من  3ساعات الى أقل من  6ساعات

%44

أكثر من  6ساعات

%11

جدول( : )7توزيع عةنة الدراسة لترتيب مو اقع التواصل االجتماعي يسب استخدامها
الترتيب
ترتيب مو اقع التواصل االجتماعي يسب استخدامها

Facebook

5

Instagram

4

Snapchat

2

WhatsApp

3

Twitter

1

اخرى

6

جدول( : )8توزيع عةنة الدراسة يسب مدى شراء منتجات بعد الترويج لها من خالل مو اقع التواصل االجتماعي
النسبة
هل قمت بشراء منتجات بعد الترويج لها من خالل مواقع التواصل
االجتماعي؟

نعم

%87

ال

%13
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جدول( : )9توزيع عةنة الدراسة يسب اسباب الشراء من خالل املو اقع االلكترونةة
الترتيب
اسباب الشراء من خالل
املو اقع االلكترونةة

تمنحني فرصة للتسوق والشراء بدون مجهود

2

عدم توفر املنتجات املعروضة من خاللها في االسواق املحلية

4

انخفاض اسعارها مقارنة باملتاجر التقليدية

1

توفر عدة انظمة لسداد قيمة املنتج

7

توفر خدمة ما بعد البيع

6

امان املوقع وشهرته.

5

وجود خصم او هدية على السلعة املعلن عنها عند الشراء

3

أخرى

8

كما تم استخراج املتوسطات الحسابية والتباينات لتقديرات أفراد عينة الدراسة ملحور وأبعاد االستبانة وأيضا حساب الوزن النسبي لكل فقرة وتم على
أساسه ترتيب الفقرات بداخل فقرات االستبانة بالجدول التالي:
جدول( :)10استجابات أفراد العةنة لتفقرات االستبانة
العبارات
مو افق
بشدة

تقدددم بعددض الشددركات منتجددات لزبائنهددا غيددر تل ددك
التددي وعدددت به ددا مددن خددالل الت ددرويج لهددا مددن خ ددالل
وسائل التواصل االجتماعي.
تقديم بعض الشركات معلومات ترويجيه على
وسائل التواصل االجتماعي غير تلك التي تقدم
فعال عند الحصول على املنتجات.
يتعامل مقدمو املنتجات في الشركات بأسلوب
يوحي بأن املنتجات املقدمة ذات جودة عالية
والواقع غير دلك.
ال تفي الشركات بوعودها التي أبرمتها مع الزبائن.
تقد دددم الشد ددركات معلوم د ددات عد ددن املنتجد ددات لتبن د ددي
صدورة ايجابيدده وعنددد التعامدل الفعلددي يكددون المددر
خالف دلك.
ت د ددوحي الش د ددركات أن املنتج د ددات املتاح د ددة مح د دددودة
لتحفز الزبائن على الشراء.
تبلغ ددك الشد ددركة أن ددك ربحد ددت أو ف ددزت بجد ددائزة ثد ددم
تكتشددف أن الددربح مقددرون بشددرط غيددر معلددن هددو
االشتراك وبحاجة لدفع أموال.
تقددم الشدركات معلومدات إعالنيدة مضدلله للزبددائن
باستخدام وسائل التواصل االجتماعي.
يتم استخدام أساليب عرض مضلله للمعلومات
بقصد إخفاء العيوب ودفع الزبائن للشراء.
تتصف املعلومات الواردة باإلعالنات االلكترونية
عب د د ددر منصد د د ددات التواصد د د ددل االجتمد د د دداعي باملبالغد د د ددة
ووصف واقع املنتجات بغير ماهي علية.
عند د ددد اختيد د ددار منتجد د دداتي فد د ددإن وسد د ددائل التواصد د ددل
االجتماعي هي مصدري الول في تجميع املعلومات
مشد د د د دداركة الصد د د د ددور والفيد د د د ددديوهات واملعلومد د د د ددات
املتعلقة باملنتجات تؤثر على تقييمي للمنتج
أث د د ددق ف د د ددي املعلوم د د ددات والتعليق د د ددات الت د د ددي ينش د د ددرها

نسب ردود استجابات عةنة الدراسة
غير
محايد
مو افق
مو افق

غير
مو افق
على
اإلطالق

املتوسط
الحسابي

الوزن
النسبي

الترتيب

%1502

الخداع الترويجي االلكتروني
%12.3
%39.9
%22.7

%19.2

%15.5

27.95

%22.1

%15.3

%27.8

%38.5

%17.7

%8.7

%7.7

3.69

%20.8
%23.3

%25.8
%36.9

%19.9
19.45

%16.2
%13.8

%17.3
%6.6

3.14
3.55

66.92
75.74

%22.5

%35.1

%23.9

9.65

%8.9

3.51

74.92

3

%13.3

%29.6

%18.9

%20.4

17.85

3.02

64.41

10

%11.7

%23.1

%35.2

%19.1

%10.9

3.01

66.13

9

%14.9

%32.5

%28.15

%18.1

%6.4

3.28

70.02

6

%25.9

%35.4

%12.0

%14.8

%11.9

3.47

74.20

4

%15.9

3.26

69.48

4

%17.1

%22.0

%31.6

%17.8

%11.5

3.21

70.43

3

%29.7

38.15

%14.9

%9.1

%8.2

3.68

78.71

1

محتوى املستخدم عبر منصات التواصل االجتماعي
%13.9
%20.2
%29.9
%20.1

%9.9

3.23

70.81

5

3.03

66.49

8

78.70

1

7
2
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أص دددقائي ح ددول املنتج ددات عب ددر وس ددائل التواص ددل
االجتماعي
تعليقدات املشددترين حددول تقيديمهم للمنتجددات عبددر
وس د ددائل التواص د ددل االجتم د دداعي ت د ددؤثر عل د ددى قد د دراري
الشرائي.
محتد ددوى املعلوم د ددات الت د ددي تضد ددعها الش د ددركات عب د ددر
مواقد ددع التواصد ددل االجتمد دداعي يسد دداعدني فد ددي بحثد ددي
بشكل أساس ي حول املنتجات التي ارغب بشرائها
محتد ددوى املعلوم د ددات الت د ددي تضد ددعها الش د ددركات عب د ددر
مواق ددع التواص ددل االجتم دداعي يثي ددر اهتم ددامي ويزي ددد
من رغبتي في الشراء
محتد ددوى املعلوم د ددات الت د ددي تضد ددعها الش د ددركات عب د ددر
مواقد ددع التواصد ددل االجتمد دداعي يتفد ددق مد ددع توقعد دداتي
واهتماماتي
محتد ددوى املعلوم د ددات الت د ددي تضد ددعها الش د ددركات عب د ددر
مواق ددع التواص ددل االجتم دداعي يس دداعدني ف ددي اتخد دداذ
قرار الشراء
محتد ددوى املعلوم د ددات الت د ددي تضد ددعها الش د ددركات عب د ددر
مواقددع التواصددل االجتمدداعي يسدداعدني فددي املقارنددة
بين مختلف املنتجات املتاحة
أثددق فددي محتددوى املعلومددات التددي تضددعها الشددركات
عبر مواقع التواصل االجتماعي
العالمات التجارية للشركات التي تستخدم مواقع
التواصد ددل االجتم د دداعي ف د ددي التد ددرويج ملنتجاته د ددا تلب د ددي
توقعاتي
أشددعر بالثقددة تج دداه العالمددات التجاريددة للش ددركات
الت د ددي تس د ددتخدم مواق د ددع التواص د ددل االجتم د دداعي ف د ددي
الترويج ملنتجاتها
خبرتي في الشركات التي تستخدم مواقع التواصل
االجتمد دداعي ف د ددي التد ددرويج ملنتجاته د ددا تجعلند ددي أتوق د ددع
وفائها بوعودها.
عن ددد اسد ددتخدام املنتجد ددات الت ددي يد ددتم شد درائها بعد ددد
التدرويج لهدا مدن خدالل مواقدع التواصدل االجتمدداعي
تؤدي وظائفها بشكل كامل
تض ددع الشد ددركات الت ددي تسد ددتخدم مواق ددع التواصد ددل
االجتماعي في الترويج ملنتجاتها وعالماتها التجارية
رغبات العمالء في أولى اهتماماتها
تسددعى الش ددركات الت ددي تس ددتخدم مواق ددع التواص ددل
االجتماعي في الترويج ملنتجاتها وعالماتها التجارية
جاهدة لتحقيق رضا العمالء
الش د د د ددركات التد د د د ددي تسد د د د ددتخدم مواقد د د د ددع التواصد د د د ددل
االجتماعي في الترويج ملنتجاتها وعالماتها التجارية
صادقة ومخلصة في معالجة مخاوفي
تهد ددتم الشد ددركات التد ددي تسد ددتخدم مواقد ددع التواصد ددل
االجتم دداعي للت ددرويج ملنتجاتهد ددا وعالماته ددا التجاريد ددة
باملستهلكين حتى لو كان على حساب مبيعاتها
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املتوسط العام

3.23

يوضح الجدول أعاله من خالل النتائج وحساب املتوسط الحسابي والوزن النسبي أن املتوسط العام لالستبانة ( ،)3.23وأن املتوسط العام
ملتغيرات الخداع الترويجي االلكتروني هي ( )3.29كما جاءت عبارة " يتعامل مقدمو املنتجات في الشركات بأسلوب يوحي بأن املنتجات املقدمة ذات جودة
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عالية والواقع غير دلك" ،باملرتبة الولى بعد ترتيب عبارات االستبانة الخاصة بالخداع الترويجي االلكتروني وفق الوزن النسبي وذلك بدرجة متوسط
( ،)78.70وهذا قد يعطي مؤشر على وجود إدراك لدى عينة الدراسة لالختالف بين جودة املنتجات التي يتم الترويج لها وبين جودة املنتجات الفعلية،
كما جاءت عبارة "تبلغك الشركة أنك ربحت أو فزت بجائزة ثم تكتشف أن الربح مقرون بشرط غير معلن هو االشتراك وبحاجة لدفع أموال" ،باملرتبة
الخيرة بدرجة متوسط ( )64.41وهذا قد يعطي مؤشرا على وعي املستهلكين ملثل هذه الطرق من الترويج.
كما يوضح الجدول السابق أن املتوسط العام ملتغيرات محتوى املستخدم عبر منصات التواصل االجتماعي هي ( )3.42كما جاءت عبارة "أثق
في املعلومات والتعليقات التي ينشرها أصدقائي حول املنتجات عبر وسائل التواصل االجتماعي" ،باملرتبة الولى بعد ترتيب عبارات االستبانة الخاصة
بمحتوى املستخدم عبر منصات التواصل االجتماعي وفق الوزن النسبي وذلك بدرجة متوسط ( ،)78.71وهذا قد يدل على أهمية الترويج من خالل
الكالم املنقول االلكتروني الذي يقوم به الصدقاء بنشر آرائهم حول املنتجات عبر وسائل التواصل االجتماعي ،وجاءت عبارة "عند اختيار منتجاتي فإن
وسائل التواصل االجتماعي هي مصدري الول في تجميع املعلومات" ،باملرتبة الخيرة وذلك بدرجة متوسط ( ،)69.48وهذا قد يدل على أن مصدر مواقع
التواصل االجتماعي ليس املصدر الوحيد في تجميع املعلومات حول املنتجات املراد شرائها.
وأيضا يوضح الجدول السابق بأن املتوسط العام ملتغيرات محتوى الشركة عبر منصات التواصل االجتماعي هي ( ،)3.12وجاءت عبارة
"محتوى املعلومات التي تضعها الشركات عبر مواقع التواصل االجتماعي يساعدني في املقارنة بين مختلف املنتجات املتاحة" ،باملرتبة الولى بعد ترتيب
عبارات االستبانة الخاصة بمحتوى الشركة عبر منصات التواصل االجتماعي وفق الوزن النسبي وذلك بدرجة متوسط ( ،)78.21وهذا يفيد بأن الذين
يقومون بالشراء االلكتروني يقومون باالطالع على صفحات التواصل االجتماعي الخاصة باملنظمات التي تقوم بالبيع االلكتروني للمقارنة بين مختلف
املنتجات املتاحة ،وجاءت عبارة "أثق في محتوى املعلومات التي تضعها الشركات عبر مواقع التواصل االجتماعي" ،باملرتبة الخيرة وذلك بدرجة متوسط
( )54.01وهذا قد يدل على أن املشتري االلكتروني ال يعتمد على املعلومات التي توفرها املنظمات على مواقها للتواصل االجتماعي فقط وإنما يعتمد على
مصادر أخرى.
كما يظهر لنا من الجدول السابق أن املتوسط العام ملتغيرات أمان العالمة التجارية هي ( ،)3.08حيث جاءت عبارة "العالمات التجارية
للشركات التي تستخدم مواقع التواصل االجتماعي في الترويج ملنتجاتها تلبي توقعاتي" ،باملرتبة الولى بعد ترتيب عبارات االستبانة الخاصة بأمان العالمة
التجارية وفق الوزن النسبي وذلك بدرجة متوسط ( ،)77.52وهذا قد يدل على أن العالمات التجارية التي تستخدم مواقع التواصل االجتماعي لترويج
منتجاتها هي عالمات تلبي التوقعات أكثر من املنتجات التي ال تستخدم مواقع التواصل االجتماعي لترويج منتجاتها ،كما جاءت عبارة "عند استخدام
املنتجات التي يتم شرائها بعد الترويج لها من خالل مواقع التواصل االجتماعي تؤدي وظائفها بشكل كامل" ،باملرتبة الخيرة وذلك بدرجة متوسط
( )42.92وذلك قد يكون بسبب عدم تطابق بين وظائف املنتجات املعلن عنها عبر وسائل التواصل االجتماعي مع وظائف نفس املنتجات بعد استخدامها.
وأيضا يتضح من الجدول السابق أن املتوسط العام ملتغيرات جدارة العالمة التجارية هي ( )2.85وجاءت عبارة "تسعى الشركات التي تستخدم مواقع
التواصل االجتماعي في الترويج ملنتجاتها وعالماتها التجارية جاهدة لتحقيق رضا العمالء" ،باملرتبة الولى بعد ترتيب عبارات االستبانة الخاصة بجدارة
العالمة التجارية وفق الوزن النسبي وذلك بدرجة متوسط ( ،)77.53وهذا يدل على أن مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي يرون أن املنظمات تسعى
لتحقيق رضا العمالء وقد يكون سبب ذلك زيادة مبيعاتها ،وجاءت عبارة "تهتم الشركات التي تستخدم مواقع التواصل االجتماعي للترويج ملنتجاتها
وعالماتها التجارية حتى لو كان على حساب مبيعاتها" ،باملرتبة الخيرة وذلك بدرجة متوسط ( )41.90وهذا قد يكون مؤشرا على أن مستخدمي مواقع
التواصل االجتماعي يرون أن الشركات تهم بزيادة مبيعاتها أكثر من االهتمام بحاجات املستهلكين.
اختبار فرضةات الدراسة
التفرضةة األولى :يوجد إدراك لدى املستهلك للخداع الترويجي االلكتروني عبر منصات التواصل االجتماعي.
تم اختيار  Tملعرفة ما إذا كان متوسط درجة االستجابة وصل الى درجة املوافقة املتوسطة أم ال .والنتائج موضحة في الجدول التالي:
جدول( :)11املتوسط الحسابي والقةمة االيتمالةة لكل فقرة من فقرات الخداع الترويجي االلكتروني على منصات التواصل االجتماعي
م
1
2
3
4

الفقرة
تقدددم بعددض الشددركات منتجددات لزبائنهددا غيددر تلددك التددي وعدددت بهددا مددن خددالل التددرويج لهددا مددن خددالل
وسائل التواصل االجتماعي.
تقديم بعض الشركات معلومات ترويجيه على وسائل التواصل االجتماعي غير تلك التي تقدم
فعال عند الحصول على املنتجات.
يتعامل مقدمو املنتجات في الشركات بأسلوب يوحي بأن املنتجات املقدمة ذات جودة عالية
والواقع غير دلك.
ال تفي الشركات بوعودها التي أبرمتها مع الزبائن.

قبول
رفض
قبول

قيمة االختبار
)(t
7.27

القيمة االحتمالية
)(sig
0.014

3.31

0.097

رفض

8.16

0.000

قبول

6.01

0.038

قبول

أو

133

Global Journal of Economics and Business– Vol. 7, No. 2, 2019

أثر إدراك املستهلك للخداع الرتوجيي االلكرتوني عرب منصات التواصل االجتماعي على أمان العالمة التجارية...

5
6
7
8
9
10

تقدددم الشددركات معلومددات عددن املنتجددات لتبنددي ص ددورة ايجابيدده وعنددد التعامددل الفعلددي يكددون الم ددر
خالف دلك.
توحي الشركات أن املنتجات املتاحة محدودة لتحفز الزبائن على الشراء.
تبلغددك الشددركة أنددك ربحددت أو فددزت بجددائزة ثددم تكتشددف أن الددربح مقددرون بشددرط غيددر معلددن هددو
االشتراك وبحاجة لدفع أموال.
تقدم الشركات معلومات إعالنية مضلله للزبائن باستخدام وسائل التواصل االجتماعي.
يتم استخدام أساليب عرض مضلله للمعلومات بقصد إخفاء العيوب ودفع الزبائن للشراء.
تتص ددف املعلومد ددات ال ددواردة باإلعالند ددات االلكتروني ددة عبد ددر منص ددات التواصد ددل االجتم دداعي باملبالغد ددة
ووصف واقع املنتجات بغير ماهي علية.
جميع الفقرات معا
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7.86

0.008

قبول

7.76
2.75

0.002
0.236

قبول
رفض

2.93
6.13
6.59

0.192
0.028
0.019

رفض
قبول
قبول

6.63

0.009

قبول

املصدر :التحلةل االيصائي

يالحظ من الجدول السابق أن مستوى الداللة للفقرات  2،7،8أكثر من  ،0.05وكما يظهر لنا من الجدول رقم ( )10أن الوزن النسبي لهذه
الفقرات على التوالي هو  66.13 ،64.41 ،66.49مما يدل على ان متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرات تختلف جوهريا عن درجة املوافقة املتوسطة
من قبل افراد العينة في مجال الخداع في الترويج االلكتروني ،ويعزى ذلك الى الفروقات الفردية عند الطلبة ومنسوبي الجامعة في عملية التعرف على
بعض نقاط الخداع املمارس من قبل الشركات التي تستخدم الترويج عبر وسائل التواصل االجتماعي وادراكها ،كما يالحظ من الجدول السابق والجدول
رقم ( )10أن فقرات الخداع الترويج االلكتروني الواردة في االستمارة ذات داللة معنوية وذات متوسط حسابي نسبي قدره ( )70.83وهذا يعني أن هناك
موافقة بدرجة متوسطة من قبل افراد العينة على فقرات الخداع الترويجي املمارس من قبل الشركات التي تستخدم وسائل التواصل االجتماعي للترويج
ملنتجاتها من خالل أن مستخدمو الشركات لوسائل التواصل االجتماعي يعرضون منتجاتهم بأسلوب يوحي بأن املنتجات املقدمة ذات جودة عالية
والواقع غير دلك ،كما أن الشركات تقدم معلومات عن املنتجات لتبني صورة ايجابيه وعند التعامل الفعلي يكون المر خالف ذلك ،وأيضا توحي
الشركات أن املنتجات املتاحة محدودة لتحفز الزبائن على الشراء ،وقد تلجأ بعض الشركات الى املبالغة بعرض املعلومات مثل مزايا املنتجات من خالل
اإلعالنات االلكترونية عبر منصات التواصل االجتماعي ووصف واقع املنتجات بغير ما هي علية لجل تسويقها ،وقد يكون سبب ذلك أن تبدو انها افضل
من غيرها ،أو لزيادة عدد املشتركين في حسابات الشركة لوسائل التواصل االجتماعي أو استدراج زبائن جدد ،وقد ُيعزى السبب في ذلك الى ضعف دور
جمعية حماية املستهلك في متابعة أداء الشركات عبر وسائل التواصل االجتماعي ،حيث تركز اهتماماتها في مراقبة الغذية واملنتجات في املحالت
التجارية ،باإلضافة الى قصور في دور بعض الجهات الحكومية في مراقبة ترويج الشركات عبر وسائل التواصل االجتماعي وضبطها بشكل دوري والتحكم
فيها لتكون صادقة وغير مضللة بقدر اإلمكان.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (عبد )2011 ،في وجود اثر للخداع بين عناصر املزيج التسويقي في مجال ترويج الخدمات الفندقية على املكانة
الذهبية بنسبة  %69لدى رواد فنادق الخمس نجوم في بغداد ،وتتفق مع دراسة (العامري وهاشم )2012 ،في ان اإلعالنات تعبر عن املبالغة والتهويل في
عرض مزايا السلع والخدمات الوهمية واالسعار الخالية بنسبة  ،%68.3وتتفق مع دراسة الخطيب (الخطيب )2011 ،التي اشارت الى وجود اثر للخداع
في الترويج في قطاع الخدمات الردني ،حيث يهتم رجل البيع بتسويق الخدمة دون االهتمام بدقة املعلومات املقدمة ،ويقدم معلومات إعالنية مضللة
للزبائن ويكتشف الزبون بعد االشتراك بالخدمة في أن كثير من املزايا التي وعد بها لم تتحقق ،وتتفق أيضا مع دراسة ( ،)Kauish, 2010في ممارسة
الخداع بقوة على املستخدم الروماني من خالل وسائل كثيرة كاالعالنات الترويجية املضللة وغير الواضحة واملبالغة في وصف واقع الخدمات املقدمة
واالعالن عن مسابقات وتخفيضات وهمية للمشتركين .وتتفق مع دراسة ( )Alston, et.al, 2009في املبالغة في عرض اإلعالنات املضللة والكاذبة لدفع
الزبائن للتعامل مع شركات الوساطة املالية دون النظر إلى املشاكل االجتماعية واالقتصادية الناتجة عن هذا الخداع ،وتتفق مع دراسة ()Hong, 2006
التي اشارت إلى أن استخدام الصور واالعالنات للمنتجات مؤثر كبير على االستخدام الفوري للسلعة ،لن هناك فعاليات وتكتيكات تستخدم في الصور
واالعالنات عن املنتجات بشكل مغري وجذاب ،وتتفق مع دراسة (الصمادي والزغبي )2005 ،التي اشارت إلى أن هناك خداعا تسويقيا يمارس في الجوانب
املختلفة لعنصر املنتج من جانب اإلعالن كتغليف املنتجات بشكل جذاب وانيق بقصد إخفاء عيوب السلعة وإعالن املسوق عن تنزيالت وهمية لبعض
السلع بغرض استدراج املستهلك للسلع.
وتختلف مع دراسة (الهنداوي وآخرون )2010 ،التي اشارت أن شركات االتصاالت الخلوية في الردن كانت صادقة في الترويج لحمالتها
االعالنية عن الخدمات التي تقدمها وتبتعد عن الخداع والغش والتضليل في الترويج ،أي ان املستهلك لم يشعر أن هناك استغالال وخداعا ضده من
خالل استخدام شبكات الهاتف الخلوي (الجوال).
التفرضةة الثانةة :توجد عالقة جوهرية ذات داللة إحصائية بين الخداع الترويج االلكتروني عبر منصات التواصل االجتماعي وأمان العالمة التجارية.
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الختبار الفرض الثاني وكذلك لتحقيق الهدف الثاني ال بد من دراسة العالقة وقوتها بين أمان العالمة التجارية (متغير تابع) والترويج االلكتروني عبر
منصات التواصل االجتماعي (متغير مستقل) ،باستخدام تحليل االنحدار البسيط لتحديد مدى قدرة املتغير املستقل في تفسير املتغير التابع باستخدام
معامل التحديد  R2وكذلك التعرف على طبيعة العالقة وقوتها باستخدام معامل االرتباط ،وهذا ما يوضحه الجدول رقم (.)12
جدول ( :)12أسلوب االنحدارلدراسة العالقة وقوتها بين الترويج االلكتروني عبرمنصات التواصل االجتماعي وأمان العالمة التجارية
تحلةل التباين
االنحدار
البواقي
املجموع
معامل االرتباط 0.536 = R
معامل التحديد 0.287 = R2
معامل التحديد املعدل (املصحح) =0.279
معامل االنحدار = 0.539
املقدار الثابت = 4.583

مجموع املربعات

درجات الحرية

77.897
193.521
27.418

1
365
366

متوسط مجموع
املربعات (التباين)
77.897
0.530

قةمة ""F

املعنوية

14.975

0.007

املصدر :مخرجات التحلةل االيصائي

يتضح من الجدول السابق جودة النموذج وذلك ملعنوية تحليل التباين (مستوى املعنوية  ،)0.007وأن قيمة معامل التحديد  R2تساوي
0.287أي أن الترويج االلكتروني عبر منصات التواصل االجتماعي يفسر ما يقارب  0.29من التغيير في املتغير التابع (أمان العالمة التجارية) ،كما يتضح
من الجدول السابق أن عالقة االرتباط موجبة (معامل االرتباط) 0.536
كما يتضح للباحثين من نتيجة التحليل االحصائي السابق أن الترويج االلكتروني عبر منصات التواصل االجتماعي له تأثير على أمان العالمة التجارية،
ومما سبق يتضح قبول الفرض الثاني الذي ينص على أنه توجد عالقة جوهرية ذات داللة إحصائية بين الترويج االلكتروني عبر منصات التواصل
االجتماعي وأمان العالمة التجارية  ،ورفض فرض العدم مما يدل على صحة الفرض الثاني ،أما نموذج العالقة فهو
أمان العالمة التجارية = ( 0.539 +4.583الترويج االلكتروني عبر منصات التواصل االجتماعي)
وبتفسير النموذج السابق يتضح أنه بقياس الترويج االلكتروني عبر منصات التواصل االجتماعي يمكن التنبؤ بأمان العالمة التجارية ،كما أن
كل زيادة قدرها وحدة واحدة من الترويج االلكتروني عبر منصات التواصل االجتماعي تزيد من قيمة أمان العالمة التجارية بمقدار  ،0.539كما يمكن
القول ان الخداع في الترويج االلكتروني سيكون له تأثير عكس ي على أمان العالمة التجارية.
التفرضةة الثالثة :توجد عالقة جوهرية ذات داللة إحصائية بين الخداع الترويج االلكتروني عبر منصات التواصل االجتماعي وجدارة العالمة التجارية.
الختبار الفرض الثالث وكذلك لتحقيق الهدف الثالث من دراسة وهو تحديد العالقة وقوتها بين جدارة العالمة التجارية (متغير تابع) والترويج االلكتروني
عبر منصات التواصل االجتماعي(متغير مستقل) ،باستخدام تحليل االنحدار البسيط لتحديد مدى قدرة املتغير املستقل في تفسير املتغير التابع
باستخدام معامل التحديد  R2وكذلك التعرف على طبيعة العالقة وقوتها باستخدام معامل االرتباط ،وهذا ما يوضحه الجدول رقم (.)13
جدول( :)13أسلوب االنحدارلدراسة العالقة وقوتها بين الخداع الترويجي االلكتروني عبرمنصات التواصل االجتماعي وجدارة العالمة التجارية
تحلةل التباين
االنحدار
البواقي
املجموع
معامل االرتباط 0.479 = R
معامل التحديد 0.229 = R2
معامل التحديد املعدل (املصحح) =0.227
معامل االنحدار = 0.493
املقدار الثابت = 6.301

مجموع املربعات

درجات الحرية

65.155
209.263
271.418

1
365
366

متوسط مجموع
املربعات (التباين)
65.155
0.573

قةمة ""F

املعنوية

108.473

0.021

املصدر :مخرجات التحليل االحصائي

يتضح من الجدول السابق جودة النموذج وذلك ملعنوية تحليل التباين (مستوى املعنوية  ،)0.021وأن قيمة معامل التحديد  R2تساوي
 0.224أي أن الترويج االلكتروني عبر منصات التواصل االجتماعي يفسر ما يقارب  0.22من التغيير في املتغير التابع (جدارة العالمة التجارية) ،كما
يتضح من الجدول السابق أن عالقة االرتباط موجبة (معامل االرتباط ) 0.479
135

Global Journal of Economics and Business– Vol. 7, No. 2, 2019

أثر إدراك املستهلك للخداع الرتوجيي االلكرتوني عرب منصات التواصل االجتماعي على أمان العالمة التجارية...

معتصم املسعود وآخرون

يستنتج الباحثون من نتيجة التحليل االحصائي السابق أن الترويج االلكتروني عبر منصات التواصل االجتماعي له تأثير على جدارة العالمة
التجارية ،ومما سبق يتضح قبول الفرض الثالث الذي ينص على أنه توجد عالقة جوهرية ذات داللة إحصائية بين الترويج االلكتروني عبر منصات
التواصل االجتماعي وجدارة العالمة التجارية ،ورفض فرض العدم مما يدل على صحة الفرض الثالث ،أما نموذج العالقة فهو
جدارة العالمة التجارية = (0.493 +6.301الترويج االلكتروني عبر منصات التواصل االجتماعي)
وبتفسير النموذج السابق يتضح أنه بقياس الترويج االلكتروني عبر منصات التواصل االجتماعي يمكن التنبؤ بجدارة العالمة التجارية ،كما
أن كل زيادة قدرها وحدة واحدة من الترويج االلكتروني عبر منصات التواصل االجتماعي تزيد من قيمة جدارة العالمة التجارية بمقدار  ،0.493كما
يمكن القول ان الخداع في الترويج االلكتروني سيكون له تأثير عكس ي على جدارة العالمة التجارية.

املبحث الثامن :النتائج والتوصةات
توصل الباحثون ملجموعة من النتائج بناء على مخرجات التحليل االحصائي لالستمارة ،كما سيتم استعراض بعض التوصيات لهذه النتائج فيما
يلي:
 .1يوجد إدراك لدى املستهلك للخداع الترويجي االلكتروني عبر منصات التواصل االجتماعي ،لذا على الشركات تقديم املنتجات والخدمات التي
تتطابق مع الوعود التي روجت بها عبر وسائل التواصل االجتماعي ،وأن تكون جودة املنتجات املروج لها مطابق للواقع ،حيث أظهرت عينة الدراسة
أن املعلومات الواردة باإلعالنات االلكترونية عبر منصات التواصل االجتماعي تتصف باملبالغة ووصف واقع املنتجات بغير ماهي علية ،وأال يكون
الغرض من املعلومات عن املنتجات عبر وسائل التواصل االجتماعي فقط لتبني صورة ايجابيه وعند التعامل الفعلي يكون المر خالف ذلك ،وفي
نفس الوقت توص ي الدراسة بضرورة االهتمام بموضوع الخداع في الترويج االلكتروني من قبل جمعية حماية املستهلك ووضع التشريعات
والضوابط له ،والعمل على تشجيع املستهلك باللجوء الى جمعية حماية املستهلك في حال تعرضه أو معرفته بممارسات الخداع الترويجي
االلكتروني.
 .2توجد عالقة جوهرية ذات داللة إحصائية بين الترويج االلكتروني عبر منصات التواصل االجتماعي وأمان العالمة التجارية ،وقد يعكس ذلك أن
الخداع في الترويج االلكتروني يؤثر بشكل سلبي على أمان العالمة التجارية ،حيث أظهرت نتائج عينة الدراسة أن العالمات التجارية للشركات التي
تستخدم مواقع التواصل االجتماعي في الترويج ملنتجاتها تلبي توقعات مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي وفي نفس الوقت يشعرون بالثقة تجاه
تلك العالمات ،لذا على الشركات تبني فكرة الترويج عبر وسائل التواصل االجتماعي بدون خداع سواء كان مقصود أي بوجود نية مسبقة للخداع
أو بدون قصد حيث يجب االعتذار في حال اكتشاف الخداع.
 .3توجد عالقة جوهرية ذات داللة إحصائية بين الترويج االلكتروني عبر منصات التواصل االجتماعي وجدارة العالمة التجارية ،وقد يعكس ذلك أن
الخداع في الترويج االلكتروني يؤثر بشكل سلبي على جدارة العالمة التجارية ،حيث أظهرت نتائج عينة الدراسة أن الشركات التي تستخدم مواقع
التواصل االجتماعي في الترويج ملنتجاتها وعالماتها التجارية تضع رغبات العمالء في أولى اهتماماتها ،وأن الشركات التي تستخدم مواقع التواصل
االجتماعي في الترويج ملنتجاتها وعالماتها التجارية تسعى جاهدة لتحقيق رضا العمالء ،لذا على الشركات تبني فكرة التريج االلكتروني عبر وسائل
التواصل االجتماعي حتى لو كان على حساب مبيعاتها في الوقت القصير لتأثيره على الشركة من حيث درجة الصدق واإلخالص في معالجة مخاوف
املستهلكين ،مما يكون له تأثير إيجابي على الشركات في املدى الطويل

املراجع:
أوال :الكتب العربةة:
 .1ابو النجا ،محمد )2008( ،التسويق املتقدم ،الطبعة االولى ،الدار الجامعية ،مصر
 .2الطائي يوسف و العبادي ،هاشم )2009( ،التسويق االلكتروني ،الطبعة الولى ،دار الوراق للنشر والتوزيع ،عمان ،الردن.
 .3العاص ي ،شريف )2006( ،التسويق النظرية والتطبيق ،الدار الجامعية للنشر والتوزيع ،عمان ،الردن.
 .4غنيم ،احمد وصبري ،نصر )2000( ،تعليم بنفسك التحليل االحصائي للبيانات باستخدام  ،SPSSالقاهرة ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع.
ثانةا :امل الت العلمةة واملؤتمرات:
 .1تومي ،سمية )2017( ،الخداع التسويقي :رؤية شرعية ،مجلة ريادة االعمال اإلسالمية ،الهيئة العاملية للتسويق االسالمي بلندن ،بريطانيا ،مجلد
 ،2عدد https://doi.org/10.12816/0045679 ،2
 .2جمعة ،نعيم  )2003( ،ظواهر تسويقية غير صحيحة في املواطن العربي ،امللتقى العربي الثاني للتسويق في الوطن العربي الفرص والتحديات،
الدوحة قطر 8-6 ،اكتوبر.
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Abstract:

The aim of this study is shed light on a new phenomenon which is deceptive promotion through
social networks. This study aims to test if the consumers perceive this deceptive promotion and effect of this on
trade mark perceptions and competences. The community of this study was formed from all the students and staff
of Al-Majmmah university who are active on the social networks, the chosen sample was formed from (184)
students, (86) from administrative staff, and (97) academic staff. Questioner was developed. the study revealed that
consumer do perceive the deceptive promotion and there is strong correlation between the consumer perceptions
and the benevolence and competency of the trade mark.
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