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امللخص:
يهدف هذا البحث إلى التعرف على العالقة بين التعرض ملواقع التواصل الجتماعي وعالقته بتشكيل الصورة الذهنية من وجهة نظر عمالء
شركات التصالت الفلسطينية ،شمل مجتمع الدراسة شركات التصالت الفلسطينية والبالغ عددها ( )4شركات .أما العينة فتكونت من ()400
ً
مستجيبا من عمالء هذه الشركات .وتوصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة بين التعرض ملواقع التواصل الجتماعي وبين تشكيل الصورة الذهنية لدى
عمالء شركات التصالت الفلسطينية وكانت بدرجة متوسطة .وقد تبين أن توجهات الشركة نحو بناء هوية مميزة لها على مواقع التواصل الجتماعي
عززت من درجة الولء لها ،وأن هذه املواقع سهلت من تمييز خدمات الشركة عن بقية الشركات ،كذلك أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دللة
ُ
إحصائية ملتوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة من عمالء شركات التصالت الفلسطينية تعزى ملتغيري الجنس واملؤهل العلمي .في حين تبين وجود
ُ
فروق ذات دللة إحصائية ملتوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة من العمالء تعزى ملتغير العمر .وأوصت الدراسة بضرورة استجابة الشركات للعمالء
بسرعة عالية فيما يتعلق بالخدمات التي يتم الترويج لها على مواقع التواصل الجتماعي.
الكلمات املفتاحية :مواقع التواصل الجتماعي؛ الصورة الذهنية؛ العمالء؛ شركات التصالت الفلسطينية.

املقدمة:

ّ
ً
ً
شهد العالم في اآلونة األخيرة اهتماما متزايدا واستخداما مكثفا ملواقع التواصل الجتماعي ،وتعتبر هذه املواقع من الوسائل املهمة والحيوية التي
ً
ً
زاد الهتمام بها مؤخرا ،وذلك ملا لها من أهمية وتأثير على تشكيل الصورة الذهنية خصوصا مع ثورة التصالت وتكنولوجيا املعلومات وازدياد حدة
املنافسة املحلية والعاملية.
وبما أن املفهوم الحديث للتسويق يركز على خلق قيمة ومكانة للمنظمات في نظر العمالء ،فان العوملة والتوسع الكبير في حجم األسواق والتطور
التكنولوجي املتسارع وسرعة التصالت أسهمت في توجه املنظمات نحو التركيز على الصورة الذهنية للمنظمة كإطار يدفع بها لتعزيز القيمة والجودة
املقدمة للعمالء ).(Balaji & Hartline, 2011,p: 127
وقد استطاعت مواقع التواصل الجتماعي أن تنال الهتمام الكبير بفضل ما حملتــه من قدرات هائلة وإمكانيات تطويريــة في أداء شركات
التصالت لعملياتها وطرق تقديم خدماتها وإرضاء عمالءها ،حيث بات اإلبداع والبتكــار سيد املوقــف التنافس ــي في مجـال التقنيــات الحديثة واملحرك
األساس لهذه الشركات في البقـاء والستم ـرار وتحقيق مستــوى أداء تسويقي عـ ٍـال.
وفي إطار أدبيات التسويق ،فان استخدام مواقع التواصل الجتماعي لها ارتباط وثيق بوجود شركات التصالت وفاعليتها وفي تحقيق أهدافها
املتمثلة بالبقاء والتكيف والنمو ،وهذا ما يجعل هذه الشركات تسعى وبشكل متواصل لتحسين صورتها الذهنية لدى العمالء ،وتحقيق أعلى درجات
التكامل ما بين الوظائف التسويقية والعمليات وخدمة العمالء داخل الشركة من جهة بحيث تصبح الوظائف التسويقية في تكامل من خالل إدخال
هذه املواقع لتكوين رأس مال مكون من العمالء والحتفاظ بهم ومحاولة بناء صورة ذهنية لخدماتها.
لذلك تحرص الشركات اليوم أكثر من أي وقت مض ى على بناء صورة ذهنية وتحسينها في أذهان جميع األطراف التي تتعامل معها ،علما بأن لكل
شركة صورة ذهنية في أذهان جميع املتعاملين معها شاءت في ذلك أم لم تشأ وقد تكون ايجابية أو سلبية وسواء خططت لذلك أم لم تخطط ول شك أن
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الصورة الذهنية الحسنة يمكن أن تسهم كثيرًا في نجاح الشركات واستمراريتها ،فالصورة الذهنية تتشكل ً
بناء على املدركات الحسية لدى الجمهور عن
الشركة.
كما استطاعت مواقع التواصل الجتماعي أن تحوز على اهتمام بالغ بفضل ما حملتــه من قدرات هائلة وإمكانيات تطويريــة في أداء شركات
التصالت لعملياتها وطرق تقديم خدماتها وإرضاء عمالءها ،حيث أصبح اإلبداع والبتكــار سيد املوقــف التنافس ــي في مجـال التقنيــات الحديثة ومنها
مواقع التواصل الجتماعي ،واملحرك األساس للمنظمـات في البقـاء والستم ـرار لتحقيق مستــوى أداء عـ ٍـال ســواء في مجـال الربحيــة أو الحصة السوقيــة.
ً
وتبدي شركات التصالت اهتماما متزايدا بتقديم خدماتها ورفع مستواها حتى تكون قادرة على البقاء واملنافسة وتلبي حاجات عمالءها الحاليين
واملتوقعين ،خاصة وان ثورة التصالت واملعلومات مكنت العمالء من املفاضلة بين الخدمات املقدمة حسب رغباتهم واختيارهم .لذلك فإن البقاء
والستمرارية وتحقيق الربح وتقليل املخاطر وتلبية حاجات العمالء الحالية واملتوقعة هي أهم األهداف التي تسعى هذه الشركات لتحقيقها ،وهذا يتطلب
منها استخدام مواقع التواصل الجتماعي بكفاءة وفعالية وضمن اإلمكانات املتاحة ،باإلضافة للموارد البشرية املؤهلة على التعامل مع هذه املواقع.
مشكلة الدراسة:
كغيرها من منظمات األعمال تسعى شركات التصالت لتحقيق أهدافها ،إذ يعتبر الهدف املشترك لهذه الشركات تحقيق "أقص ى ربح بأقل
لخدمة العمالء" ،إل أن طرق وأدوات بلوغ هذا الهدف تختلف من شركة ألخرى ،وإن إدخال وتطبيق التقنيات الحديثة ومنها مواقع التواصل الجتماعي
في خدماتها كوسيلة لتحقيق األهداف متفاوت وله كثير من اآلثار على تشكيل الصورة الذهنية للخدمات التي تقدمها شركات التصالت.
تنبع مشكلة الدراسة من تساؤل دار في ذهن الباحث يتمحور حول الدور الذي يمكن أن تلعبه مواقع التواصل الجتماعي في تشكيل الصورة
الذهنية ،في ظل تراجع دور املواقع اإللكترونية لحساب هذه املواقع ،وقوة تأثير هذه املواقع على العمالء ،على اعتبار أن هذه املواقع أصبحت عامل مهم
في تهيئة املتطلبات الالزمة لتشكيل الصورة الذهنية .فاملضمون الذي ّ
تتوجه به هذا املواقع عبر رسائل ترويجية ،تسهم بالضرورة في تشكيل الصورة
الذهنية.
ومن املعروف أن عمالء شركات التصالت الفلسطينية في كل مكان يخضعون ملجموعة من الرسائل الترويجية تؤثر بالضرورة على تشكيل
ً
ً
الصورة الذهنية لديهم ،وتؤدي مواقع التواصل الجتماعي دورا مهما في ذلك .وانطالقا من فإن مشكلة الدراسة تعالج إمكانية تشكيل الصورة الذهنية
حول الخدمات الذي تقدمها شركات التصالت الفلسطينية من خالل تعرض العمالء ملواقع التواصل الجتماعي.
أسئلة الدراسة:
تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
السؤال األول :ما مستوى دور مواقع التواصل الجتماعي في تشكيل الصورة الذهنية من وجهة نظر عمالء شركات التصالت الفلسطينية؟
ُ
السؤال الثاني :هل توجد فروق ذات دللة إحصائية ملتوســطات إجابــات أفــراد عينــة الدراســة مــن عمــالء شــركات التصــالت الفلســطينية تعــزى ملتغيــرات
الجنس ،العمر ،املؤهل العلمي؟
فرضيات الدراسة:
بنيت الدراسة الحالية على الفرضيات اآلتية:
الفرضية األولى :ل يوجد دور ملواقع التواصل الجتماعي في تشكيل الصورة الذهنية من وجهة نظر عمالء شركات التصالت الفلسطينية.
ُ
الفرضية الثانية :ل توجد فروق ذات دللة إحصائية ملتوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة من عمالء شركات التصالت الفلسطينية تعزى ملتغيرات
الجنس ،العمر ،املؤهل العلمي.
أهمية الدراسة:
ً
مما يعطي هذه الدراسة أهمية تناولها ملواقع التواصل الجتماعي ،األمر الذي يستدعي تضافر وتكامل جهود الباحثين لدراسته وتحليله ،بهدف
التعرف على تأثيرها على تشكيل الصورة الذهنية لدى العمالء وخاصة عمالء شركات التصالت الفلسطينية التي يمكن لها الستفادة من هذه نتائج
هذه الدراسة بالقدر الذي يؤهلها على التعامل مع هذه املواقع في أثناء قيامها بالترويج للخدمات التي تقدمها.
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أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة العالقة بين التعرض ملواقع التواصل الجتماعي وعالقته بتشكيل الصورة الذهنية من وجهة نظر
أعضاء الهيئة عمالء شركات التصالت الفلسطينية ،كذلك التعرف على مدى وجود فروق ذات دللة إحصائية ملتوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة
ُ
تعزى ملتغيرات الجنس ،العمر ،املؤهل العلمي.
مصطلحات الدراسة:
م واقع التواصل االجتماعي :هي مواقع إلكترونية اجتماعية على شبكة النترنت ،وتعتبر الركيزة األساسية للترويج للخدمات التي تقدمها شركات
التصالت الفلسطينية وهي تتيح للعمالء فرصة التواصل فيما بينهم عبر هذا الفضاء الفتراض ي.
الصورة الذهنية :وهي عبارة عن مجموعة من الدراكات والنطباعات والتصورات التي يكونها األفراد في أذهانهم حول خدمات النترنت والتصالت
الثابتة والخلوية التي تقدمها شركات التصالت الفلسطينية.
عمالء شركات االتصاالت الفلسطينية :هم األشخاص العاديون أو العتباريون الذي يقومون بشراء خدمات اإلنترنت وخدمات التصالت الخلوية
وخطوط الهواتف األرضية الثابتة والتي توفرها شركات التصالت الفلسطينية في السوق الفلسطيني حسب املواصفات واملعايير الدولية.
حدود الدراسة:
 .1الحدود الزمانية :تم تطبيق الدراسة خالل الفترة الواقعة ما بين شهر كانون الثاني  – 2018وشهر شباط .2019
 .2الحدود املكانية :شركات التصالت الفلسطينية وهي (شركة حضارة للتكنولوجيا والنترنت ،مجموعة التصالت الفلسطينية ،شركة جوال،
اوريدو لالتصالت).
 .3الحدود البشرية :عمالء شركات التصالت الفلسطينية.
منهج الدراسة:
تعد هذه الدراسة من الدراسات امليدانية التي تم اعتماد املنهج الوصفي والتحليلي بهدف التعرف على العالقة بين التعرض ملواقع التواصل
الجتماعي وعالقته بتشكيل الصورة الذهنية من وجهة نظر عمالء شركات التصالت الفلسطينية.
مجتمع الدراسة والعينة:
يتكون مجتمع الدراسة من شركات التصالت الفلسطينية والبالغ عددها ( )4شركات ،أما وحدة املعاينة والتحليل فقد تكونت من العمالء
الذين يتعاملون مع شركات التصالت الفلسطينية ،وقد تم توزيع الستبانات على العمالء بالطريقة امليسرة ،وتم اعتماد ( )400استبانة تم إخضاعها
للتحليل اإلحصائي.
أداة الدراسة:
تم تصميم استبانة مكونة من قسمين ،هما:
القسم األول :وخصص للتعرف على البيانات الشخصية لعمالء شركات التصالت الفلسطينية من عينة الدراسة ،وتشمل (الجنس ،العمر ،املؤهل
العلمي).
القسم الثاني :واشتمل على بعض العبارات ذات العالقة بالجوانب الخاصة بالتعرض ملواقع التواصل الجتماعي وعالقته بتشكيل الصورة الذهنية،
واستخدم الباحث مقياس ثالثي (موافق  3عالمات ،محايد عالمتان ،غير موافق عالمة واحدة) ،وتم تقسيم درجات التقدير إلى ثالثة مستويات
(منخفض ،متوسط ،مرتفع) بالعتماد على املعادلة التالية وهي معيار التصحيح.
= 0.66
1-3
=
الحد األعلى للبدائل – الحد األدنى للبدائل
3
عدد املستويات
املدى األول1.66 = 0.66 + 1 :
املدى الثاني2.33 =0.66 + 1.67 :
املدى الثالث.3 =0.66 +2.34 :
فتصبح بعد ذلك التقديرات كالتالي:
ً
ً
 .1أقل من أو يساوي ( )1.66مؤشرا منخفضا.
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ً
ً
 .2أكبر أو يساوي ( )1.67واقل من أو تساوي ( )2.33مؤشرا متوسطا.
ً
ً
 .3أكبر من أو تساوي ( )2.34مؤشرا مرتفعا.
صدق أداة الدراسة:
قام الباحث بإجراء اختبار الصدق بهدف التأكد من مصداقية أداة الدراسة والثقة في نتائج الدراسة من خالل عرض الستبانة على مجموعة
من املحكمين واألساتذة للحكم على مدى صدقها الظاهري واملنطقي وعلى مدى صالحيتها كأداة لجمع البيانات.
ثبات أداة الدراسة:
تم استخدام معامل (كرونباخ ألفا  )Cronbach–Alphaلالتساق الداخلي لجميع مقاييس وفقرات الستبانة وقد بلغت ( )% 84.6وهي نسبة
ذات اعتمادية مرتفعة.
أساليب جمع البيانات:
تم العتماد في هذه الدراسة على نوعين من مصادر املعلومات هما املصادر األولية واملصادر الثانوية وكما يلي:
ا
أوال :البيانات األولية :وهي تلك البيانات التي اعتمد عليها الباحث من خالل تصميم استبانة جرى تطويرها لخدمة موضوع الدراسة الحالية.
ا
ثانيا :البيانات الثانوية :وهي مصادر البيانات واملعلومات املتاحة التي تم جمعها ألغراض أخرى ومن املصادر املكتبية ومن مراجعة األدبيات السابقة،
وتتمثل هذه البيانات في كتب التسويق واملواد العلمية الدوريات املتخصصة والنشرات رسائل املاجستير وأطروحات الدكتوراه وخاصة التي تبحث في
مواقع التواصل الجتماعي والصورة الذهنية.
املعالجة اإلحصائية:
و عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها تم استخدام التحليالت اإلحصائية اآلتية:
 .1تم حساب املتوسطات الحسابية والنحرافات املعيارية واألهمية والرتبة لستجابات عمالء شركات التصالت الفلسطينية على فقرات الستبانة
ككل.
 .2تم استخدام تحليل التباين األحادي ( )One way Anovaلبيان الفروق ذات الدللة اإلحصائية في استجابات عمالء شركات التصالت
الفلسطينية عينة الدراسة تعزى ملتغيرات (الجنس ،العمر ،املؤهل العلمي).
الدراسات السابقة:
 .1دراسة قطب وعتريس ( )2007إلى أن العالمات التجارية تتعرض إلى تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية تؤثر على صورتها الذهنية وتاريخها
الطويل ،وإن تشويه السم التجاري أو التصميم الجرافيكى للعالمات التجارية يؤثر على صورتها الذهنية.
 .2دراسة عقل ( )2010إلى التعرف على أثر مكونات العالمة التجارية وخصائص الشركة في تشكيل الصورة الذهنية لدى عمالء قطاعي التصالت
واملصارف في األردن ،وخلصت إلى وجود تأثير ملكونات العالمة التجارية ولخصائص الشركة في تشكيل الصورة الذهنية لدى عمالء قطاع
التصالت وعمالء قطاع البنوك في األردن.
 .3دراسة منصور ( )2012إلى عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية في الحاجات والشباعات التي يحققها الشباب األردني من استخدام شبكات
التواصل الجتماعي تبعا ملتغير النوع الجتماعي (ذكر أنثى) ،في حين تبين وجود فروق ذات دللة إحصائية في الحاجات املعرفية ،والوجدانية في
الحاجات واإلشباع التي يحققها الشباب األردني من استخدام هذه الشبكات تبعا ملتغير مدى الستخدام.
 .4دراسة حمودة ( )2013إلى أن الفيس بوك جاءت في املرتبة األولى كأكثر شبكات التواصل الجتماعي استخدام وتفاعل حسب وجهة نظر الشباب
الفلسطيني ،ثم املحادثات سكاي بي واملاسنجر ،يتبعها مشاركة الفيديو (اليوتيوب) ،ثم (جوجل بلس) ،يتبعها التدوين املصغر مثل (تويتر) ،ويليها
ً
املنتديات ،ومن ثم املدونات ،وأخيرا جاء موقع الصور (الفليكر).
 .5دراسة أبو جليل ( )2016إلى التعرف على أثر استخدام التقنيات الحديثة في تشكيل الصورة الذهنية في البنوك األردنية ،وتوصلت إلى انه يوجد
أثر لستخدام التقنيات الحديثة في تشكيل الصورة الذهنية لعمالء البنوك العاملة في األردن ،وأن هذه التقنيات توفر خدمة جيدة في البنوك
تتناسب واحتياجات البنك العمالء.
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 .6دراسة ( )Vansoon, 2017أن هناك أكثر من نصف عينة الدراسة من األفراد البالغين والذين يقومن باستخدام مواقع التواصل الجتماعي كن
من أهمها يوتيوب والفيس بوك ،قد اعترف هؤلء األفراد بأنهم يقومن بقضاء وقت طويل على مواقع التواصل الجتماعي وشبكة اإلنترنت من
األوقات التي ْيق ُ
ضونها مع األصدقاء أو مع أفراد األسر التي ينتمون إليها.
مفهوم م واقع التواصل االجتماعي:
ً
لقد أحدث التقدم الهائل في تكنولوجيا املعلومات والتصالت نوعا من التواصل والتفاعل الجتماعي بين األفراد واملنظمات ،وذلك ضمن
الفضاء اإللكتروني الفتراض ي الذي ساهم في أحداث تغييرات كبيرة في العالقات األفراد وفي أشكال التفاعل بين املنظمات واملجتمع الذي يحيط بها في
أساليب التواصل ،وهذا التفاعل ما يعرف بمواقع التواصل الجتماعي ،التي ألغت الحدود وساهمت في تقريب املسافات بين األفراد والشعوب
والثقافات.
ً
ً
وقد شهدت مواقع التواصل الجتماعي انتشارا واسعا خالل السنوات األخيرة وتعددت وتنوعت محاولة تقديم الخدمات وتحقيق مختلف
الشباعات ويأتي بمقدمتها ( فيسبوك ،تويتر ،يوتوب) كمنظومات تتيح للمشترك فيها القيام بإنشاء موقع خاص فيه ومن ثم ربطه من خالل نظام
اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرين لديهم نفس الهتمامات أو جمعه مع أصدقاء الجامعة أو الثانوية أو غير ذلك .مواقع التواصل الجتماعي تطلق على
مجموعة من املواقع على شبكة النترنت ظهرت مع الجيل الثاني "للويب" ،الذي يتيح التواصل بين األفراد في بيئة مجتمع افتراض ي يجمعهم حسب
مجموعات اهتمام أو شبكات انتماء (بلد ،جامعة ،شركة) ،كل هذا يتم عن طريق خدمات التواصل املباشر من إرسال الرسائل أو الطالع على امللفات
الشخصية لآلخرين ومعرفة أخبارهم ومعلوماتهم التي يتيحونها للعرض عبر هذه املواقع (جرار ،2012 ،ص.)37
ويشير مصطلح التواصل الجتماعي إلى عملية التواصل مع عدد من الناس (أقارب ،زمالء ،أصدقاء) عن طريق مواقع وخدمات إلكترونية توفر
سرعة توصيل املعلومات على نطاق واسع فهي مواقع ل تعطيك معلومات فقط بل تتزامن وتتفاعل معك أثناء إمدادك بتلك املعلومات في نطاق شبكتك
وبذلك تكون أسلوب لتبادل املعلومات بشكل فوري عن طريق شبكة النترنت (املقدادي ،2013 ،ص.)24
ويرى (الدليمي ،2011 ،ص )183أن مواقع التواصل الجتماعي هي مواقع النترنت التي يمكن للمستخدمين املشاركة واملساهمة في إنشاء أو
إضافة صفحاتها وبسهولة على الشبكات الجتماعية التفاعلية التي تتيح إمكانية التواصل بين مستخدمي هذه الشبكات في أي وقت يشاءون وفي أي
مكان من العالم يمكن أن يتواجدوا به.
تعرف مواقع التواصل الجتماعي بأنها تلك املنظومة التي تضم مجموعة من الشبكات اإللكترونية التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء موقع خاص
به ،ومن ثم ربطه عن طريق نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرين لديهم الهتمامات والهوايات نفسها (راض ي ،2013 ،ص.)23
ويعرف (منصور ،2012 ،ص )2مواقع التواصل الجتماعي ،بأنها " تلك املواقع الجتماعية التي تتيح ملتصفحيها إمكانية مشاركة امللفات والصور
وتبادل مقاطع الفيديو ،وكذلك مكنتهم من إنشاء املدونات اإللكترونية ،وإجراء املحادثات الفورية ،وإرسال الرسائل ،وتصدرت الشبكات الجتماعية
هذه ثالثة مواقع هامة ورئيسية هي" :الفيسبوك" و "تويتر" وموقع مقاطع الفيديو "اليوتيوب".
ويعرف الباحث مواقع التواصل الجتماعي ،بأنها كافة الخدمات التي يتم إنشاؤها وبرمجتها من قبل شركات كبرى لجمع أكبر عدد من
املستخدمين واألصدقاء ومشاركة األنشطة والهتمامات ،والبحث عن تكوين صداقات و اهتمامات وأنشطة لدى أشخاص آخرين يتشاركون معهم
بإحدى الشتراكات الفكرية أو غيرها ،وتوفر هذه الخدمات ميزات مثل املحادثة الفورية والتراسل العام والخاص ومشاركة الوسائط املتعددة من صوت
وصورة وفيديو وامللفات.
مفهوم الصورة الذهنية:
ُ
تعد الصورة الذهنية بمثابة املرشد الذي يساعد اإلنسان على فهم وإدراك وتفسير األمور التي يتعرض لها ،فهي مجرد فكرة تقود الفرد إلى
تصورات معينة لش يء ما بحيث ينطوي على تلك الفكرة تصرفات وأفعال إيجابية أو سلبية .)Cassidy, 2009, p: 90( ،وهذه الفكرة تتشكل من خاللها
السلوكيات املختلفة التي يبدئها األفراد ،فالصورة الذهنية تعبر عن مجموعة من األفكار واملشاعر واملعتقدات التي تتكون في أذهان األفراد عن املنظمات
املختلفة ،وهذه الصورة تتكون من خالل التجارب املباشرة أو غير املباشرة ،وهي تمثل الواقع الصادق ملا يحملوه في الناس في أذهانهم حول األشياء
(عقل ،2010 ،ص.)49
ويرى ( )Kotler & Keller, 2016إن الصورة الذهنية لدى األفراد تتسم باملرونة والتغير املستمر وهي ليست ثابتة ،ولكنها تحتاج إلى جهود كبيرة
ووقت من أجل إحداث التغيير في هذه الصورة التي تعتبر عملية من العمليات الديناميكية املتحركة التي تتطور وتنمو وتتسع وتتعمق ،وهي تعبر عن
التصورات التي يحملها األفراد املجتمع عن األشياء من حولهم بمكوناتها املختلفة ،وتعد الصورة الذهنية نتاج طبيعي ملجموعة من الخبرات املباشرة وغير
املباشرة التي يتلقاها األفراد عبر تفاعالتهم التصالية املختلفة.
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وقد أطلق (والترليبمان) مفهوم الصورة الذهنية كأحد املصطلحات املتعارف عليها والتي تصلح باألساس لتحليل وتفسير عمليات التأثير التي
تحدثها وسائل اإلعالم ،وهي مفهوم يستهدف ذهن اإلنسان ليعبر عن أول ما يتبادر للعميل عندما تذكر أمامه اسم شركة معينة أو ذكر أحد منتجاتها
(.)Gottschalk, 2016, p: 61
والصورة الذهنية تعني انطباع صورة الش يء في الذهن وهي تمثل أحد أبرز الدوافع الصادقة واملحرك القوي لألفراد الذين ينظرون إلى األشياء
املحيطة بهم ويفهمونها على أساس الصورة املطبوعة في الذهن ،على اعتبار إنها تمثل الناتج النهائي للتصورات والنطباعات الذاتية في أذهان هؤلء
األفراد نحو ش ي معين ،وهذه النطباعات املوجودة تتشكل من خالل التجربة املباشرة وغير املباشرة والتي ترتبط بالعواطف والتجاهات والعقائد التي
يحملها األفراد نحو هذه األشياء )(Synder, 2015, p:97
تعرف الصورة الذهنية بأنها عملية من العمليات املعرفية والنفسية النسبية التي تعود إلى األصول الثقافية ،وهي تصورات عقلية شائعة بين
األفراد ومبنية على إدراكاتهم الختيارية املباشر وغير املباشر لخصائص وسمات ش ي ما ( منتج ،شركة ,فرد ,جماعة ,مجتمع ,نظام وغير ذلك) ،وتشكيل
انطباعات واتجاهات عاطفية نحو هذا الش ئ (ايجابية أو سلبية) ،وينتج عن هذه التجاهات والنطباعات توجهات سلوكية (باطنة أو ظاهرة) في إطار
مجتمع معين ،وقد تأخذ هذه اإلدراكات والتجاهات والتوجهات أشكال ثابتة أو غير ثابتة ,دقيقة أو غير دقيقة (.)Van Heerden, 2009, p: 29
ويشير ( )Keller, 2015, p: 545إلى أن الصورة الذهنية تتكون من أربعة أبعاد رئيسية أولها يتعلق باملنتج من حيث الجودة واإلبتكار ،والبعد
الثاني يتعلق باألشخاص والعالقات من حيث توجه املنظمة نحو العمالء ،أما البعد الثالث فيتعلق بالقيم والبرامج من حيث املسئولية املجتمعية
(مسئولية املنظمة تجاه املجتمع) والعناية بالبيئة ،والبعد الرابع يتعلق بمصداقية املنظمة من حيث الخبرات والتفضيل والثقة .وتعني أيضا الجودة
كجزء من صورة املنظمة ،مدى إدراك العمالء بأن املنظمة تقوم بتقديم منتجات ذات جودة عالية من حيث الكفاءة والفعالية ومالءمتها لحاجاتهم
ورغباتهم (.)Kotler & Keller, 2016
ً
وقد حدد ( )Gotsi & Andriopoulos, 2017, p: 341بعدين رئيسين لصورة املنظمة الذهنية من وجهة نظر العمالء هما األكثر إسهاما في تمييز
املنظمة عن منافسيها ،وهما قدرات املنظمة واملسؤولية الجتماعية ،وتتكون قدرات املنظمة من خبراتها وجودة منتجاتها وتوجهها نحو العمالء وابتكاريها
وتطورها وخدمة ما بعد البيع.
ويشير ( )Brown & Dacin, 2017إلى أن هناك عدد من األركان الرئيسية التي تتكون منها الصورة الذهنية ،وهي تتمثل بما يلي:
ً
 .1الشخصية :وهي تعكس بعض الجوانب املعينة والتي ترسخ في أذهان العمالء ،فمثال نقول إن  Sonyالجودة واملتانة.
 .2املحيط الثقافي :وتعمل املنتجات على إيجاد نوع من التكامل مع النظام الثقافي وتطوير نظام من القيم الثقافية التي تجعل منتجات املنظمة
متميزة عن بقية املنتجات.
 .3العمليات الذهنية :وهي تعكس الخبرة السابقة التي يحملها العميل في ذهنه ،وهي تمثل العمليات التي يقوم بعملها داخليا بينه وبين نفسه ،فيما
ً
يتعلق باملنتج والصورة املكونة عنه ،فمثال تحتل  Sonyكعالمة تجارية الشراء الجيد للمنتجات الجيدة.
 .4االنعكاس :ويتمثل في انعكاس املنتج في ذهن العميل من خالل رؤيته ومعايشته لآلخرين الذين يمتلكون منتجات ذات عالمات تجارية متميزة،
ً
وتمثل الصورة التي يرى بها هؤلء الذين يمتلكون هذه املنتجات ،فالعالمات التجارية تعطي ملن يمتلكونها صورة معينة فمثال  Sonyاملستهلك
الرشيد الذي يفاضل بين السعر والجودة.
ً
 .5العالقات :وتتمثل هذه الصورة في العالقة بين املنتج والعميل فمثال شفرات الحالقة "جيليت" منتج خاص بالرجال وجهاز "بروان" خاص بالنساء.
 .6املاديات :وهي تتعلق بالجوانب امللموسة من املنتج وتحتوي على مجموعة من العناصر الكامنة في عقل العميل الباطن حول املنتج والتي تظهر
عندما يتم ذكر اسم املنتج التجاري مثال عندما يذكر " "Sonyفان أول ما يتبادر إلى ذهن العميل أنه تليفزيون ملون.
ويرى الباحث أن الصورة الذهنية تعني التقديم العقلي والذهني الذي يكونه العمالء في أذهانهم حول خدمات النترنت والتصالت الثابتة
والخلوية التي تقدمها شركات التصالت الفلسطينية ،فهي بذلك تكون محاكاة لتجارب تكون مرتبطة بالعواطف املعينة نحو هذه الخدمات ،فهي
عمليات السترجاع الذهني ملا يختزنه العمالء بذاكرتهم أو تخيالتهم ملا تدركه حواسهم الخمسة حول الخدمات التي تقدمها هذه الشركات.

نتائج الدراسة امليدانية:

ا
أوال :النتائج املتعلقة بمستوى دورم واقع التواصل االجتماعي في تشكيل الصورة الذهنية من وجهة نظرعمالء شركات االتصاالت الفلسطينية.
تم استخراج املتوسطات الحسابية والنحرافات املعيارية ،والجدول ( )1يبين تقديرات العينة والتي كانت على النحو التالي:
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جدول ( :)1املتوسطات الحسابية واالنح رافات املعيارية والرتبة والدرجة لفقرات االستبانة مرتبة تنازليا
الرتبة

رقم
الفقرة
1

9

2

17
4

3
4

11

5

8

6

15
19
13

7
8
9

3
18
10
14

10
11
12
13

20

14

16

15

7
12

16
17

6
5
1

18
19
20

2

الفقرات
عززت توجهات الشركة نحو بناء هوية مميزة لها على مواقع التواصل الجتماعي من درجة
ولئي له
تركز مواقع التواصل الجتماعي في تغطيتها على املزايا التي تتمتع بها خدمة التصالت
املقدمة من الشركة
تعرض مواقع التواصل الجتماعي خدماتها بشكل جذاب
الحداثة والتطور في الخدمات التي تقدمها الشركة على مواقع التواصل الجتماعي كانت
دافعا لي كي أروج لها
تقدم مواقع التواصل الجتماعي وجهة نظر متوازنة حول خدمة التصالت التي تقدمها
الشركة
تسهم مواقع التواصل الجتماعي في تكوين انطباع جيد عن خدمة التصالت التي تقدمها
الشركة
تسهم مواقع التواصل الجتماعي في تحسين السمعة الطيبة للشركة
تساعد مواقع التواصل الجتماعي في تعزيز قناعاتي بالخدمات التي تقدمها الشركة
أسهمت مواقع التواصل الجتماعي في قرار اختياري للتعامل مع الخدمات التي تقدمها
الشركة
سهلت مواقع التواصل الجتماعي تمييز خدمات الشركة عن بقية الشركات
تتمتع الخدمات التي تقدمها الشركة بشخصية رمزية معبرة
تشكل الصورة الذهنية التي أحملها عن خدمات الشركة دافعا قويا للتعامل معه
تفي الشركة بالوعود التي تعطيها عن خدماتها على مواقع التواصل الجتماعي بالوقت
املحدد
تستجيب الشركة التي أتعامل معها بسرعة عالية بالخدمات التي يتم الترويج لها على
مواقع التواصل الجتماعي
تضع الشركة العمالء في مقدمة أولوياتها عند تقديم خدماتها على مواقع التواصل
الجتماعي
تسهم مواقع التواصل الجتماعي في نمو خدمات شركة التصالت بشكل سريع
تس ــهم مواق ــع التواص ــل الجتم ــاعي بترتي ــب اهتمام ــاتي وتحدي ــد أولي ــاتي نح ــو أي الخ ــدمات
أكثر أهمية
خصائص الخدمة التي تقدمها للشركة تتوافق مع الصورة الذهنية التي احملها عنها
تمنحني مواقع التواصل الجتماعي شعورا باألمان بما تقدمه الشركة التي أتعامل معه
تسهم مواقع التواصل الجتماعي في تشكيل الصورة الذهنية حول الخدمات املقدمة من
الشركة
الدرجة الكلية لفقرات االستبانة

املتوسط
الحسابي
2.585

االنحراف
املعياري
0.5869

مرتفعة

2.200

0.6872

متوسطة

1.880
2.360

0.7539
0.6802

متوسطة
مرتفعة

2.040

0.6787

متوسطة

2.265

0.6533

متوسطة

1.950
1.760
1.970

0.6780
0.6742
0.7292

متوسطة
متوسطة
متوسطة

2.510
1.845
2.130
1.965

0.6872
0.6806
0.7250
0.66027

مرتفعة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

1.700

0.69456

متوسطة

1.930

0.6612

متوسطة

2.265
2.020

0.6378
0.7226

متوسطة
متوسطة

2.340
2.350
2.715

0.6757
0.6706
0.5148

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

2.116

الدرجة

متوسطة

يبين الجدول ( )1أن املتوسط الحسابي لفقرات الستبانة قد بلغ ( ،)2.116وبدرجة متوسطة .وهذا املتوسط يعبر عن مستوى الدور الذي
تؤديه مواقع التواصل الجتماعي في تشكيل الصورة الذهنية من وجهة نظر عمالء شركات التصالت الفلسطينية .وقد تراوحت املتوسطات الحسابية
لفقرات هذا املحور مابين ( ،)2.715-1.700وأن أهم فقرة من وجهة نظر العينة كانت تلك الواردة في الفقرة ( )20حيث جاءت في املرتبة األولى وتنص
على أنه " تسهم مواقع التواصل الجتماعي في تشكيل الصورة الذهنية حول الخدمات املقدمة من الشركة" وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)2.715وبانحراف
معياري بلغ ( ،)0.5148وبدرجة مرتفعة ،بينما جاءت الفقرة ( )14باملرتبة األخيرة وتنص على انه "تستجيب الشركة التي أتعامل معها بسرعة عالية
بالخدمات التي يتم الترويج لها على مواقع التواصل الجتماعي " وبمتوسط حسابي ( ،)1.700وبانحراف معياري بلغ ( ،)0.6945وبدرجة متوسطة من
األهمية.
ُ
ا
ثانيا :النتائج املتعلقة بالفروق ملتوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة من عمالء شركات االتصاالت الفلسطينية تعزى ملتغيرات الجنس ،العمر،
املؤهل العلمي.
وللتعرف على مدى وجود فروق في استجابات عينة الدراسة ،فقد تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( ،(One way Anovaحيث تنص
قاعدة القرار على قبول الفرضية العدمية ورفض الفرضية البديلة إذا كانت قيمة  Fاملحسوبة أقل من قيمة  Fالجدولية ومستوى املعنوية Sig .اكبر من
0.05والجداول التالية ( )2و ( )3و( )4تبين النتائج التي تم التوصل إليها في اختيار هذه الفرضية:
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ا
جدول ( :)2نتائج تحليل التباين ( (One way Anovaللفروق في استجابات عينة الدراسة وفقا ملتغير الجنس
املتغير

مصدر التباين

مجموع
املربعات

درجات الحرية
df

متوسط
املربعات

الجنس

بين املجموعات
داخل املجموعات
التباين الكلي

0.004
16.86
16.87

1
398
399

0.004
0.042

قيمة F

قيمة F

املحسوبة

الجدولية

0.052

مستوى املعنوية Sig

0.819

3.92

يتبين من البيانات الواردة بالجدول ( )2أن قيمة  Fاملحسوبة هي ( )0.052وقيمتها الجدولية ( )3.92وباملقارنة بينهما يتضح أن قيمة  Fاملحسوبة
اقل من القيمة الجدولية ووفقا لقاعدة القرار التي تنص على أنه إذا كانت قيمة  Fاملحسوبة اقل من قيمة  Fالجدولية فإن هذا يعني أنه " ل توجد فروق
ذات دللة إحصائية ملتوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة من عمالء شركات التصالت الفلسطينية ُتعزى ملتغير الجنس" ،وهذا ما تؤكده مستوى
املعنوية ( )0.819وهي أكبر من .0.05
 .2العمر:
ا
جدول ( :)3نتائج تحليل التباين ( (One way Anovaللفروق في استجابات عينة الدراسة وفقا ملتغير العمر

املتغير

مصدر التباين

مجموع املربعات

العمر

بين املجموعات
داخل املجموعات
التباين الكلي

2.059
14.81
16.87

درجات الحرية

متوسط
املربعات

2
397
399

1.029
0.037

df

قيمة F
املحسوبة

13.68

قيمة F
الجدولية

مستوى املعنوية
Sig

0.000

3.92

يتبين من البيانات الواردة بالجدول ( )3أن قيمة  Fاملحسوبة هي ( )13.68وقيمتها الجدولية ( )3.92وباملقارنة بينهما يتضح أن قيمة  Fاملحسوبة
اكبر من القيمة الجدولية ووفقا لقاعدة القرار التي تنص على أنه إذا كانت قيمة  Fاملحسوبة اقل من قيمة  Fالجدولية فإن هذا يعني أنه " توجد فروق
ذات دللة إحصائية ملتوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة من عمالء شركات التصالت الفلسطينية ُتعزى ملتغير العمر" ،وهذا ما تؤكده مستوى
املعنوية ( )0.000وهي أكبر من. 0.05
 .3املؤهل العلمي:
ا
جدول ( :)4نتائج تحليل التباين ( (One way Anovaللفروق في استجابات عينة الدراسة وفقا ملتغير املؤهل العلمي

املتغير

مصدر التباين

مجموع املربعات

بين املجموعات
داخل املجموعات
التباين الكلي

0.160
16.71
16.87

درجات الحرية
df

املؤهل
العلمي

2
397
399

متوسط
املربعات
0.080
0.042

قيمة F
املحسوبة

0.944

قيمة F
الجدولية

3.92

مستوى املعنوية Sig

0.391

يتبين من البيانات الواردة بالجدول ( )4أن قيمة  Fاملحسوبة هي ( )0.944وقيمتها الجدولية ( )3.92وباملقارنة بينهما يتضح أن قيمة  Fاملحسوبة
اقل من القيمة الجدولية ووفقا لقاعدة القرار التي تنص على أنه إذا كانت قيمة  Fاملحسوبة اقل من قيمة  Fالجدولية فإن هذا يعني أنه " ل توجد فروق
ُ
ذات دللة إحصائية ملتوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة من عمالء شركات التصالت الفلسطينية تعزى ملتغير املؤهل العلمي" ،وهذا ما تؤكده
مستوى املعنوية ( )0.391وهي أكبر من .0.05

النتائج:
سعت الدراسة الحالية إلى التعرف على العالقة بين التعرض ملواقع التواصل الجتماعي وعالقته بتشكيل الصورة الذهنية لدى عمالء شركات
التصالت الفلسطينية ،وقد أظهرت النتائج أن مستوى الدور الذي تؤديه مواقع التواصل الجتماعي في تشكيل الصورة الذهنية كان بدرجة متوسطة،
وذلك من وجهة نظر عمالء شركات التصالت الفلسطينية .وقد تبين أن توجهات الشركة نحو بناء هوية مميزة لها على مواقع التواصل الجتماعي عززت
من درجة الولء لها ،وأن هذه املواقع سهلت من تمييز خدمات الشركة عن بقية الشركات ،كذلك تبين أن الحداثة والتطور في الخدمات التي تقدمها
الشركة على مواقع التواصل الجتماعي كانت دافعا للعمالء لكي يروجوا لها ،حيث أن هذه املواقع تمنح شعورا باألمان بما تقدمه الشركة ،كذلك تبين أن
مواقع التواصل الجتماعي تسهم في تكوين انطباع جيد لدى العمالء عن خدمة التصالت التي تقدمها الشركة وتسهم أيضا في نمو خدماتها بشكل
سريع .كما أظهرت النتائج ما يلي:
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ُ
 .1عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية ملتوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة من عمالء شركات التصالت الفلسطينية تعزى ملتغير الجنس.
ُ
 .2وجود فروق ذات دللة إحصائية ملتوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة من عمالء شركات التصالت الفلسطينية تعزى ملتغير العمر.
ُ
 .3عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية ملتوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة من عمالء شركات التصالت الفلسطينية تعزى ملتغير املؤهل
العلمي.
ويرى الباحث أن دور مواقع التواصل الجتماعي في تشكيل الصورة الذهنية لم يعد باإلمكان الستغناء عنه ،وذلك ملا يوفره هذا املوقع من
معارف ومعلومات مفيدة ومتنوعة حول الخدمات التي تقدمها شركات التصالت الفلسطينية ،إضافة إلى أنها تتيح املجال لتبادل اآلراء والتعليقات
والردود املتعلقة بهذه الخدمات.

التوصيات:
يوص ي الباحث شركات التصالت الفلسطينية بما يلي:
 .1ضرورة الستجابة ملتطلبات العمالء بسرعة عالية فيما يتعلق بالخدمات التي يتم الترويج لها على مواقع التواصل الجتماعي.
 .2السعي لتحقيق النسجام والتوافق بين القيم الرمزية املعبرة في الخدمة ،لن ذلك يسهل على العمالء تمييزها عن بقية الخدمات األخرى وفي
تحسين صورتها لديهم ويؤثر في تشكيل الصورة الذهنية لدى العمالء.
 .3الهتمام الكافي عند اختيار مواقع التواصل الجتماعي التي يتم استخدامها للترويج لخدماتها ،كونها ذات أهمية كبيرة في تشكيل الصورة الذهنية
وتعزيز قناعات العمالء بالخدمات التي تقدمها الشركة.
 .4التأكيد على أهمية إطالق حمالت إعالنية وترويجية على مواقع التواصل الجتماعي وإجراء اتصالت تسويقية قوية يتم من خاللها تعريف العمالء
وتذكيرهم بتفضيل خدماتها.
 .5أهمية استفادة الشركات من مواقع التواصل الجتماعي في الوصول إلى أكبر شريحة من العمالء املستهدفين وتوظيفها بحيث تصبح وسيلة
أساسية للترويج لخدماتها.
 .6أن تطرح شركات التصالت الفلسطينية في مواقع التواصل الجتماعي خدماتها إلى العمالء بمضمون يمتاز بعنصر اإلقناع والقبول وقادر على
إشباع حاجاتهم ورغباتهم كونها من العوامل املحددة في تشكيل الصورة الذهنية.
 .7القيام بدراسات متخصصة ومعمقة ومستمرة لفهم كيفية تشكيل الصورة الذهنية لدى عمالء شركات التصالت الفلسطينية حول خدماتها
ملعرفة أوجه الخلل والقصور فيها.
 .8إجراء املزيد من الدراسات واألبحاث وبشكل دوري لتقييم دور مواقع التواصل الجتماعي في تشكيل الصورة الذهنية حول مختلف الخدمات التي
ً
تقدمها نظرا للتطور والتغيير السريع ملثل هذه املواقع.

املراجع:
ا
أوال :املراجع العربية:
 .1أبو جليل ،محمد منصور )2016( ،أثر استخدام أثر استخدام التقنيات الحديثة في تشكيل الصورة الذهنية في البنوك األردنية ،بحث مقدم إلى
املؤتمر العلمي الدولي التاسع ،بعنوان" :التجاهات الحديثة في الفكر الداري( :التحديات واألفاق)" املنعقد خالل الفترة من  7 -6نيسان ،2016
كلية العمال ،جامعة فيالدلفيا ،عمان -األردن.
 .2جرار ،ليلى احمد )2012( ،الفيسبوك والشباب العربي ،مكتبة الفالح ،عمان ،األردن.
 .3حموده ،احمد يونس محمد ( )2013دور شبكات التواصل االجتماعي في تنمية مشاركة الشباب الفلسطيني في القضايا املجتمعية ،رسالة
ماجستير ،قسم البحوث والدراسات اإلعالمية ،معهد البحوث والدراسات العربية ،املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
 .4الدليمي ،عبد الرزاق محمد )2011( ،اإلعالم الجديد والصحافة اإللكترونية ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 .5راض ي ،زاهر )2013( ،استخدام م واقع التواصل االجتماعي في العالم العربي ،مجلة التربية ،العدد  ،15جامعة عمان األهلية ،عمان ،ص.39-23
 .6عقل ،إبراهيم سعيد إبراهيم ( )2010أثر مكونات العالمة التجارية وخصائص الشركة في تشكيل الصورة الذهنية لدى عمالء قطاعي
االتصاالت واملصارف في األردن ،أطروحة دكتوراه ،جامعة عمان العربية ،عمان ،األردن.
 .7قطب ،ميسون وعتريس ،فاتن ( )2007الصورة الذهنية للعالمات التجارية بين العوملة وتحديات العصر ،بحث مقدم إلى املؤتمر الدولي الثاني
عشر ،املنعقد في جامعة فيالدلفيا ,عمان ،األردن.
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. األردن، عمان، دار النفائس للنشر،) ثورة الشبكات االجتماعية2013( ، خالد غسان يوسف، املقدادي.8
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Abstract: This research aims to identify the relationship between exposure to social networking sites and its
relationship to the formation of the mental image from the point of view of customers of the Palestinian
telecommunications companies. The study community included 4 Palestinian telecommunications companies, and
the sample consisted of (400) respondents from the clients of such companies. The study found that there is a
moderate relationship between exposure to social networking sites and the formation of the mental image of the
customers of the Palestinian telecommunications companies.
It was found that the company's attitudes towards building a distinctive identity on social networking sites
enhanced the degree of loyalty to them, and that these sites facilitated the distinction of the company's services
from the rest of the companies. The study also found that there were no statistically significant differences in the
responses of the study sample regarding sex and education variables. However, there were statistically significant
differences in the responses of the study sample from the clients due to the age variable.
The study recommended that companies should respond to customers very quickly in terms of services
promoted on social networking sites.

Keywords: Social Networking Sites; Mental Image; Customers; Palestinian Telecommunications Companies.
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