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)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091



فعالية برنامج إرشادي الكتروني باستخدام مواقع التواصل االجتماعي في تنمية الوعي االستهالكي

...................................

املًخص بايًغة ايعسبية:
تناوؿ البحث الحالي دراسة فعالية برنامج إرشادي ألكتروني باستخداـ مواقع التواصؿ
اإلجتماعي عمى تنمية الوعى االستيالكي وميارة اتخاذ القرار لدى المرأة العاممة  ،وطبؽ
البحث عمى عينة قواميا ( )04إمرأة  ،وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي
والمنيج التجريبي  ،واشتممت المواد التعميمية وأدوات البحث عمى  :برنامج إرشادي مف خالؿ
صفحة عمى موقع الفيسبوؾ باإلضافة إلى مقياس الوعي اإلستيالكي وتضمف محوريف ىما
(السموؾ اإلستيالكي -الشراء األلكتروني) ومقياس اتخاذ القرار وتضمف ستة محاور (مف
وبعديا ،
قبميا
ً
إعداد الباحثة ) ،وتـ تطبيؽ ىذيف المقياسيف عمى عينة البحث تطبيقًا ً
وباستخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة أسفست ْتائر ايبشح احلايي عُا يًي:
 - 1وجود عالقة إرتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بيف استخداـ مواقع التواصؿ
اإلجتماعي (الفيسبوؾ ) والوعي اإلستيالكي لدى عينة البحث.
 - 2وجود عالقة إرتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بيف استخداـ مواقع التواصؿ
اإلجتماعي (الفيسبوؾ ) واتخاذ القرار لدى عينة البحث.
 -3توجد فعالية لمبرنامج اإلرشادى باستخداـ مواقع التواصؿ اإلجتماعي في تنمية الوعي
اإلستيالكي لدى عينة البحث.
 -0توجد فعالية لمبرنامج اإلرشادى باستخداـ مواقع التواصؿ اإلجتماعي في تنمية ميارة
اتخاذ القرار لدى عينة البحث.

ايهًُات املفتاسية :
برنامج إرشادي ألكتروني -مواقع التواصؿ اإلجتماعي -الوعي اإلستيالكي -اتخاذ القرار.
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The effectiveness of Cyber Counseling Program Using Social
Networking Websites on Consumption Awareness and Skill Decision
Making development for working woman
The current search examine the effectiveness of Cyber Counseling
Program Using Social Networking Websites on Consumption Awareness
and Decision making skill . The sample consists of (90) working woman .
The search used Descriptive analytical and experimental curriculum .
Educational materials and research tools include : Consumer awareness
scale (Consumer behavior
Online purchase) , and Decision Making scale that include (6)
axes designed by the researcher , These two scales were applied Pre and
post to the sample of the research . The researcher used the appropriate
statistical methods . the current search findings showed that:
- There is a statistically significant correlation on level (0,05) Between
the use of social networking sites (Facebook) and consumer awareness
of the research sample.
- There is a statistically significant correlation on level (0,05) Between
the use of social networking sites (Facebook) and Decision Making
skill of the research sample.
- There is effectiveness for Cyber Counseling Program Using Social
Networking Websites on Consumption Awareness development for
the research sample.
- There is effectiveness for Cyber Counseling Program Using Social
Networking Websites on Decision Making skill development for the
research sample.
Key words: Cyber Counseling Program- Social Networking WebsitesDecision Making- Consumption Awarenes
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املكدَة وَصهًة ايبشح:
تعد مواقع التواصؿ االجتماعي أحدث تطبيقات تكنولوجيا االتصاالت عبر شبكة االنترنت
كالفيسبوؾ ،والتويتر ،و االنستجراـ ،و لينكد اف ،واليوتيوب  ،وىي أكثر المواقع شعبية
انتشار لما تتمتع بو مف مزايا عديدة كالوصوؿ إلى أكبر عدد مف الجميور في العالـ وتفاعؿ
و ًا
األشخاص مع غيرىـ مف خال ؿ األنشطة المتاحة ليذه المواقع مما جعميا تحتؿ مكانة بارزة
في حياة الكثير مف الناس بدرجة ال يمكنيـ االستغناء عنيا.
وتتفوؽ مواقع التواصؿ االجتماعي عمى التميفزيوف والوسائط اإلعالمية األخرى بوصفيا
ًا
مصدر رئيسياً لمحصوؿ عمى األخبار بيف فئة الشباب باستخداـ اليواتؼ الذكية  ،ووفقاً
لتقرير مف معيد رويترز لدراسة الصحافة شمؿ ( )52ألؼ شخص مف ( )51دولة أف
( )%26مف المستخدميف يعتمدوف عمى مواقع التواصؿ كمصدر لألخبار (خضر حيدر،
.)5461
إف الدور الذي تؤديو مواقع التواصؿ االجتماعي لـ يعد مقصو ارً عمى النواحي الترفييية

أو التسمية فقط  ،وانما نافست األنواع األخرى مف الدعاية عف المنتجات وتسويقيا وتأثرت
ق اررات المستيمؾ بيذه المواقع إلى حد كبير.
ويعد النجاح الذي حققتو مواقع التواصؿ االجتماعي نجاحاً ىائالً فيناؾ أكثر مف ()514

مميوف مستخدـ شيرياً يرتاد شبكات التواصؿ االجتماعي  ،وىناؾ مواقع تواصؿ تجارية مثؿ

لينكداف  Linkedinوىي تتمتع بدرجة كبيرة مف االعتماد واالستخداـ وميمة في خدمة

المستيمؾ لمتعرؼ عمى المعروض مف المنتجات في السفر والسياحة وتوفير المعمومات
المكثفة الالزمة لصنع القرار (.)John, N., 2015
ويرى بويد وىير ( )Boyd,D. & Heer,J., 2005أف ارتياد مواقع التواصؿ االجتماعي
ظاىرة تؤثر في مالييف الناس في وقت واحد  ،كما تسمح لممستيمكيف بالتعامؿ والعمؿ معاً

بطريقة إبداعية .

ودخوؿ التسويؽ ليذه المواقع يعد نقطة تحوؿ ىامة في تسييؿ الحصوؿ عمى الخدمات
والمنتجات التي تقدميا شركة معينة وتشجيع المستيمؾ عمى التواصؿ مع ىذه الشركات
والتعرؼ عمى آراء اآلخريف في السمع والمنتجات وقراءة التعميقات حوؿ منتج معيف
(.)Ghania, B., 2014
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ويذكر عوض الروايده (نقالً عف )Silverman,H.,2011 :أنو بظيور مواقع التواصؿ

االجتماعي أصبح المستيمؾ يتعرض لمؤث ارت قوية تؤثر في كيفية بناء سموكو وقرارتو كما تعد
عامالً في غاية األىمية في المرحمة األخيرة مف اتخاذ القرار الشرائي.

والوعي االستيالكي يعد مف قضايا الحياة اليومية التي يجب إعطائيا أولوية كبيرة

وخاصة في ظؿ النقص المستمر لمموارد المتاحة وموجة الغالء العالمي  ،وىذا الوعي يمكف
أف يساىـ في تحسيف أحواؿ المجتمع وتطويره.
وتعاني معظـ الدوؿ النامية مف تدني الوعي االستيالكي نتيجة لغياب الثقافة االستيالكية
السميمة  ،والتي تتضمف معمومات عف السمع المتنوعة ومدى صالحيتيا  ،والكيفية المثمى
الستخداميا باإلضافة إلي تعرض المستيمؾ لمغش التجاري بأشكالو .
كما تؤكد أيضاً ىاما ( )Hama, K., 2016اف الدوؿ النامية تعاني مف مشكمة توعية

المستيمؾ تجاه المنتجات الغذائية المصنعة وخاصة التي تدخؿ ضمف المكونات األساسية
لموجبات عمى المائدة اليومية .
و يشير محمد زيد الرماني ( )5460إلى أف التغيرات االقتصادية واالجتماعية التى
تواجو المجتمع أفرزت آثا ار سمبية تمس حياة وسموؾ الطفؿ والمرأة واألسرة مف حيث عادات
االستيالؾ المتزايد وتفتيت القرار االقتصادي وأف ىذه السموكيات بدأت في البروز ،ويعتبر
عمما ضروريا لمواجية أعباء الحياة نتيجة زيادة أسعار السمع والخدمات،
االقتصاد المنزلي ً
األمر الذي يتطمب االنتفاع بالموارد المتاحة إلى أقصى حد ،فتخطيط األسرة أسموب حياتيا
المالي أو البشري يحقؽ أىدافيا وتبمغ رغباتيا وأىـ مظير مف ذلؾ ىو وضع ميزانية لمدخؿ
المالي وتحديد طريقة التصرؼ في ىذا الدخؿ واعطاء كؿ بند حقو في حدود امكانات األسرة
المتاحة.
إف معظـ السيدات يخرجف لمعمؿ ويؤديف دور بالغ في تنمية وتقدـ المجتمع باإلضافة
إلى دورىف في الحياة األسرية لذا يجب تعويدىف عمى التخطيط إلدراة الموارد المتاحة
وممارسة السموؾ االستيالكي السميـ الذى يحقؽ أىداؼ األسرة واتخاذ القرار المناسب الذي
يساعدىف عمى مواجية مشكالت الحياة اليومية ،وقد أكدت ذلؾ العديد مف الدراسات حيث
أشارت إلى أىمية تنمية الوعي االستيالكي لكافة أفراد المجتمع  ،ولممرأة عمى وجو
الخصوص مثؿ دراسة (نادية عبد اهلل محمد( ،)5441 ،ىبو عبد المحسف أحمد،)5464 ،
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(دعاء محمد زكي( ،)5466 ،نجمو محمد يونس( ،)5465 ،ايماف محمد رشواف،)5461 ،
(ايناس السيد الدرديري.)5461 ،
وقد أجرت الباحثة دراسة استطالعية عمى عينة مف السيدات بمغت ( )34طبقت
مقياسا لموعي االستيالكي (مف اعداد الباحثة) وتبيف مف خالؿ نتائج الدراسة
عمييف
ً
االستطالعية تدني درجاتيف .
وىناؾ ارتباط بيف مدى وعي المستيمؾ بالنواحي الشرائية واالستيالكية فيما يتعمؽ
بالمسكف والممبس والغذاء وبقدرتو عمى اتخاذ القرار المناسب والذي يحقؽ االستخداـ األمثؿ
لمموارد المتاحة.
كما يعد اتخاذ القرار مف أىـ ما يقوـ بو اإلنساف لتوجيو حياتو والتحكـ فيما يواجيو مف
مشكالت  ،وذلؾ مف خالؿ التوصؿ إلى البدائؿ والحموؿ المناسبة .
وتشير العديد مف الدراسات السابقة إلى التأثير البالغ لمواقع التواصؿ االجتماعي في
التأثير عمى وعي المستيمؾ،

وأف المستيمؾ يعتمد بدرجة كبيرة عمى مواقع التواصؿ

االجتماعي في الحصوؿ عمى المعمومات المتعمقة بجميع أنواع السمع (أجيزة -غذاء-
مالبس)  ،وأف الكممة المنقولة تؤثر بشكؿ كبير جداً عمى سموؾ المستيمكيف وعمى اتخاذ
ق ارراتيـ الشرائية عف طريؽ اإلنترنت واالتصاالت االفتراضية مثؿ دراسة:

(عبد الرحمف سميماف( ،)5460 ،طاىر القرشي و ياسميف الكيالني(،)5462 ،عوض
الروايدة( ،)5462 ،شتواف صونية وبومديف يوسؼS., ( ،)5461 ،
.)Helal E., 2015(،)Gania B., 2014(،)Monika N., 2013(،)2011
لذا حاوؿ البحث الحالي التعرؼ عمى فعالية برنامج إرشادي الكتروني باستخداـ مواقع
Vinod

التواصؿ االجتماعي في تنمية الوعي االستيالكي وميارة اتخاذ الق ارر لدى المرأة العاممة.

ميهٔ حتديد َصهًة ايبشح نُا يًي:
ما فعالية برنامج إرشادي باستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي
االستيالكي وميارة اتخاذ القرار لدى المرأة العاممة.
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أٖداف ايبشح:
ىدؼ البحث الحالي إلى التعرؼ عمى:
 العالقة االرتباطية بيف استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي (الفيسبوؾ) والوعياإلستيالكي لدى المرأة العاممة.
 العالقة االرتباطية بيف استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي (الفيسبوؾ) واتخاذ القرار لدىالمرأة العاممة.
-

فعالية استخداـ برنامج إرشادي الكتروني باستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي
(الفيسبوؾ) في تنمية الوعي االستيالكي لدى المرأه العاممة.

-

فعالية برنامج إرشادي الكتروني باستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي (الفيسبوؾ) في
تنمية ميارة اتخاذ القرار لدى المرأة العاممة.

أسئًة ايبشح:
سعى البحث الحالي إلى اإلجابة عف األسئمة التالية :
 ما العالقة االرتباطية بيف استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي (الفيسبوؾ) والوعي
االستيالكي لدى المرأة العاممة.
 ما العالقة االرتباطية بيف استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي (الفيسبوؾ) و ميارة
اتخاذ القرار لدى المرأة العاممة.
 ما فعالية برنامج إرشادي إلكتروني باستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي (الفيسبوؾ)
في تنمية الوعي االستيالكي
 ما فعالية برنامج إرشادي إلكتروني باستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي (الفيسبوؾ)
في تنمية ميارة اتخاذ القرار.

فسوض ايبشح:
لإلجابة عف أسئمة البحث حاوؿ البحث الحالي اختبار صحة الفروض التالية :
 توجد عالقة ارتباطية موجبة بيف استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي (الفيسبوؾ) والوعياالستيالكي لدى المرأة العاممة.
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 توجد عالقة ارتباطية موجبة بيف استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي (الفيسبوؾ) وميارةاتخاذ القرار لدى المرأة العاممة.
 توجد فعالية لمبرنامج اإلرشادي باستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي (الفيسبوؾ) في تنميةالوعي االستيالكي لدى عينة البحث.
 توجد فعالية لمبرنامج اإلرشادي باستخداـ مواقع التواصؿ اإلجتماعي في تنمية ميارة اتخاذالقرار لدى عينة البحث .

أُٖية ايبشح:
 اشتممت عينة ىذا البحث عمى المرأة العاممة وىي تعد العمود الفقري لممجتمع وليا دوررئيسي لمنيوض بالمجتمع والحفاظ عمى موارده وتنميتيا .
 أىمية ىذه الظاىرة وىى ارتياد مواقع التواصؿ االجتماعي وسيطرتيا عمى عقوؿ الكثيروتأثرىـ بيا  ،واعتبارىا سالح ذو حديف فبالرغـ مف إيجابياتيا في بعض النواحي إال إنيا
تخفي العديد مف المخاطر والسمبيات.
 تناوؿ البحث دراسة أثر استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي عمى الوعي االستيالكي ونحفبحاجة إلى االىتماـ بالوعى االستيالكي وخاصة مع موجة الغالء العالمي ونقص الموارد
باإلضافة إلى تعرض المستيمؾ لمغش والتحايؿ مف قبؿ مواقع التواصؿ االجتماعي ،
باإلضافة انتشار مواقع الشراء اإللكتروني والدعاية لمعديد مف الشركات والماركات التجارية
عبر مواقع اإلنترنت.

املواد ايتعًيُية وأدوات ايبشح:
 -6برنامج إرشادي إلكتروني باستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي.
 -5استبياف استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي ،وتأثيرىا عمى الوعي اإلستيالكي واتخاذ
القرار
 -3مقياس الوعي االستيالكي
 -0مقياس اتخاذ القرار.
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َتغريات ايبشح :
المتغير المستقؿ:
البرنامج اإلرشادي باستخداـ موقع الفيسبوؾ .
المتغيراف التابعاف:
-

الوعي االستيالكي

-

اتخاذ القرار

سدود ايبشح:
 تـ تطبيؽ البحث في العاـ  5454 /5460الفصؿ الدراسي األوؿ اقتصر تطبيؽ البحث عمى عينة مف اإلناث العامالت بمحافظتي سوىاج وأسيوط  ،وذلؾألف اإلناث يقع عمييف العبء األكبر فيما يتعمؽ باالستيالؾ سواء سمع أو غذاء أو مالبس
 ،وكذلؾ اتخاذ معظـ الق اررات الشخصية أو األسرية.
 اقتصر البحث عمى دراسة أثر الفيسبوؾ كأحد مواقع التواصؿ االجتماعي ألنو األكثراستخداماً وفقاً إلحصائية تـ إجراؤىا عاـ  5461أف ىناؾ  31مميوف شخص يستخدموف
موقع الفيسبوؾ منيـ  60مميوف أنثى  ،وجاء موقع الشراء جوميا ضمف أكثر  1مواقع في
معدالت الزيادة في مصر (عصاـ بدوي  ، )5461 ،ويحتوى أيضاً الفيسبوؾ عمى العديد
مف اإلعالنات التجارية الخاصة بالمالبس والغذاء واألثاث .

َٓٗر ايبشح:
استخدـ البحث المنيج الوصفي مف خالؿ جمع البيانات والمعمومات وتصنيفيا وتحميميا
وتفسيرىا وتقديـ اإلطار النظري  ،والمنيج شبو التجريبي ذا المجموعة الواحدة  ،والذي
يعتمد عمى استخداـ القياسات القبمية والبعدية عمى نفس المجموعة لمعرفة أثر استخداـ
البرنامج اإلرشادي باستخداـ مواقع التواصؿ اإلجتماعي عمى تنمية الوعي االستيالكي
وميارات اتخاذ القرار .
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َصطًشات ايبشح:

مىاقع التىاصل االجتماعي :Social Networking Websites

يعرفيا البحث الحالي إجرائياً بأنيا:

مواقع إلكترونية يتصؿ مف خالليا السيدات (مجموعة البحث) ببعضيف البعض مف خالؿ

إنشاء صفحات عمى موقع الفيسبوؾ لتبادؿ االىتمامات المشتركة والمعمومات واألخبار.

برنامج إرشادي إلكرتوني :Cyber Counseling Program
تعرفو الباحثة إجرائياً بأنو:

برنامج مخطط ومنظـ عبر شبكة التواصؿ االجتماعي (الفيسبوؾ) ييدؼ إلى تقديـ عدة
موضوعات تتضمف المعمومات والحقائؽ المتعمقة بالشراء اإللكتروني وفف اتخاذ القرار عبر
الفيسبوؾ لتنمية وعي مستخدمي الفيسبوؾ (عينة البحث) بالوعي االستيالكي و اتخاذ القرار.
الىعي االستهالكي :Social Awareness

ائيا بأنو :إدراؾ الفرد ألىمية ممارسة السموكيات الصحيحة التي تنمي
تعرفو الباحثة إجر ً
لديو االستيالؾ الرشيد ويقاس بالدرجة التي تحصؿ عمييا أفراد عينة البحث في مقياس
الوعي االستيالكي الذي اعدتو الباحثة.

مهارات اختار القرار : Decision Making Skills
تعرفيا الباحثة إجرائيا بأنيا عممية تفكير تتطمب اختيار أفضؿ بديؿ مف بيف عدة
بدائؿ أفضؿ بعد دارسة النتائج المترتبة عمى كؿ منيا ثـ تنفيذه وفقًا لعممية مخطط ليا مسبقًا
ثـ تقويـ نتائج القرار وتقييمو ؛ وذلؾ لتحقيؽ ىدؼ معيف أو حؿ مشكمة ما .

إدساءات ايبشح :
اتبعت الباحثة اإلجراءات التالية لمسير في البحث:
-6اإلطالع عمى الدراسات واألدبيات السابقة التي تناولت موضوع البحث وذلؾ لالستفادة منيا
في إعداد اإلطار النظري ومواد  ،وأدوات البحث.
 -5إعداد مواد  ،وأدوات البحث وتشمؿ :
 برنامج إرشادي باستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي (الفيسبوؾ).-

استبياف استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي ،وتأثيرىا عمى الوعي االستيالكي واتخاذ القرار
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 مقياس الوعي االستيالكي. مقياس اتخاذ القرار.-3عرض الصورة األولية ألدوات البحث عمى مجموعة مف المتخصصيف لبياف صالحيتيا
لمتطبيؽ  ،واجراء التعديالت المناسبة .
استطالعيا لمضبط اإلحصائي
-0تطبيؽ مواد وأدوات البحث عمى عينة مف السيدات تطبيقًا
ً
ألدوات البحث.
-0اختيار العينة المتمثمة في مجموعة مف السيدات العامالت بمحافظتي سوىاج وأسيوط
وقواميا ( )664امرأة عاممة وذلؾ بعد تطبيؽ استبياف استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي
عمييف لتحديد الفئة األكثر استخداماً ليذا الموقع.

-2تطبيؽ مقياس الوعي االستيالكي واختبار ميارة اتخاذ القرار عمى عينة البحث تطبيقاً قبمياً
.

 -1إعداد صفحة عمى الفيسبوؾ وتسميتيا ِ
"لؾ يا سيدتي" لرفع لقاءات البرنامج عمييا .
-1اختيار السيدات األقؿ درجة في مقياس الوعي االستيالكي واختبار ميارة اتخاذ القرار وبمغ
عددىف ( )04عضوه واضافتيف عمى صفحة ِ
(لؾ يا سيدتي ) عمى الفيسبوؾ لتطبيؽ
البرنامج اإلرشادي عمييف ومراسمتيف عمى الصفحة وحثيف عمى المشاركة الفعالة عبر
الصفحة والتأكد مف مشاركاتيف والرد عمى تعميقاتيف.
-1تطبيؽ مقياس الوعي االستيالكي واختبار ميارة اتخاذ القرار عمى عينة البحث تطبيقاً
بعدياً.

-0تصحيح المقاييس ورصد الدرجات لكؿ طالبة تمييداً إلجراء المعالجات اإلحصائية عمييا.

-64المعالجة اإلحصائية لمدرجات الالتي حصمف عمييا أفراد عينة البحث تمييداً الستخالص
النتائج وتفسيرىا.

-66تقديـ التوصيات المقترحة في ضوء نتائج البحث.

اخلًفية ايٓظسية يًبشح
َواقع ايتواصٌ االدتُاعي وأثسٖا عًى ايوعي االستٗالني واختاذ ايكساز
تناولت الباحثة الخمفية النظرية لمبحث في ضوء دراسة مشكمة البحث وبناء أدواتو ،
واشتمؿ عمى المحاور التالية مدعماً باألدبيات والدراسات السابقة:
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احملوز األوٍَ :واقع ايتواصٌ االدتُاعي.
 مفيوـ مواقع التواصؿ االجتماعي:تعرفيا ىالو حجاج عبد الرحمف ( )5461بأنيا  :الطرؽ الجديدة في االتصاؿ في البيئة
الرقمية بما يسمح بإمكانية االلتقاء والتجمع عمى اإلنترنت وتبادؿ اآلراء واألفكار والمعمومات
.
ويعرفيا ظاىر القرشي ،وياسميف الكيالني ( )5462بأنيا مجموعة مف مواقع الويب التي
تقدـ مجموعة مف الخدمات االجتماعية والتسويقية كاإلعالف عف منتج عف طريؽ المحادثة
الفورية أو الرسائؿ الخاصة والفيديو والمدونات ومشاركة الممفات .
وتعرفيا شذا محمد الفايز ( )5461بأنيا مجموعة مف المواقع اإللكترونية تتيح
لممستخدميف إنشاء حسابات خاصة بيـ ويمكف ربطيا مف خالؿ شبكة اجتماعية إلكترونية
مع أعضاء آخريف ليـ نفس االىتمامات.
ويعرفيا بياء الديف محمد مزيد ( ) 5465بأنيا شبكة تضـ مجموعة مف األفراد ليـ
نفس االىتمامات والميوؿ والرغبة في تكويف بعض الصداقات مف خالؿ استخداـ الشبكة
العنكبوتية.
ويرى فيتور( )Fitore, J., 2017أف وسائؿ التواصؿ االجتماعي عبارة عف األنشطة
والممارسات بيف األشخاص الذيف يستخدموف اإلنترنت لمشاركة المعمومات والمعارؼ واآلراء
باستخداـ وسائط صفحات اإلنترنت المختمفة.
يتضح مف التعريفات السابقة لمواقع التواصؿ االجتماعي أنيا تتفؽ في تعريؼ مواقع
التواصؿ االجتماعي بأنيا شبكات الكترونية تضـ أفراد مشتركيف في الميوؿ أو االىتمامات أو
البحث عف معمومات معينة مف خالؿ شبكة االنترنت.

ويعسف ايبشح احلايي َواقع ايتواصٌ االدتُاعي (ايفيسبوى) إدسائياً بأْٗا:
مواقع إلكترونية يتصؿ مف خالليا السيدات (مجموعة البحث) ببعضيف البعض مف
خالؿ إنشاء صفحات عمى موقع الفيسبوؾ لتبادؿ االىتمامات المشتركة والمعمومات واألخبار.

أْواع شبهات ايتواصٌ االدتُاعي:
تتعدد مواقع التواصؿ االجتماعي المتاحة عمى الشبكة العنكبوتية وسوؼ نتناوؿ منيا
المواقع األكثر شيوعاً لدى المستخدميف والخاصة بالتواصؿ االجتماعي .
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 - 1ايفيسبوى Face book
يعد مف أكثر المواقع شعبية التي تساعد عمى اإلتصاؿ مع األصدقاء  ،وغيرىـ مف الذيف
يعمموف ويدرسوف أو يعيشوف حوليـ  ،ويذكر ( )Hampeton, et al., 2011أف موقع
الفيسبوؾ لديو أكثر  144مميوف مستخدـ نشط يومياً مف جميع أنحاء العالـ حيث يسمح
لممشتركيف بو بالتواصؿ مع بعضيـ البعض عف طريؽ استخداـ أدوات الموقع وتكويف روابط

وصداقات جيدة مف خاللو ،كما يسمح لألشخاص الطبيعييف بصفتيـ الحقيقية أو األشخاص
االعتبارييف كالشركات والييئات والمنظمات بالمرور مف خاللو وفتح آفاؽ جديدة لتعريؼ
المجتمع بيويتيـ (إيياب خميفو.)5461 ،
- 2ايتويرت :Twitter
أخذت مف كممة  Twitبمعنى يغرد واتخذ مف العصفورة رم ازً لو  ،وىو خدمة مدونات

صغيرة تسمح لممستخدميف بنشر وقراءة رسائؿ تعبر عف الحالة لممستخدـ  ،ويعد أفضؿ
طريقة إلكتشاؼ كؿ ما ىو جديد واستقباؿ رسائؿ األصدقاء والرد عمييا مباشرة  ،كما يساعد
المعمميف والطالب في إنشاء شبكات تعميمية خاصة بيـ أو نشر أسئمة أو تعميقات فيو
يعطييـ الفرصة عمى التواصؿ مع الناس في جميع أنحاء العالـ  ،ويسيـ في تطوير تعميميـ
األلكتروني ( .)Nathara, M., & Joseph, P., 2015ويشير ( Hampeton, et al.,
 )2011أف ىناؾ ( )244مميوف تغريدة يومياً بموقع تويتر  )144( ،تغريدة كؿ ثانية.

ويعد التويتر أحد مواقع التواصؿ االجتماعي التي ساىمت بشكؿ كبير في بعض األحداث

اليامة التي وقعت في العديد مف البالد في الفترة األخيرة .
- 3اييوتيوب :Youtube
موقع متخصص في مشاىدة ونشر الفيديوىات عمى الشبكة العنكبوتية  ،وىو يتميز عف
غيره مف المواقع بذلؾ ،وعمى الرغـ مف اختالؼ بعض اآلراء حوؿ كوف اليوتيوب موقع
لمتواصؿ االجتماعي أـ موقع لرفع ممفات الفيديو ،إال أف ىناؾ رأي يقوؿ بأنو موقع يجمع بيف
النشاطيف وىو ما يميزه عف غيره وذلؾ نتيجة لمضغط اليائؿ عمى مشاىدة الفيديوىات التي
تنشر مف خاللو وىو ما يدفع بعض المشتركيف لممشاركة بإدالء آراءىـ ووضع تعميقات عمى
الفيديو المنشور وىو ما يفتح مجاؿ لمتواصؿ االجتماعي مع غيرىـ مف المتابعيف (مصطفى
بشير محمد.)5461 ،
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 - 4ايواتس آب Whats app
ىو تطبيؽ لمرسائؿ الفورية باإلضافة إلى إرساؿ الرسائؿ المصورة والفيديوىات والرسائؿ
الصوتية ،وتأسس الواتس آب عاـ  5440وأعداد المستخدميف في تزايد كؿ عاـ بشكؿ
ممحوظ  ،ووصمت عدد الرسايؿ عبر الواتس آب إلى ( 51مميار) رسالة عاـ 5463
(مصطفى بشير محمد.)5461 ،
 - 5اإلْستذساّ ٍ: Instigram
موقع مجانى لتبادؿ الصور وشبكة اجتماعيو أيضاً تـ إطالقو عاـ  ،5464ويتيح

لممستخدميف التقاط صورة واضافة فمتر رقمي عمييا.

 ،وفي مايو مف عاـ  5465تـ اإلعالف عف أنو في كؿ ثانية يتـ إضافة  21صورة جديدة ،
وفي الثانية الواحدة تحصؿ الشبكة عمى مستخدـ جديد  ،وقد تخطى التطبيؽ حاجز المميار صورة
منذ أف تـ افتتاحو ( ىبو صالح الديف محمد.)5461 ،

اخلصائص ايعاَة يصبهات ايتواصٌ االدتُاعي.
يحدد كؿ مف (رأفت ميند عبد الرازؽ  ،وعبد الرازؽ الدليمي Verpi K., 2009 5461 ،
&) الخصائص العامة لشبكات التواصؿ االجتماعي كما يمي:
تؤمف قواعد ومنصات تفاعمية عمى شبكة اإلنترنت عالميًّا ،مف
وسائؿ التواصؿ االجتماعية ّخالؿ مشاركة المستخدميف في التعميؽ عمى المحتوى باإلضافة إلى الصوت والفيديو والصور.
 تمتاز بسرعة تبادؿ المعمومات عمى نطاؽ واسع. وسائؿ اإلعالـ االجتماعية تسمح لممستخدميف بالعثور عمى أشخاص ليـ مصالح مشتركة. يمكف االتصاؿ بيا عف طريؽ الحاسوب أو المحموؿ أو الياتؼ الذكية. -تسمح لممستخدميف بالعثور عمى أشخاص ليـ مصالح مشتركة.

ايتأثريات االجيابية و ايسًبية ملواقع ايتواصٌ االدتُاعي :
تعددت آراء العمماء والباحثيف حوؿ تأثيرات مواقع التواصؿ اإلجتماعي منيا عمى سبيؿ
المثاؿ (ليمى أحمد الجرار 5465 ،؛ خالد غساف مقدادي 5463 ،؛ عمي صالح محمود،
5461؛ سعيد عبيدي :)5461 ،
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- 1ايتأثريات االجيابية:
جديدا عمى
ايجابيا
بعدا
ً
لقد أضفت تكنولوجيا شبكات التواصؿ االجتماعي ومواقع التواصؿ ً
ً
حياة المالييف مف البشر مف إحداثيا لتغييرات ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية في
حياة مجتمعات بأكمميا ،ومف أىـ التأثيرات االيجابية :
ػ نافذة مطمة عمى العالـ :حيث وجد المالييف مف أبناء الشعوب األجنبية والعربية بشكؿ خاص
في الشبكات االجتماعية نافذة حرة ليـ لالطالع عمى أفكار وثقافات العالـ بأسره.
ػ فرصة لتعزيز الذات :فمف ال يممؾ فرصة لخمؽ كياف مستقؿ في المجتمع يعبر بو عف ذاتو،
فإنو عند التسجيؿ بمواقع التواصؿ االجتماعي وتعبئة البيانات الشخصية ،يصبح لؾ كياف
مستقؿ وعمى الصعيد العالمي.
ػ أكثر انفتاحا عمى اآلخر  :إف التواصؿ مع الغير ،سواء أكاف ذلؾ الغير مختمؼ عنؾ في الديف
و العقيدة والثقافة والعادات والتقاليد ،والموف والمظير والميوؿ ،فإنؾ قد اكتسبت صديقا ذا
ىوية مختمفة عنؾ .
ػ منبر لمرأي و الرأي اآلخر :إف مف أىـ خصائص مواقع التواصؿ االجتماعي سيولة التعديؿ عمى
صفحاتيا ،وكذلؾ حرية إضافة المحتوى الذي يعبر عف فكرؾ ومعتقداتؾ ،والتي قد تتعارض مع
الغير ،فالمجاؿ مفتوح أماـ حرية التعبير.
ػ التقميؿ مف صراع الحضارات :فقد تعزز مواقع التواصؿ االجتماعي مف ظاىرة العولمة الثقافية،
ولكنيا في اآلف ذاتو تعمؿ عمى جسر اليوة الثقافية والحضارية ،وذلؾ مف خالؿ ثقافة
التواصؿ المشتركة بيف مستعممي تمؾ المواقع وكذلؾ تبياف وتوضيح اليموـ العربية لمغرب
بدوف زيؼ اإلعالـ ونفاؽ السياسة ،مما يقضي في النياية عمى تقارب فكري عمى صعيد
األشخاص فالجماعات والدوؿ.
ػ تزيد مف تقارب العائمة الواحدة :فاليوـ ومع تطور تكنولوجيا التواصؿ فإنو أصبح أيسر عمى
العائالت متابعة أخبار بعضيـ البعض عبر مواقع التواصؿ االجتماعي ،خاصة وأنيا أرخص
مف نظيراتيا األخرى مف وسائؿ االتصاؿ المختمفة.
ػ تقدـ فرصة رائعة إلعادة روابط الصداقة القديمة :حيث بإمكانؾ مف خالؿ ىذه المواقع أف
تبحث عف أصدقاء الدراسة أو العمؿ ممف اختفت أخبارىـ بسبب تباعد المسافات أو مشاغؿ
الحياة.
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- 2ايتأثريات ايسًبية:
مثمما يوجد آثار ايجابية لمواقع التواصؿ االجتماعي فإنو ليا أثار سمبية أيضا فيي
سالح ذو حديف ،ومف تمؾ التأثيرات السمبية:
ػ يقمؿ مف ميارات التفاعؿ الشخصي :فمع سيولة التواصؿ عبر ىذه المواقع فإف ذلؾ سيقمؿ
مف زمف التفاعؿ عمى الصعيد الشخصي لألفراد والجماعات المستخدمة ليذه المواقع ،وكما
ىو معروؼ فإف ميارات التواصؿ الشخصي تختمؼ عف ميارات التواصؿ االلكتروني.
ػ إضاعة الوقت :حيث أنيا مع خدماتيا الترفييية التي توفرىا لممشتركيف ،قد تكوف جذابة جدا
لدرجة تنسى معيا الوقت.
ػ اإلدماف عمى مواقع التواصؿ :إف استخداميا خاصة مف قبؿ ربات البيوت والمتقاعديف،
يجعمو-بسبب الفراغ -أحد النشاطات الرئيسية في حياة الفرد اليومية.
ػ قمة استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي لغير الترفيو مف قبؿ مجتمعاتنا العربية.
ػ ضياع اليوية الثقافية العربية واستبداليا باليوية العالمية لمواقع التواصؿ :حيث أف العولمة
الثقافية ىي مف اآلثار السمبية لمواقع التواصؿ االجتماعي بنظر الكثيريف.
ػ انعداـ الخصوصية :تواجو أغمبية المواقع االجتماعية مشكمة انعداـ الخصوصية مما تتسبب
بالكثير مف األضرار المعنوية والنفسية عمى الشباب وقد تصؿ في بعض األحياف ألضرار
مادية ،فممؼ المستخدـ عمى ىذه الشبكة يحتوي عمى جميع معموماتو الشخصية إضافة إلى
ما يبثو مف ىموـ ،ومشاكؿ قد تصؿ بسيولة إلى يد أشخاص قد يستغمونيا بغرض اإلساءة
والتشيير.
ػ الصداقات قد تكوف مبالغا فييا أو طاغية في بعض األحياف :فجميع األشخاص الذيف تعرفيـ
عبر مواقع التواصؿ االجتماعي نضيفيـ كأصدقاء وىو لقب غير دقيؽ ،ألف الصداقة تتشكؿ
مع الزمف وليس فورا ،ففيو نوع مف النفاؽ.
ػ انتحاؿ الشخصيات :تبقى مجيولة المصدر الحقيقي خمؼ مستخدمي شبكات التواصؿ
االجتماعي دافعا أحيانا إلى مستخدمييا في االبتزاز وانتحاؿ الشخصية ونشر المعمومات
المضممة وتشويو السمعة ،أو في الجريمة كالدعارة أو السرقة أو االختطاؼ.

- 6054 -

فعالية برنامج إرشادي الكتروني باستخدام مواقع التواصل االجتماعي في تنمية الوعي االستهالكي

...................................

ػ تراجع استخداـ المغة العربية الفصحى لصالح العامية :أضحى استخداـ مزيج مف الحروؼ
واألرقاـ الالتينية بدؿ الحروؼ العربية الفصحى خاصة عمى شبكات التعارؼ والمحادثة
فتحولت حروؼ المغة العربية إلى رموز وأرقاـ باتت الحاء " "1والعيف ". "3
-

المشكالت الصحية والنفسية داخؿ األسرة :كالتصدع األسري بيف األبناء واآلباء ،وضعؼ
العالقات األسرية.

ايصعوبات اييت تواد٘ استخداّ شبهات ايتواصٌ االدتُاعي:
بالرغـ مف المزايا التي تتمتع بيا شبكات التواصؿ اإلجتماعي إال أف المستخدـ يواجو عدد مف
الصعوبات والتحديات ومنيا (:)Verpi K., 2009 & Charlie R., 2018
 -6اختراؽ الخصوصية :تمتمؾ بعض الجيات الحكومية وغيرىا القدرة عمى رصد ومواجية
المعمومات الخاصة باألفراد أثناء استخداميـ لوسائؿ التواصؿ االجتماعي.
 -5ضعؼ اإلنتاجية واضاعة الوقت :بسبب زيادة عدد الساعات التي يقضييا الفرد
مستخدماً لوسائؿ التواصؿ .

 -3فقداف الميارات األساسية في التعامؿ أو التفاعؿ مع اآلخريف أو التفاىـ مع اآلخريف
نتيجة عدـ قراءة التعبيرات عمى وجوىيـ وفيميا .
 -0مخاطر االحتياؿ أو سرقة اليوية  :مف خالؿ الوصوؿ إلى المعمومات الخاصة التي تنشر
عمى اإلنترنت مف أى شخص .

استخداّ شبهات ايتواصٌ االدتُاعي يف ايتعًيِ :
لـ يعد استخداـ شبكات التواصؿ قاص ارً عمى توسيع دائرة التواصؿ مع اآلخريف  ،وانما

أصبح ىناؾ إىتماماً باستخداميا في التعميـ مف خالؿ طرؽ مختمفة  ،حيث يرى ( A.,
 ) Acquisti 2006أنو يمكف لمطالب والمعمموف االستفادة مف مواقع التواصؿ االجتماعي

مثؿ الفيسبوؾ في فالمعمموف يستخدمونو في التواصؿ مع الفصؿ وحضور الجمسات ،
والطالب يستخدمونو أيضاً مف أجؿ التواصؿ مع األساتذة ومع زمالئيـ مف الطالب .

وتشير ( )Nathara M., & Joseph F., 2015إلى أف موقع الفيسبوؾ يساعد المعمميف
والطالب في إنشاء شبكات خاصة بيـ أو نشر أسئمة أو تعميقات  ،ويساعد في تطوير تعمميـ
اإللكتروني.
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كما تسيـ شبكات التواصؿ االجتماعي في تحقيؽ أىداؼ التعمـ كما يمي (غادة بنت عبد اهلل
العمودي:)5440 ،
 -6تجمع بيف الفردية واالجتماعية في التعمـ مف خالؿ خدمة الصفحات الشخصية التي
توفرىا شبكات التواصؿ االجتماعي فيي أشبو بيويتو الفردية عمى الويب ،أما
اإلجتماعية فيي تبدأ عندما يتصؿ بصفحات آخريف .
 -5تحقؽ الشفافية في شبكات التواصؿ اإلجتماعي حيث يستطيع الطالب متابعة أنشطة
بعضيـ البعض .
 -3ترتكز عمى النظرية التربوية (التعمـ النشط – النظرية البنائية -التعمـ التعاوني) حيث أف
األنشطة ىي الوصالت التي تربط بيف المتعمميف .
 -0تفعيؿ مفيوـ المنظور االجتماعي والثقافي في توجيو التعمـ .
وتشير بدرية محمد حسانيف ( )5463إلى أف الفيسبوؾ يعد أداة تعميمية مفيدة
ومورداً ميماً لممعمومات إذا تـ استخدامو بفعالية كما يمي:

 -6تحديد الفئة التي ستستفيد مف عممية التعمـ تحديداً دقيقاً.

 -5إنشاء صفحة ( )Pageأو مجموعة ( )Groupمغمقة تضـ في عضويتيا الفئة
المستفيدة فقط وعدـ إضافة أي أفراد مف خارجيا .
 -3تعريؼ واضح ألىداؼ المجموعة والغرض منيا.
 -0تعييف قائد لممجموعة وىو عضو ىيئة تدريس  ،ويمكنو أف يعيف أحد الطالب كأميف
لممجموعة .
 -2تحديد أدوار األعضاء والتنسيؽ بيف قائد المجموعة وأعضائو.
ويؤكد العديد مف الباحثيف (أميرة عبد السالـ زايد ،5464 ،و البسيوني جاد البسيوني،
 )Miah M.,Et Al. ,2012ٔ ،5463عمى أف مواقع التواصؿ اإلجتماعي تتمتع بمزايا
عديدة يمكف االستفادة منيا في العممية التعميمية وتوفر تعميـ جيد عف طريؽ بعض األفكار
المفيدة لممتعمميف مف خالؿ الوسائط التعميمية والترفييية لتحقيؽ أىداؼ تعميمية وتربوية ال
تتحقؽ بدونيا.
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ايتسويل عرب َواقع ايتواصٌ االدتُاعي:
يعتبر متخصصي التسويؽ مواقع التواصؿ االجتماعي قيمة تسويقية كبيرة يصعب
تقديرىا مف حيث مدى نفوذىا وتأثيرىا عمى الصورة الذىنية واإلدراكية لمعمالء بالسوؽ  ،ومنذ
ظيور مواقع التواصؿ االجتماعي أصبح المستيمكوف يبحثوف عف معمومات أكثر حوؿ
المنتجات التي يرغبوف بشرائيا عبر اإلنترنت تساعدىـ في اتخاذ قرارىـ الشرائي حيث أصبحوا
يبحثوف عف معمومات ذات مصداقية عالية بخصوص المنتجات أو الخدمات التي يبحثوف
عنيا .
ويرى خبراء التسويؽ أف رضا عميؿ أو عدـ رضاه يجمب أو يبعد خمس عمالء آخروف،
وتختمؼ ىذه األعداد في ظؿ وجود شبكات التواصؿ ،فرضا أو عدـ رضا عميؿ عف المنتج
يجمب أو يبعد ( )244ألؼ زبوف مع تفاوت مدى ذلؾ األثر حسب مياراتو واستخداماتو.
وتعد ىذه المواقع أدوات ميمة إلدارة العالقة بيف العمالء والشركات التجارية  ،فالمزايا
العديدة التي تتمتع بيا ىذه المواقع تساعد في تفاعؿ العمالء والحصوؿ عمى معمومات كافية
حوؿ المنتج وبالنسبة لمشركات تعد اإلعجابات والتعميقات مف أبرز المؤشرات عف مدى
انتشار ونجاح المنتج (.)Erkan I., 2015
كما يرى فينود ( )Vinod S., 2016أف مواقع التواصؿ اإلجتماعي حققت تغيرات جذرية
لكؿ مف المستيمؾ والشركات التجارية  ،فالتواصؿ مف خالليا يتيح لممستيمكيف التعبير عف
اآلراء واألفكار والتصورات وتبادؿ المعارؼ والخبرات مع المستخدميف اآلخريف.

احملوز ايجاْي :ايوعي االستٗالني.
يعد اكساب الوعي االستيالكي ألفراد المجتمع متطمباً ممحاً في ظؿ التناقص المستمر

لمموارد المتاحة لزيادة عدد السكاف وارتفاع معدالت االستيالؾ بالرغـ مف ارتفاع األسعار ،
فالبد مف توفر الوعي الكافي لدى األفراد في عممية االستيالؾ عند اختيار وشراء بعض السمع
وعند التخطيط الستغالؿ الموارد المختمفة.

 ،ويشير ىاما ( )Hama K., Et al , 2016إلى أف الوعي االستيالكي يجعؿ الفرد يدرؾ
مالو مف حقوؽ وما عميو مف واجبات  ،كما يكوف واعياً بالخدمات أو المنتجات التي تقدـ لو.
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َفٗوّ ايوعى االستٗالني:
تصنؼ نيي السيد ( )1 ،5440الشخص بانو واعي استيالكياً عندما يتسـ سموكو

االستيالكي باالعتداؿ واالتزاف بحيث يكوف استغاللو لمموارد المتاحة يكفي احتياجاتو.

تعرؼ ( رحاب السيد أحمد  )5441 ،الوعي االستيالكي لمزوجات بأنو  :توعية الزوجة
كمستيمؾ بحسف اختيار السمع والخدمات المتاحة واالنتقاع بيا ألقصي درجة ممكنة مع
تعويدىا عمى استثمار مواردىا بوعي وتعقؿ لمحصوؿ عمى أفضؿ النتائج.
ويعرفو البحث الحالي إجرائياً بأنو :إدراؾ الفرد ألىمية ممارسة السموكيات الصحيحة التي

تنمي لديو االستيالؾ الرشيد ويقاس بالدرجة التي تحصؿ عمييا في مقياس الوعي
االستيالكي الذي اعدتو الباحثة.

أساييب تُٓية ايوعي االستٗالني يدى أفساد اجملتُع:
 - -6تواجد جمعيات حماية المستيمؾ في أماكف مختمفة وعدـ اقتصارىا عمى المناطؽ
الحضرية فقط وتفعيؿ دورىا ودعميا مف قبؿ الحكومات  ،وتذليؿ ما يواجييا مف
معوقات تحوؿ دوف القياـ بدورىا .
 - -5توعية المستيمكيف بأساليب الغش التجاري والخداع التسويقي .
 - -3استخداـ وسائؿ االتصاؿ الجماىيرية بأنواعيا المختمفة في تخصيص وقت لنشر
الفتات لتوعية المستيمؾ  ،والسماح بنشر تجاربيـ أو استفساراتيـ أو التعبير عف
آرائيـ .
 عقد دورات تدريبية ومحاضرات لتعميـ األسر وأفراد المجتمع الممارسات الالزمة لترشيداالستيالؾ في كافة المجاالت الحياتية.
 إعداد برامج مف خالؿ جميع وسائؿ اإلعالف وخاصة التميفزيوف مف أجؿ ترشيد االستيالؾ. تكويف العادات واالتجاىات السميمة التي تكسب السموؾ االستيالكي السميـ لدى أفرادالمجتمع.
 -0تزويد المستيمؾ بالمعمومات المختمفة عف السمع المتوفرة في األسواؽ وذلؾ لمساعدتو
عمى اختيار المناسب منيا عف طريؽ اإلعالف عنيا
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تأثري َواقع ايتواصٌ االدتُاعي عًى ايوعي االستٗالني :
لقد أحدث التقدـ التكنولوجي وفى عالـ االتصاالت تغي ارً كبي ار فى جميع مجاالت الحياة

وخاصة مواقع التواصؿ االجتماعي التي انعكس تأثيرىا عمى نمط حياة األفراد وسموكياتيـ ،
واتخاذىـ لمعديد مف القرارات التي تمس حياتيـ بشكؿ مباشر ومف ىذه الق اررات التي تأثرت
بارتياد االفراد لمواقع التواصؿ االجتماعي الق اررات الشرائية وتأثر السموؾ الشرائي لممستيمؾ
بيذه المواقع .
وتعد ىذه المواقع بيئة خصبة لمتأثير عمى وعي المستيمؾ واقناعو بجودة منتجاتيـ
وعرض ما يحتاجو المستيمؾ مف معمومات حوؿ السمعة بوقت وجيد أقؿ مف أي وسيمة
تسويقية أخرى .
ويرى كؿ مف (مضاء فيصؿ محمد ، )5461 ،و (عوض أحمد الروايدة وآخروف،
 ،)5462و ((Wolny & Mueller, 2013) ،)Hama K.,etal, 2016

أف

المحادثات المباشرة التي تتـ مف خالؿ ىذه المواقع حوؿ العالمات التجارية تكوف أكثر
مصداقية ولدييا محتوى عاطفي أعمى لمتأثير عمى وعى المستيمؾ وق ارراتو الشرائية
ويذكر عوض أحمد الروايده ( )5462نقالً عف ( )Kotler et. Al, 2014أف ىناؾ عدة

طرؽ تسويقية رئيسة معروفة مف خالؿ االتصاالت التسويقية ىي كما يمي:
 -6اإلعالف : Advertising

وىو الذي يتـ مف خالليا الترويج لمخدمات او المنتجات الخاصة بالشركة بطرؽ متنوعة.
 -5تعزيز المبيعات :Sales Promotion
وىى مجموعة مف الحوافز عمى المدى القصير لمتشجيع عمى الشراء مثؿ الكوبونات
والمسابقات واليدايا  .......وغيرىا
 -3الخبرات واألحداث :Experince & Actions
ترعاىا شركة معينة وتيدؼ إلى خمؽ تفاعالت تتعمؽ بالعالمة التجارية الخاصة مع
المستيمكيف.
 -0العالقات العامة :Public relation
عبارة عف برامج متنوعة موجيو لتعزيز وحماية صورة الشركة المنتجة.
 -2األنشطة والبرامج :Activities & Programs
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وىى عبارة عف برامج و أنشطة مصممة إلشراؾ العمالء بشكؿ مباشر أو غير مباشر لزيادة
الوعى وتحسيف الصورة حوؿ السمع والمنتجات .
وترى سممى عبد الرؤوؼ ( )00 ،5444أنو مف اآلثار السمبية المترتبة عمى انتشار
استخداـ وسائؿ االتصاؿ الحديثة وخاصة مواقع التواصؿ االجتماعي شيوع ثقافة االستيالؾ
والتطمع إلى ما يفوؽ قدرات األسرة المالية فكؿ فرد يريد أف يحدث جياز التميفوف المحموؿ
الخاص بو بما لمجرد الحصوؿ عمى جياز آخر متطور ذو إمكانيات أعمى لمبقاء دائما عمى
استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي وىو ما تتيافت لموصوؿ إليو كبرى شركات المحموؿ
والتي تعمؿ عمى إغراؽ السوؽ كؿ فترة بأجيزة جديدة ذات تقنيات عالية ليقوـ المستيمؾ
بمحاولة التحديث وىو ما يرىؽ ميزانية األسرة العربية وبالتالي تقع المشكالت االقتصادية
والتي قد تودي في النياية باألسرة بكامميا.

احملوز ايجايح  :اختاذ ايكساز.
تعد القدرة عمى اتخاذ القرار أمر حيوي ويتوقؼ عميو نجاح اإلنساف في تحقيؽ أىدافو ،
وحؿ ما يواجيو مف مشكالت وال شؾ أف فشؿ اإلنساف في اتخاذ القرار السميـ يعد إىدار لما
يمتمكو الفرد مف موارد سواء بشرية أو غير بشرية .
وميارة اتخاذ القرار تعبر عف قدرة الفرد عمى اختيار أفضؿ البدائؿ بعد دراسة النتائج التي
تترتب عميو لتحقيؽ ما يرجوه مف أىداؼ باإلعتماد عمى معمومات تـ الحصوؿ عمييا مف
مصادر متعددة  ،والبد مف توفر الموضوعية وحسف البصيرة مف الفرد وتتـ مف خالؿ تحديد
اليدؼ مف اتخاذ القرار والمفاضمة بيف البدائؿ المتاحة  ،والوصؼ ،والتشخيص ،والتنفيذ
والمتابعو  ،وتقييـ النتائج (مجدي عبد الكريـ حبيب .)5443 ،

َٗازة اختاذ ايكساز:
َفٗوّ َٗازة اختاذ ايكساز:
تعرفيا والء أحمد غريب ( )5461بأنيا " قدرة الفرد عمى فيـ الموقؼ أو المشكمة

 ،وتحديد أبعادىا والقدرة عمى االختيار مف بيف عدة بدائؿ مدعماً اختياره باألدلة

والحجج التي تؤيده وتحمؿ نتائج ىذا االختيار".
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ويعرفيا كؿ مف ماىر مفمح أحمد و زيد سميماف محمد ( )5440بأنيا " قدرة

الطالب عمى اتخاذ القرار األمثؿ بػيف بدائؿ أداة الدراسة ،مف خالؿ قراءة العبارات بحيث
تتضمف كؿ واحدة منيا مشكمة البد مف اتخاذ قرار حوليػا ،وتمي كؿ عبارة عدة خيارات

تمثؿ تمؾ الخيارات المشكمة (القضية) التي ينبغي اتخػاذ قػرار مناسػب بشأنيا.

ويعرفيا عبد الرحيـ أميف محمد ( )5465بأنيا "القدرة عمى اختيار أفضؿ البدائؿ

المطروحة مع مراعاة خصائص ىذا البديؿ وامكانية حدوثو بالمستقبؿ  ،وكذلؾ ىو قدرة

الفرد عمى اختيار بيف عدة مواقؼ أو مشاكؿ مدعماً االختيار باألدلة التي تدعمو أو
تعارضو وتحمؿ نتائج ىذا اإلختيار".

يتضح مما سبؽ أف ميارة اتخاذ القرار تنطوى عمى قدرة الفرد عمى االختيار األمثؿ

مف بيف عدة اختيارات وتفضيؿ الفرد ليذ االختيار مف بيف عدة بدائؿ مطروحة أمامو

لتأكده مف أف ىذا االختيار ىو األنسب لحؿ مشكمة ما أو مواجية مشكمة ما.

وتعسفٗا ايباسجة إدسائياً بأنيا :عممية تفكير تتطمب اختيار أفضؿ بديؿ مف بيف عدة

بدائؿ أفضؿ بعد دارسة النتائج المترتبة عمى كؿ منيا ثـ تنفيذه وفقًا لعممية مخطط ليا

مسبقًا ثـ تقويـ نتائج القرار وتقييمو ؛ وذلؾ لتحقيؽ ىدؼ معيف أو حؿ مشكمة ما .
خطوات اختاذ ايكساز :

يشير كونكورديا ( )Concordia P., 2017إلى أف الفرد عندما يتخذ ق ار ارً يتبع

سبع خطوات  ،وىذه الخطوة تحقؽ أداء أفضؿ لمممارسات وفعالية الق اررات التي يتخذىا

الفرد  ،وىذه الخطوات ىي:
 -6تحديد القرار:

الخطوة األولى في اتخاذ القرار الصحيح ىي االعتراؼ بالمشكمة أو الفرصة واتخاذ

قرار بمواجية المشكمة  ،وأف ذلؾ سيحدث اختالفًا في العمؿ ومع اآلخريف.

 -5جمع المعمومات :

استنادا إلى الحقائؽ والبيانات ،
جمع المعمومات والبيانات بحيث يمكنؾ اتخاذ قرار
ً
وىذا يتطمب تحديد ما ىي المعمومات ذات الصمة لمقرار في متناوؿ اليد  ،جنبا إلى
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جنب مع كيؼ يمكنؾ الحصوؿ عمييا .اسأؿ نفسؾ ما تحتاج إلى معرفتو مف أجؿ اتخاذ

القرار الصحيح  ،ثـ ابحث بنشاط عف أي شخص يحتاج إلى المشاركة.

 -3تحديد البدائؿ:

عندما يكوف ىناؾ فيـ واضح ليذه المشكمة  ،فيمكف حينيا تحديد الحموؿ المختمفة

المتاحة لؾ .مف المحتمؿ أف يكوف لديؾ العديد مف الخيارات المختمفة عندما يتعمؽ

األمر باتخاذ قرارؾ  ،لذلؾ مف الميـ وضع مجموعة مف البدائؿ ،وىذا يساعد عمى
تحديد مسار العمؿ ىو أفضؿ طريقة لتحقيؽ اليدؼ.

 -0تحديد أفضمية البدائؿ:

البد مف تقييـ البدائؿ لتحديد أفضميا وأكثرىا جدوى في مواجية المشكمة  ،وذلؾ

يتطمب تحديد السمبيات واإليجابيات ثـ اختيار الخيار الذي لديو أعمى فرص النجاح ،

ومف المفيد االستعانة باألشخاص ذوي الخبرة الموثوؽ فييـ لمحصوؿ عمى رؤي جديدة

حوؿ المشكمة المطروحة.

 -2االختيار مف بيف البدائؿ:

عندما يحيف الوقت التخاذ القرار البد مف التأكد مف فيـ المخاطر التي ينطوي

عمييا المسار الذي اخترتو.

 -1بدء التنفيذ:

عند بداية تنفيذ العمؿ أو القرار البد مف إنشاء خطة لمتنفيذ ،ويشمؿ ذلؾ تحديد

الموارد المطموبة والحصوؿ عمى الدعـ مف أصحاب القرار أو األشخاص المرتبطيف

بعناصر الموقؼ أو المشكمة ،و يعد ذلؾ أساسياً في تنفيذ خطتؾ بفعالية.

 -1مراجعة القرار :

بالرغـ مف أىمية ىذه الخطوة إال أنيا تكاد تكوف ميممة لدى أغمب األفراد  ،وىي

تنطوي عمى تقييـ فعالية الق اررات المتخذة ومف الضروري أف تسأؿ نفسؾ عف مدى
جودة ما قمت بو  ،وما يمكف تحسينو المرة القادة.

كما حدد فتحي عبد الرحمف جراوف ( )5466خطوات اتخاذ القرار كما يمي :
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 وضوح أىداؼ القرار .

 جمع بدائؿ يمكف تحقيقيا وتقبميا.

 جمع المعمومات مف أجؿ تحميؿ البدائؿ باستخداـ معايير محددة.
 تحديد درجة التوافؽ بيف األىداؼ الخاصة بالبدائؿ وبيف الفرد.

 تحديد درجة النفع بيف البديؿ الصحيح ودرجة المخاطرة المرتبطة بيذا البديؿ.

كما ٚؾذد موناىاف

التالية :

)  (Monahan, E. , 2000خطوات اتخاذ القرار في النقاط

.-يجب أوًال تحديد األىداؼ

.يجب تصنيؼ األىداؼ ووضعيا حسب األىمية.-يجب وضع إجراءات بديمة

.-يجب تقييـ البدائؿ مقابؿ جميع األىداؼ

-البديؿ القادر عمى تحقيؽ جميع األىداؼ ىو القرار التجريبي

يتـ تقييـ القرار التجريبي لمزيد مف العواقب المحتممة-تنفيذ اإلجراءات.

ويتضح مما سبؽ وجود شبو اتفاؽ بيف الدراسات السابقة حوؿ خطوات اتخاذ

القرار ويمكف أف نستنتج مما سبؽ أف ىناؾ مراحؿ أساسية التخاذ القرار وىي:
الشعور بالمشكمة وتحديدىا – حصر البدائؿ -وزف وتقييـ البدائؿ -التنفيذ.
صعوبات اختاذ ايكساز :
حدد أنيشا ) ) Anisha v. 2016الصعوبات التي تعوؽ اتخاذ القرار الفعاؿ كما يمي:
 -6المعمومات غير الكافية

يعد ذلؾ مشكمة كبيرة تواجو متخذى القرار  ،فمعظـ الق اررات تنطوي عمى كثير مف

المتغيرات المعقدة مما يتطب الكثير مف المعمومات الواضحة والكافية.

 -5عدـ توفر الدعـ البيئة المحيطة:
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ويقصد بالبيئة ىنا التنظيمية والمادية التي تعوؽ ق اررات المؤسسة واآلخريف

وعالقاتيـ ببعض.

 -3عدـ تقبؿ القرار .

مف الضروري أف يكوف القرار مقبوالً ممف ييميـ ىذا القرار .

-0

االتصاؿ غير الفعاؿ .

مشكمة أخرى ميمة في عممية صنع القرار ىي االتصاؿ غير الفعاؿ لمقرار،و ىذا

يجعؿ التنفيذ صعبا لذلؾ ينبغي عمى المدير أف ييتـ بتوصيؿ جميع الق اررات إلى

الموظفيف بمغة واضحة ودقيقة وبسيطة.
رابعاً :قواعد اختيار القرار السميـ:

يرى ) )Toney R., 2015أنو لتحسيف عممية صنع القرار يجب اتباع ىذه القواعد

األربعة البسيطة التالية:

 -6يجب كتابة جميع الق اررات اليامة والصعبة فمجرد التفكير بالقرار بشكؿ عقمي فقط
يسبب نوع مف اإلرتباؾ  ،أما التدويف عمى الورؽ يقمؿ مف الضغط أو اإلرتباؾ

ويجعؿ لديؾ قائمة بما تخبرؾ بما يمكف القياـ بو والتركيز في القياـ بمياـ معينة.

 -5عندما يتعمؽ األمر بق اررات صعبة البد مف تحديد ما تريده  ،ولماذا؟ فإذا نسيت

األسباب التي دفعتؾ التخاذ القرار فإنؾ ستفقد السير في الطريؽ الذي يؤدى إلى تنفيذ

القرار.
-3

األشياء األساسية التي يجب مراعاتيا عند تعمـ كيفية اتخاذ ق اررات صعبة أف ال

تدع الخوؼ والقمؽ يؤثر عمى عممية اتخاذ القرار وأف ال يكوف لدينا ثقة كاممة فيما

سنحصؿ عميو.

 -0التسميـ بأف صنع القرار ىو قيمة حقيقية في حد ذاتو  ،وأنو ليس مف الضروري
أف يحصؿ اإلنساف عمى كؿ شيء في حياتو ولكف النتائج ستختمؼ مما ىي عميو
قبؿ القرار.
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استخداّ َواقع ايتواصٌ االدتُاعي واختاذ ايكساز.
تأثير مواقع
ًا
لتكنولوجيا المعمومات وتطبيقاتيا تأثير واضح في صنع القرار  ،وأكثرىا
التواصؿ اإلجتماعي  ،حيث يمكف ليذه التقنيات أف تغير في آرائنا وتؤثر سمباً أو إيجاباً عمى
عقالنية وفعالية صنع القرار ،ويرجع ذلؾ إلى (:)Daniel J. & Gloria P. , 2011

 الخدمات التي تقدميا شبكات التواصؿ االجتماعي تشجع التفاعؿ االجتماعي  ،وصنعومشاركة المعمومات.
 وضوح الرسالة  ،والقدرة عمى تغيير اآلخريف تؤثر عمى جودة القرار. ضغط األقراف  :يؤثر بشكؿ كبير عمى تغيير رأي الشخص وموقفو  ،حيث يتجو صانعالقرار إلى أعضاء شبكتو االجتماعية لمحصوؿ عمى معمومات دقيقة مما يؤدي إلى اتخاذ
قررات متحيزة تقبميا أعضاء جماعتو عمى الشبكة.
ا
 تفسر بعض النظريات تأثير وسائؿ التواصؿ االجتماعي عمى عممية صنع القرار لدىاألفراد مثؿ نظرية سيجموند فرويد بأف "سموؾ الحشد" تكوف خطيرة في تحفيز األفراد تجاه
سموؾ أو قرار معيف والتصرؼ بشكؿ مختمؼ  ،وتكمف الخطورة ىنا في حالة كوف ىؤالء
األفراد أقؿ وعي بالحقيقة أو الواقع .
ويفسر ذلؾ أيضاً نظرية "العدوى والتقارب" ،حيث أف الحشود التي تكونيا شبكات التواصؿ

اإلجتماعي تمثؿ تقارباً بيف األفراد ذووي التفكير المماثؿ  ،كما تنص نظرية العدوى عمى أف
األفراد في المذيف ينضموف إلى مجموعات تجعميـ يتصرفوف بطريقة معينة ويسمكوف سموكيات

معينة .
وقد أشارت العديد مف الدراسات السابقة إلى أف مواقع التواصؿ االجتماعي تؤثر في قدرة
الفرد عمى اتخاذ القرار مثؿ:
دراسة باتاروادي وجونسوف ( )Patarawadee S. & Janson H., 2013التي
أوضحت أف قياـ بعض األصدقاء بنشر المعمومات يجعؿ بقية المجموعة تفعؿ نفس الشيء
أو يستخدموف ىذه المعمومات التخاذ ق اررات خاصة بيـ  ،وتتفؽ مع ىذه الدراسة دراسة
( )Simpler l., 2012حيث تؤكد عمى تأثير المشاركة مف خالؿ مواقع التواصؿ االجتماعي
عمى اتخاذ الشخص لق ارراتو.
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دراسة فيرونيكا ( )Vironica R., 2015التي تشير إلى أف مواقع التواصؿ االجتماعي
دور ميماً في التأثير عمى عممية صنع القرار مف خالؿ ما يتـ نشره مف محتوى  ،كما
تمعب ًا
أف التواصؿ اليومي مف خالؿ ىذه المواقع يعد عامؿ محفز التخاذ القرار.
دراسة دافيد )) David S., Et al., 2015التي تؤكد أف مواقع التواصؿ اإلجتماعي
دور ميما في عممية اتخاذ القرار  ،حيث أنيا توفر ألفرادىا أشكاؿ الدعـ المختمفة .
تمعب ًا
دراسة كؿ مف (ظاْر القرشي وياسميف الكيالني  ، )5462،دراسة (محمد عضايمو ،
 )5462التي ْدفتا إلى الكشؼ عف أثر شبكة التواصؿ االجتماعي عمى عممية اتخاذ القرار
الشرائي لممستْلؾ ،وتوصمت الدراسة إلى وجود تأثير عالي لشبكات التواصؿ االجتماعي
عمى القرار الشرائي في جميع مراحمو.
وتذكر نييؿ عبد اهلل ( )5460أف ىناؾ دراسة أجريت حوؿ تأثير االستخداـ المفرط لمواقع
التواصؿ االجتماعي عمى قدرة المستخدميف عمى اتخاذ الق اررات الصحيحة  ،وأظيرت الدراسة
أف أداء المستخدميف الذيف يعتبروف أنفسيـ مستخدميف مفرطيف "لفيس بوؾ" أسوأ مف
نظرائيـ األقؿ استخداماً لمشبكة.

يتضح مف العرض السابؽ أف :

-6

لمواقع التواصؿ االجتماعي تأثير كبير عمى ميارة اتخاذ القرارت بشكؿ عاـ والق اررات
الشرائية عمى وجو الخصوص لدى مستخدمي شبكات التواصؿ االجتماعي .

 -5ما يتـ نشرة مف محتوى أو أى نوع مف المشاركات خالؿ ىذه الشبكات يستخدمة أعضاء
المجموعات أو مرتادي المواقع في اتخاذ ق ارراتيـ.
 -3يشكؿ االنتماء إلى جماعات عمى ىذه المواقع عامؿ محفز ولو تأثير ضاغط عمى اتخاذ
ق اررات معينة.
 -0فسرت بعض نظريات عمـ النفس تأثير مواقع التواصؿ االجتماعي عمى اتخاذ الق اررات
مثؿ نظرية سموؾ الحشد  ،والعدوى والتقارب.
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إدساءات وأدوات ايبشح
َٓٗر ايبشح:
اعتمد ىذا البحث عمى استخدـ المنيج الوصفي الذي يستخدـ لوصؼ ظاىرة ما لموصوؿ
إلى األسباب التي أدت إلى حدوث تمؾ الظاىرة والعوامؿ التي تؤثر عمييا باإلضافة إلى جمع
وتحميؿ البيانات  ،كما استخدـ أيضا المنيج شبو التجريبي ذو المجموعة الواحدة والذي
يعتمد عمى القياسات القبمية والبعدية عمى نفس المجموعة لمتعرؼ عمى أثر المتغير المستقؿ
( البرنامج اإلرشادي مف خالؿ موقع الفيسبوؾ) عمى المتغيريف التابعيف وىما الوعي
االستيالكي واتخاذ القرار لدى السيدات عينة البحث.

اجملتُع األصًي يًبشح:
تـ اختيار العينة مف السيدات العامالت بمحافظتي سوىاج وأسيوط مف مستخدمي موقع
الفيسبوؾ ألنو األكثر استخداماً وفقاً إلحصائية تـ إجراؤىا عاـ  5461أف ىناؾ  31مميوف
شخص يستخدموف موقع الفيسبوؾ منيـ  60مميوف أنثى (عصاـ بدوي .)5461 ،

عيٓة ايبشح :
 بمغ حجـ العينة ( )664إمرأة عاممة مف محافظتي أسيوط وسوىاج  ،و بعد تطبيؽاستخداما
استبياف استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي عمييف حيث تـ اختيار األعمى منيف
ً
لموقع الفيسبوؾ ،ثـ تـ استبعاد ( )54منيف بعد تطبيؽ مقياس الوعي االستيالكي
ومقياس اتخاذ القرار وىف األعمى في درجتي مقياس الوعي االستيالكي واتخاذ القرار،
وبذلؾ أصبحت العينة تضمف ( )04سيدة ،ثـ إضافتيـ إلى صفحة الفيسبوؾ التي أعدتيا
الباحثة.

أدوات وَواد ايبشح:
لتحقيؽ أىداؼ البحث تـ إعداد المواد التعميمية وأدوات البحث التالية:
 - 6برنامج إرشادي ألكتروني لتنمية الوعي االستيالكي واتخاذ القرار لدى المرأة العاممة.
 -5استبياف لجمع معمومات البحث وتضمف أربع محاور :المتغيرات الديموجرافية ألفراد
عينة البحث -مدى استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي  -مدى االستفادة مف موقع فيسبوؾ
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في التسوؽ عبر اإلنترنت -مدى تأثير الفيسبوؾ عمى اتخاذ مستخدمي موقع الفيسبوؾ
لق ارراتيـ .
 -3مقياس اتخاذ القرار.
 -0مقياس الوعي االستيالكي.
وفيما يمي عرض إلجراءات إعداد المواد التعميمية وأدوات البحث:

 - 1إعداد ايربْاَر اإلزشادي:
األٖداف ايعاَة يًربْاَر:
ىدؼ البرنامج اإلرشادي إلى تنمية الوعي االستيالكي وميارة اتخاذ القرار لدى المرأة
العاممة مف خالؿ استخداـ مواقع التواصؿ اإلجتماعي (الفيسبوؾ) وتجنب المخاطر التي تنجـ
عنو واإلستفادة مف إيجابياتو.

األٖداف اخلاصة يًربْاَر:
تنوعت األىداؼ الخاصة لمبرنامج بحيث تشتمؿ عمى جوانب معرفية ووجدانية ومياريو وفقًا

لما تضمنو البرنامج مف موضوعات.

األْصطة وايطسم املستخدَة:
المناقشة والحوار عف طريؽ تبادؿ الرسائؿ مف خالؿ صفحة الفيسبوؾ التي أعدتيا
الباحثة -التعميقات -التعزيز -عرض بعض الفيديوىات -روابط الويب.

حمتوى ايربْاَر:
ويتكوف البرنامج مف جزئيف الجزء األوؿ تكوف مف خمسة لقاءات تدور حوؿ الشراء
اإللكتروني  ،والجزء الثاني تكوف مف خمسة لقاءات تدور حوؿ فف اتخاذ الق اررات .

صدم حمتوى ايربْاَر:
بعد إعداد البرنامج في صورتو األولية تـ عرضو عمى بعض السادة المحكميف  ،ثـ قامت
بإجراء ما أشار إليو السادة المحكموف  ،وبذلؾ أصبح البرنامج في صورتو النيائية.

- 2االستبيإ:
أ-اليدؼ مف االستبياف:
اليدؼ مف االستبياف جمع البيانات األساسية لمبحث لمتعرؼ عمى أثر استخداـ مواقع
التواصؿ االجتماعي عمى الوعي االستيالكي واتخاذ القرار لدى عينة البحث.
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ب -إعداد االستبياف:
قامت الباحثة بإعداد استبياف الكتروني باستخداـ  Google Formsبعد االطالع عمى
األدبيات والدراسات السابقة التي تناولت استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي في التسوؽ
اإللكتروني والوعي االستيالكي واتخاذ القرار.

واشتممت االستبانة عمى أربعة محاور كما يمي:
المحور األوؿ :المتغيرات الديموغرافية.

واشتمؿ ىذا المحور عمى متغيرات متعمقة بعينة البحث وىي :الفئة العمرية – المؤىؿ
الدراسي -الدخؿ الشيري.
المحور الثاني :مدى استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي.
واشتمؿ ىذا المحور عمى ( )60عبارة .
المحور الثالث :مدى االستفادة مف موقع فيسبوؾ في التسوؽ عبر اإلنترنت.
واشتمؿ ىذا المحور عمى ( )54عبارة.
المحور الرابع :مدى تأثير الفيسبوؾ عمى اتخاذ مستخدمات الفيسبوؾ لق ارراتيف.
واشتمؿ ىذا المحور عمى ( )54عبارة.

وقد روعي عند صياغة العبارات ما يمي:

 -وضوح العبارة وعدـ الغموض.

 أف تغطي جميع محاور االستبياف. أف يشتمؿ عمى عبارات سمبية وأخرى إيجابية.وتدرجت االستجابة عمى عبارات االستبانة عمى النحو التالي (نعـ -إلى حد ما -ال)
وتوزعت الدرجات عمى االختيارات الثالثة كالتالي ( )6-5-3لمعبارات اإليجابية ،أما
العبارات السمبية فدرجاتيا ( )3-5-6عمى الترتيب.

ز -ايضبط اإلسصائي يالستبيإ:
أوالً :صدؽ االستبياف.

لمتحقؽ مف صدؽ االستبياف تـ حساب اآلتي:
 صدؽ المحكميف (الصدؽ الظاىري) :ويقوـ عمى فكرة مدى مناسبة عبارات االستبياف لمايقسو ولمف يطبؽ عمييـ  ،وعالقتيا باالستبياف ككؿ .
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لمتحقؽ مف صدؽ محتوى االستبياف تـ عرضو في صورتو األولية مجموعة مف
المختصيف في مجاؿ البحث وحصمت عبارات االستبياف عمى نسبة اتفاؽ (، )%644
وتـ تعديؿ صياغة بعض عبارات االستبياف وفقاً لما أشار إليو السادة المحكموف.

 -صدؽ االتساؽ الداخمي:

ويقصد بو مدى اتساؽ جميع فقرات االستبياف مع المحور الذي تنتمي إليو وأنيا تقيس ما
وضعت لقياسو وال تقيس شيئاً آخر ،ولتحديد التجانس الداخمي لعبارات المقياس تـ استخداـ
معادلة بيرسوف  pearsonعف طريؽ حساب معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ عبارة ودرجة

المحور الذي تنتمي إليو  ،وتبيف مف النتائج أف جميع العبارات دالة إحصائياً عند مستوى

(.)4046

 صدؽ االتساؽ البنائي لالستبياف:يقصد بصدؽ االتساؽ البنائي لالستبياف مدى ارتباط كؿ محور مف محاور االستبياف بالدرجة
الكمية لالستبياف .
وعميو قمنا بحساب معامؿ االرتباط 'بيرسوف' بيف درجة كؿ لممحور والدرجة الكمية االستبياف.
انًؾٕس
أٞل
انضبَٙ
انضبنش
انشاثغ

عذٔل ( )2
يؼبيم االسرجبغ 'ثٛشعٌٕ' ث ٍٛدسعخ كم نهًؾٕس ٔانذسعخ انكهٛخ االعزجٛبٌ
انذالنخ اإلؽصبئٛخ ػُذ
يؼبيم االسرجبغ
يغزٕٖ (),10
دانخ إؽصبئٛب
,66
دانخ إؽصبئٛب
,76
دانخ إؽصبئٛب
,70
دانخ إؽصبئٛب
, 64

مػف خػالؿ جػدوؿ ( )5نجػد معػامالت االرتبػاط لكػؿ محػور كبيرة  ،حيث بمغت قيمة المحور
األوؿ ( ، ),11والمحور الثػاني ( ),11و المحور الثالػث ( ),16والمحور الرابع (), 10
ولذا تعتبر محاور االستبياف صادقة وتقيس ما وضعت لقياسو.
ثانياً :ثبات االستبياف.

ثبػات االسػتبياف  :يقصػد بثبػات االسػتبياف أنو يعطػي نفػس النتيجػة لػو تـ إعػادة تطبيقو

مرة أخرى االسػتبياف تحت نفس الظروؼ والشػروط ،وقػد تـ التحقػؽ مف ثبات استبياف
الدراسة ،مف خالؿ معامؿ ألفا كرونباخ  Alpha Cronbachكما ىو مبيف في الجدوؿ
التالي:
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أٞل
انضبَٙ
انضبنش
انشاثغ
االعزجٛبٌ ككم

...................................

عذٔل ()3
لًٛخ يؼبيم أنفب كشَٔجبؿ نًؾبٔس االعزجٛبٌ
انذالنخ اإلؽصبئٛخ ػُذ
يؼبيم االسرجبغ
يغزٕٖ (),10
دانخ إؽصبئٛب
,66
دانخ إؽصبئٛب
,76
دانخ إؽصبئٛب
,70
دانخ إؽصبئٛب
, 64
دانخ إؽصبئٛب
,68

نالحظ مف خالؿ جدوؿ ( )3أف معامؿ ألفا كرونباخ لكؿ محاور االستبياف تتراوح بيف )
 ، ) ,11 - ,11وىي معامالت مرتفعة ،وكذلؾ معامؿ ألفا لجميع عبارات االستبياف معا
بمغ  4.10وىذا يدؿ عمى أف ألداة الدراسة ذات ثبات كبير.
نستنتج أف االستبياف الذي أعددتو الباحثة لجمع بيانات البحث صػادؽ وثابتػ في جميػع
عباراتو وىػو جػاىز لمتطبيؽ عمى عينة البحث (الصورة النيائية ممحؽ .)5

- 3إعداد َكياس ايوعي االستٗالني:
تحديد ىدؼ المقياس:
ىدؼ المقياس إلى التعرؼ عمى مدى الوعي االستيالكي لدى عينة البحث مف خالؿ
محوريف ىما (السموؾ الشرائي لممستيمؾ -الشراء اإللكتروني) .
صياغة عبارات المقياس:
تـ صياغة عبارات المقياس في ضوء أىداؼ البرنامج اإلرشادي  ،ومحتوى الموضوعات
التي يتضمنيا  ،وبعد االطالع عمى األدبيات والدراسات السابقة المتعمقة بمحوري المقياس
(السموؾ الشرائي لممستيمؾ -الشراء اإللكتروني).
وصؼ المقياس:

تكوف المقياس في صورتو األولية مف محوريف :

المحور األوؿ :السموؾ الشرائي لممستيمؾ ،ويضـ ( )54عبارة.

المحور الثاني :الشراء األلكتروني ،ويضـ ( )61عبارة.

وروعي عند صياغة العبارات ما يمي:

 وضوح العبارة وسيولة فيميا. -أف تغطي محوري المقياس.
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 أف تشتمؿ عمى عبارات سمبية وأخرى إيجابية. -أف تكوف في صورة عبارات عامة قصيرة ومحدودة.

تصحيح المقياس:

تدرجت االستجابة عمى عبارات المقياس كما يمي (موافقة -غير متأكدة -غير موافقة) ،
وتوزعت الدرجات عمى االختيارات الثالثة كالتالي ( ،)6-5-3وذلؾ بالنسبة لمعبارات
الموجبة أما بالنسبة لمعبارات السالبة فدرجاتيا عمى الترتيب ()3-5-6

استطالع رأي السادة المتخصصوف حوؿ المقياس:

بعد االنتياء مف إعداد المقياس بصورتو األولية قامت الباحثة بعرضو عمى السادة
المتخصصيف في صورة استطالع رأى  ،وذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى :
 مدى مناسبة عبارات المقياس لمحتوى البرنامج المقترح . انتماء كؿ عبارة مف عبارات المقياس لممحور الموضوعو لو. مدى صحة الصياغة المغوية والعممية لمعبارات.وقد أشار السادة المتخصصوف إلى بعض التعديالت وتـ إجرائيا .

ايتذسبة االستطالعية يًُكياس:
تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة استطالعية بيدؼ حساب الصدؽ والثبات
صدؽ المقياس:
أ -صدؽ المحكميف:
تـ عرض المقياس عمى مجموعة مف السادة المتخصصوف  ،واتفقوا عمى صالحية
المقياس ومناسبتو لما وضع لقياسو مع إجراء بعض التعديالت المشار إلييا سابقاً.

ب-صدؽ االتساؽ الداخمي:

وذلؾ لتحديد التجانس الداخمي لعبارات المقياس عف طريؽ حساب معامؿ االرتباط بيف درجة
العبارة ودرجة المحور الذي تنتمي إليو  ،واتضح مف النتائج أف جميع عبارات المقياس دالة
إحصائياً عند مستوى ( )4046وكذلؾ معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ محور والدرجة الكمية
لممقياس جدوؿ (. )0
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عذٔل ()4
يؼبيم االسرجبغ ث ٍٛدسعخ يؾٕس٘ انًمٛبط
ٔانذسعخ انكهٛخ نهًمٛبط
انذالنخ
يؼبيم اإلسرجبغ يغزٕٖ
انًؾٕس
اإلؽصبئٛخ
أٞل

1876

انضبَٙ

1872

دال ػُذ يغزٕٖ ()1810

يتضح مف جدوؿ ( )0أف معامالت اإلرتباط بيف درجات كؿ محور والدرجة الكمية لممقياس
دالة إحصائياً عند مستوى ( )4046مما يدؿ عمى أف المقياس صادؽ ويقيس ما وضع
لقياسو.

ثبات المقياس:

وقػد تـ التحقػؽ مف ثبات المقياس ،مف خالؿ حساب معامؿ ألفا كرونباخ Alpha
Cronbachكما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
انًؾٕس

عذٔل ()5
لًٛخ يؼبيم أنفب كشَٔجبؿ نًؾبٔس انًمٛبط
يؼبيم االسرجبغ

أٞل
انضبَٙ
انًمٛبط
ككم

,66
,76
,68

انذالنخ اإلؽصبئٛخ ػُذ
يغزٕٖ (),10
دانخ إؽصبئٛب
دانخ إؽصبئٛب
دانخ إؽصبئٛب

يتضح مف جدوؿ ( )2أف معامالت محوري المقياس معامالت مرتفعة  ،وكذلؾ معامؿ
ألفا لممقياس ككؿ وىذا يدؿ عمى أف المقياس ذو ثبات كبير مما يدؿ عمى صالحيتو
لالستخداـ في تقويـ عينة البحث ( الصورة النيائية ممحؽ .)0

َ- 4كياس اختاذ ايكساز:
صياغة عبارات المقياس:
تـ تصميـ مقياس اتخاذ القرار يتكوف مف ( )04عبارة موزعة عمى ستة محاور يمي كؿ
منيا خمسة بدائؿ (دائماً -غالباً -أحياناً -ناد ارً -أبداً) ،وتقديرات االستجابات (-5-3-0-2

 )6وذلؾ لمعبارات اإليجابية  )2-0-3-5-6( ،لمعبارات السمبية وبذلؾ تراوحت الدرجة الكمية
لممقياس بيف ( )544-04درجة.
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والجدوؿ التالي يوضح توزيع عبارات المقياس عمى المحاور الستة
و
أٞل
انضبَٙ
انضبنش
انشاثغ
انخبيظ
انغبدط
انًغًٕع

عذٔل ()6
رٕصٚغ ػجبساد انًمٛبط ػهٗ انًؾبٔس انغزخ
انؼجبساد
انًؾٕس
41-23-06-01-7-6-5-4
رؾذٚذ يزطهجبد انمشاس
-30-26-24-22—06-08-05
فٓى انًٕلف انًشكم
33
36 -27-25 -21-02-04-3
اإلعزفبدح يٍ خجشاد اٜخشٍٚ
38-37-35 -28-26
رٕلغ َزبئظ انمشاس
20-07-00-8-6-2
رمذٚش انؾبعخ إنٗ ارخبر انمشاس
36 -34 -32—30-03 -0
رؾذٚذ انًغئٕل ػٍ صُغ انمشاس

انؼذد
7
7
6
5
6
6
41

ثبات المقياس:
تـ حساب معامؿ ثبات المقياس باستخداـ معامؿ ثبات ألفا وبمغ ( ، )4.10وكذلؾ تراوحت
معامالت ثبات المحاور الستو لممقياس بيف ( )4011 -4012مما يدؿ عمي أف المقياس يتمتع
بدرجة ثبات عالية.
مما سبؽ يتضح أف المقياس يتمتع بدرجة صدؽ وثبات عالية مما يدؿ عمى صالحيتو لمتطبيؽ
عمى عينة البحث
صدؽ المقياس :
 -6الصدؽ الظاىري (صدؽ المحكميف):
تـ عرض المقياس عمى مجموعة مف السادة المتخصصوف  ،واتفقو عمى صالحية
المقياس ومناسبتو لما وضع لقياسو مع إجراء بعض التعديالت لبعض العبارات كما أشير
إلييا سابقاً.

-5صدؽ اإلتساؽ الداخمي:
وذلؾ لتحديد التجانس الداخمي لعبارات المقياس عف طريؽ حساب معامؿ اإلرتباط
باستخداـ معادلة بيرسوف بيف درجة العبارة ودرجة المحور الذي تنتمي إليو  ،واتضح مف
النتائج أف جميع عبارات المقياس دالة إحصائياً عند مستوى ()4046
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عذٔل ()6
يؼبيم االسرجبغ ث ٍٛدسعخ ػجبساد كم يؾٕس ٔانذسعخ انكهٛخ
نهًؾٕس انز٘ رُزً ٙإنّٛ
يغزٕٖ
يؼبيم االسرجبغ
انًؾٕس
انذالنخ
اإلؽصبئٛخ
1870
أٞل
1862
انضبَٙ
1875
انضبنش
دال ػُذ
1864
انشاثغ
يغزٕٖ
1871
انخبيظ
()1810
1868
انغبدط

يتضح مف جدوؿ ( )1أف معامالت االرتباط بيف درجات كؿ محور والدرجة الكمية لممحور
الذي تنتمي إليو دالة إحصائياً عند مستوى ( )4046مما يدؿ عمى أف المقياس صادؽ
ويقيس ما وضع لقياسو.

مما سبؽ يتضح أف مقياس اتخاذ القرار يتمتع بدرجة صدؽ وثبات عالية مما يدؿ عمى
صالحيتو لمتطبيؽ عمى عينة البحث ممحؽ.

تطبيل جتسبة ايبشح:
ألكترونيا مف خالؿ صفحة الفيسبوؾ التي أعدتيا الباحثة
 تـ تطبيؽ جميع أدوات البحثً
حيث تـ وضع الرابط الخاص باالستبياف وىو:
 https://docs.google.com/forms/d/1qqGCkckvprTTkM6B7iRdC9LxUwX83IHVWg516x8syg/edit

الكترونيا مف
كما تـ التطبيؽ القبمي لمقياس الوعي اإلستيالكي ومقياس اتخاذ القرار
ً
خالؿ صفحة الفيسبوؾ مف خالؿ الدخوؿ إلى الرابطيف التالييف:
https://docs.google.com/forms/d/1NMiJdnXw5M2hqEO8BbvQqSxUXeUuZyhL3_abMB7
W1AQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1X7iicIxtw_8JEC4T2Oo7g7z90IuhWW5fwkEeEDo5nCI/
edit

 تـ تطبيؽ البرنامج اإلرشادي مف خالؿ صفحة الفيسبوؾ بعد إضافة األعضاء عينةالبح ث عمييا وتفاعميـ مع المقاءات التي تعرض عمى الصفحة والتفاعؿ مع محتوياتيا
(صور -فيديوىات -ندوات -روابط تتضمف محتوى عممي -وسائط مدعومة بالصوت
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والصورة -حوار تفاعمي متزامف – تعميقات واستفسارات والرد عمييا)  ،واستمر التطبيؽ
لمدة شير ونصؼ .
 -التطبيؽ البعدي ألدوات البحث تـ بشكؿ ألكتروني مف خالؿ نفس الصفحة .

حتًيٌ ايبياْات واستخالص ْتائر ايبشح :
أوالً :ايتشًيٌ اإلسصائي يالستبيإ:
 - 1بايٓسبة يًُشوز األوٍ  :املتغريات ايدميودسافية يعيٓة ايبشح.
اشتممت عينة البحث عمى المتغيرات الديموجرافية التالية :الفئة العمرية – المؤىؿ الدراسي-
 الدخؿ الشيري .ويتضح ذلؾ مف الجداوؿ (-1أ)-1( ،ب)-1( ،ج)-1( ،د)انًزغٛش
انفئخ
انؼًشٚخ
انًغًٕع

عذٔل (-7أ)
رٕصٚغ افشاد ػُٛخ انجؾش ؽغت يزغٛش انفئخ انؼًشٚخ
انزكشاس
انفئخ
46
 33 -25عُّ
35
 41-33عُّ
 41عُّ فؤكجش

انُغجخ انًئٕٚخ
%43
% 32

27

%25

001

%011

يتضح مف جدوؿ (-1أ) أف أكبر نسبة مف أفراد العينة كانت أعمارىف بيف ()33 -52
وىى الفئة العمرية األكثر استخداماً لموقع التواصؿ االجتماعي

(الفيسبوؾ) يمييا الفئة

العمرية ( )04-33ثـ يمييا الفئة ( 04فأكثر) وىي األقؿ استخداماً لموقع فيسبوؾ لكبر
السف وانشغاؿ ىذه الفئة باألعباء األسرية أكثر مف غيرىف األصغر سناً .
عذٔل (-7ة)
رٕصٚغ افشاد ػُٛخ انجؾش ؽغت يزغٛش انًؤْم انذساعٙ
انزكشاس
انفئخ
انًزغٛش
21
صبَٕٚخ ػبيخ فؤلم
انًؤْم
56
ثكبنٕسٕٚط أٔ نٛغبَظ
انذساعٙ
33
دساعبد ػهٛب
انًغًٕع

001

انُغجخ انًئٕٚخ
%07
%52
%31
%011

يتضح مف جدوؿ (-1ب) أف نسبة عينة البحث التي يحصمف عمى مؤىؿ البكالوريوس
أو الميسانس ىى األعمى حيث بمغت ( )%25ويمييا الحاصالت عمى دراسات عميا سواء
دبمومة أو ماجستير أو دكتوراة حيث بمغت ( )%34يمييا الحاصالت عمى ثانوية عامة فأقؿ
وىى ( )%61وترجع الباحثة ذلؾ إلى أف فئة الحاصالت عمى بكالوريوس أو ليسانس يعد مف
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ضمف أعماليـ اليومية تصفح مواقع التواصؿ اإلجتماعي سواء أثناء العمؿ أو في الدراسة أو
المنزؿ.
انًزغٛش
انذخم
انشٓش٘
انًغًٕع

عذٔل (-7ط)
رٕصٚغ افشاد ػُٛخ انجؾش ؽغت يزغٛش انذخم انشٓش٘
انزكشاس
انفئخ
24
2111-0111ط يصش٘
68
 4111-2111ط
يصش٘
06
4111ط فؤكضش
001

انُغجخ انًئٕٚخ
%22
%63
%05
%011

يتضح مف جدوؿ (-1ج) أف  %13مف عينة الدراسة يتقاضوف دخالً شيرياً يتراوح بيف

( 0444-5444ج) شيرياً وىي أعمى نسبة ويرجع ذلؾ إلى أف متوسط الدخؿ لممصريوف
بشكؿ عاـ منخفض ووفقاً إلحصائية أجراىا الباحث االقتصادي (عمرو جماؿ الديف)5460 ،

يصؿ متوسط دخؿ الفرد المصري إلى ( )3444يمييا نسبة  %55مف عينة البحث تراوحت
دخوليا بيف ( 5444-6444ج) ويمييا نسبة  %54مف عينة البحث بمغ دخميا الشيري

( 0444ج) شيرياً وىي أقؿ نسبة.

 - 2بايٓسبة يًُشوز ايجاْي (َدى االستفادة َٔ َوقع فيسبوى يف ايتسوم عرب اإلْرتْت):
استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتحميؿ استجابات عينة
البحث بالنسبة لعبارات محور (مدى استخداـ موقع التواصؿ االجتماعي) كما يتضح مف
جدوؿ (:)0

- 6003 -

فعالية برنامج إرشادي الكتروني باستخدام مواقع التواصل االجتماعي في تنمية الوعي االستهالكي

...................................

عذٔل ()8
انًزٕعطبد انؾغبثٛخ ٔاالَؾشافبد انًؼٛبسٚخ العزغبثبد ػُٛخ انجؾش ػٍ ػجبساد انًؾٕس انضبَٙ
لًٛخ
انًزٕع اإلَؾشاف أًْٛخ
انؼجبساد
و
انًؼٛبس٘ انؼجبسح "د"
غ
انؾغبث
٘
يشرفؼّ
1283
1588
اعزخذو شجكبد انزٕاصم اإلعزًبػ.ٙ
0
يشرفؼّ
1280
انفٛغجٕن يٍ انًٕالغ انز ٙأفعم دخٕنٓب 1680
2
ػٍ غٛشْب يٍ انًٕالغ.
يشرفؼّ
1284
1584
نذ٘ ؽغبثب خبصب ث ٙػهٗ يٕلغ
3
انفٛغجٕن.
يشرفؼّ
1286
ألع ٙفزشاد غٕٚهخ ػهٗ يٕلغ انفٛغجٕن1586 .
4
يزٕعط
1088
14.5
أدخم يٕلغ انفٛغجٕن نهذسدشخ يغ
5
ح
أصذلبئٔ ٙيؼبسف.ٙ
يشرفؼّ
1082
1687
أفعم دخٕل يٕلغ انفٛغجٕن نهزغٕق.
6
يزٕعط
1080
أفعم دخٕل يٕلغ انفٛغجٕن نهزؼهٛك ػهٗ 1384
6
ح
ثؼط اٞؽذاس انغٛبعٛخ.
يزٕعط
1085
1486
أفعم دخٕل يٕلغ انفٛغجٕن نًزبثؼخ
7
ح
أخجبس انفُبَٔ ٍٛانًشبْٛش.
يزٕعط
1084
1382
يب8ألٕو ثُششِ يٍ يؼهٕيبد خالل انفٛغجٕن ًٚضم
ح
شخصٛز.ٙ
يشرفؼّ
1286
1587
أفعم لعبء ٔلذ انفشاؽ ػهٗ انفٛغجٕن
01
ػٍ انغهٕط يغ ػبئهز.ٙ
يزٕعط
1283
1483
أٔاصٌ ثٔ ٍٛاعجبر ٙانؼبئهٛخ ٔألبد
00
ح
دخٕن ٙنًٕلغ انفٛغجٕن
يزٕعط
1083
1487
نذ٘ ػذد نٛظ ثمهٛم يٍ اٞصذلبء ػهٗ
02
ح
يٕلغ انفٛغجٕن.
يزٕعط
1086
1283
أؽشص ػهٗ أٌ ركٌٕ ػاللبر ٙثؤصذلبء
03
ح
انفٛغجٕن ٔصٛمخ.
يشرفؼخ
1282
1586
رؤصٛش انفٛغجٕن ػهٗ ؽٛبر ٙثشكم ػبو
04
إٚغبثٛب.
يشرفؼخ 1382
1870
5806
عًٛغ ػجبساد انًؾٕس.

يتضح مف جدوؿ ( )0إلجابات عينة البحث عف ىذا المحور (مدى استخداـ موقع
التواصؿ اإلجتماعي) أف المتوسطات الحسابية إلجاباتيف تراوحت بيف (، )4503 -4101
وجاءت عبارة (أفضؿ دخوؿ موقع الفيسبوؾ لمتسوؽ) في المرتبة األولى بأعمى متوسط يمييا
عبارة (الفيسبوؾ مف المواقع التي أفضؿ دخوليا عف غيرىا مف المواقع) ثـ عبارة (أفضؿ قضاء
وقت الفراغ عمى الفيسبوؾ عف الجموس مع عائمتي) أما المتوسط الحسابي لجميع عبارات
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المحور فجاء مرتفع ( ، ) 2.61مما يدؿ عمى أف موقع فيسبوؾ ىو مف المواقع المفضمة لدى
عينة البحث .
أيضا مف الجدوؿ أف "ت" المحسوبة )" < (305ت" الجدولية ( )4500مما يدؿ
كما يتضح ً
إحصائيا عند مستوى ()4.42
عمى أنيا دالة
ً

- 3بايٓسبة يًُشوز ايجايح (َدى االستفادة َٔ َوقع فيسبوى يف ايتسوم عرب اإلْرتْت):

عذٔل ()01
انًزٕعطبد انؾغبثٛخ ٔاالَؾشافبد انًؼٛبسٚخ العزغبثبد ػُٛخ انجؾش ػٍ ػجبساد انًؾٕس انضبنش
المتوسط اإلنحراف أهميت
لًٛخ
انؼجبساد
و
الحسابي المعياري العبارة
"د"
يشرفؼّ
1483
أربثغ اإلػالَبد ٔانذػبٚخ انخبصخ ثبنششكبد 1684
0
ٔانًصبَغ ػهٗ انفٛغجٕن.
يزٕعطخ
1380
1484
أرفبػم يغ اإلػالَبد ٔانذػبٚخ انخبصخ
2
ثبنششكبد ٔانًصبَغ ػهٗ انفٛغجٕن.
يزٕعطخ
1088
1485
أرجبدل يغ اٜخش ٍٚاإلػالَبد ٔانذػبٚخ
3
انخبصخ ثبنششكبد ٔانًصبَغ ػهٗ
انفٛغجٕن.
يشرفؼّ
1086
ألٕو ثبنششاء يٍ ثؼط يٕالغ انزغٕق ػهٗ 1586
4
انفٛغجٕن.
يشرفؼّ
1488
1686
ػُذ سغجز ٙف ٙانؾصٕل ػهٗ يؼهٕيبد
5
رزؼهك ثغهؼّ يؼُٛخ أسعغ نهفٛغجٕن.
يزٕعطخ
1382
ألٕو ثبنزؼهٛك ػهٗ ثؼط يُشٕساد يٕالغ 1486
6
انزغٕق.
يشرفؼّ
1380
أصك ثبنًؼهٕيبد انزٚ ٙكزجٓب اٜخش ٍٚؽٕل 1586
6
عهؼخ يؼُٛخ.
يزٕعطخ
1088
13.7
ألٕو ثبنششاء يجبششح ثؼذ يزبثؼزٗ
7
نإلػالَبد انزغبسٚخ ػبنفٛغجٕن.
يزٕعطخ
1384
14.2
أرجبدل انًؼهٕيبد انزٗ أؽصم ػهٓٛب يٍ
8
انفٛغجٕن يغ أصذلبئ. ٙ
يُخفعخ
1282
12.0
 01أرغبْم سأٖ اٜخش ٍٚػهٗ انفٛغجٕن ػُذ
لٛبي ٙثششاء عهؼخ يؼُٛخ .
يُخفعخ
1283
12.5
 00انزغٕق يٍ خالل انفٛغجٕن ٓٚذس ٔلز. ٙ
02
03

انزغٕق يٍ خالل انفٛغجٕن ٕٚفش انًغٕٓد
انعبئغ ف ٙانزغٕل ػهٗ انًؾالد .
أسٖ أٌ عٕدح انغهؼخ انًجبػّ ػبنفٛظ ألم
يٍ انغهغ انز ٙأشزشٓٚب يٍ انًؾالد
يجبششح.
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04
05
06
06
07
08
21

أشؼش أٌ ُْبن يجبنغخ يٍ لجم انششكبد
انًؼهُخ ػهٗ انفٛغجٕن ف ٙػشض يضاٚب
انغهغ.
إرا أػغجُ ٙيُزظ يؼ ٍٛأخجش أصذلبئ ٙػهٗ
انفٛغجٕن ثًضاٚبِ.
انزغٕق يٍ خالل انفٛغجٕن ٚؼذ إْذاس
نهًبل.
أفعم انششاء يٍ انًؾالد ٔانششكبد
يجبششح ػٍ انششاء يٍ خالل يٕالغ
انزٕاصم اإلعزًبػ.ٙ
أػزجش انفٛغجٕن لُبح فؼبنخ نجٛغ أ٘ شٙء
خبص ث.ٙ
ال أعزطٛغ أٌ أرٕاصم ثشكم فٕس٘ يغ
أصؾبة انغهغ انًؼهٍ ػُٓب.
أسٖ أٌ انًبسكبد انزغبسٚخ انًؼهٍ ػُٓب يٍ
خالل انفٛغجٕن نٛغذ أصهٛخ
عًٛغ ػجبساد انًؾٕس

...................................

1382

1382

يزٕعطخ

1786

1870

يشرفؼخ

1386

1285

يزٕعطخ

1485

1286

يزٕعطخ

1686

1084

يشرفؼخ

1283

1288

يُخفعخ

1284

1388

يُخفعخ

1686

1480

يتضح مف جدوؿ ( )64إلجابات عينة البحث عف ىذا المحور (مدى االستفادة مف موقع
فيسبوؾ في التسوؽ عبر اإلنترنت) أف أغمب عينة البحث وافقف عمى العبارات اإليجابية
المتعمقة بمزايا الشراء مف خالؿ الفيسبوؾ بأنو يوفر الوقت والمجيود الضائع في التجوؿ عمى
المحالت ،اف الفيسبوؾ وسيمة فعالة لمبيع أو االعالف عف منتج أو الحصوؿ عمى معمومات
كافية حوؿ منتج ما  ،ويتضح ذلؾ مف ارتفاع متوسطات العبارات اإليجابية التى تراوحت بيف
( )40.5 -4101مقارنة بالعبارات السمبية التى ت اروحت متوسطات إجاباتيا بيف (-4301
.)4506
أيضا مف الجدوؿ أف "ت" المحسوبة )" < (006ت" الجدولية ( )4500مما يدؿ
كما يتضح ً
إحصائيا عند مستوى ()4.42
عمى أنيا دالة
ً
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- 4بايٓسبة يًُشوز ايسابع (َدى تأثري ايفيسبوى عًى اختاذ املستخدَات يكسازاتِٗ):
عذٔل ()00
انًزٕعطبد انؾغبثٛخ ٔاالَؾشافبد انًؼٛبسٚخ العزغبثبد ػُٛخ انجؾش ػٍ ػجبساد انًؾٕس انشاثغ
لًٛخ
انًزٕعػ اإلَؾشاف أًْٛخ
انؼجبساد
و
"د"
انؾغبث ٙانًؼٛبس٘ انؼجبسح
0
2
3
4
5
6
6
7
8
01
00
02
03
04

رزؤصش لشاسار ٙثشكم إٚغبث ٙثًب ألشأِ يٍ
يؼهٕيبد ػهٗ انفٛغجٕن .
اعزخذاي ٙنهفٛغجٕن ٚغؼهُ ٙأعذ صؼٕثخ
ف ٙرؾذٚذ انًشكالد انخبصخ ث.ٙ
أػزًذ ػهٗ رغبسة أصذلبئ ٙػهٗ
انفٛغجٕن ف ٙإٚغبد ؽهٕل يؾزًهخ نًشكهخ
يب.
ٚشزشن أصذلبئ ٙػهٗ انفٛغجٕن يؼ ٙفٙ
ارخبر لشاسار.ٙ
أيٛم إنٗ دػى أصذلبئ ٙػهٗ انفٛغجٕن
نًب أرخزِ يٍ لشاساد.
أرغبْم انزؼهٛمبد انغهجٛخ نٝخش ٍٚػهٗ
انفٛغجٕن نًب ارخزِ يٍ لشاساد.
أشؼش ثبنفشػ نزـؤٛٚذ أصذلبئ ٙػهٗ
انفٛغجٕن نًب ألٕو ثزُفٛزِ يٍ لشاساد.
أرشاعغ ػٍ رُفٛز لشاسار ٙف ٙؽبنخ
رؼبسظٓب يغ آساء أصذلبئ ٙػهٗ
انفٛغجٕن.
أْزى ثًب ٚمزشؽّ ن ٙأصذلبئ ٙػهٗ
انفٛجغٕن يٍ لشاساد خبصخ ث.ٙ
أفعم ارخبر لشاسار ٙثًفشد٘ ٔأرغبْم
انمشاساد انزٚ ٙمزشؽٓب اٜخش ٍٚن ٙػهٗ
انفٛغجٕن
أعزخذو خطٕاد يؾذدح الرخبر لشاسارٙ
دٌٔ انزؤصش ثبعزخذاي ٙنهفٛغجٕن.
يب ارُبلهّ يٍ َصبئؼ يٍ أصذلبئ ٙػهٗ
انفٛغجٕن ٚغؼهُ ٙأرٕصم ثغٕٓنخ نؾهٕل
فؼبنخ نًب ٕٚاعُٓ ٙيٍ يشكالد.
أفبظم ث ٍٛيب أرخزِ يٍ ؽهٕل نًشكهخ يب
ٔيب ٚمزشؽَّٕ اٜخش ٍٚػهٗ يٕلغ
انفٛغجٕن.
أغجك َزبئظ يب رٕصم إن ّٛاٜخش ٍٚيٍ
لشاساد ػهٗ يٕلغ انفٛغجٕن ػهٗ يٕالف
يشبثٓخ لذ أيش ثٓب.
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1680

1280

يشرفؼّ

1487
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يشرفؼّ

1585

1088

يشرفؼّ

1587

1087

يشرفؼّ

1688

1288

يشرفؼّ

1586

1086

يشرفؼّ

1686

1686

يشرفؼّ

15.7

15.7

يشرفؼّ

14.8

14.8

يشرفؼّ

10.8

10.8

يُخفعخ

12.0

12.0

يُخفعخ

1682

1682

يشرفؼّ

1282

1282

يُخفعخ

1382

1382

يزٕعطخ
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05
06
06
07
08
21

ٚؼغجُ ٙيب ٚؾذدِ اٜخشَٞ ٍٚفغٓى يٍ
أْذاف ٔأعزؼ ٍٛثٓب ف ٙانزخطٛػ نؾٛبرٙ
انًغزمجهٛخ.
نذ٘ ٚم ٍٛرار ٙأٌ انجذائم انز ٙأظؼٓب
ثُفغ ٙنؾم يشكهخ يب ْ ٙاٞفعم يٍ
ثذائم اٜخش.ٍٚ
أسٖ أٌ انذسدشخ يغ اٜخش ٍٚػهٗ يٕلغ
انفٛغجٕن ٚعٛغ انٕلذ ٔٚؼٕلُ ٙػٍ
رؾمٛك أْذاف.ٙ
أس٘ أٌ رُبلم خجشاد اٜخش ٍٚػهٗ
انفٛغجٕن ٚؼٛك صُغ انمشاساد انخبصخ
ث.ٙ
أس٘ أٌ انزؤصش ثآساء اٜخش ٍٚػهٗ
انفٛغجٕن ٚصُغ لشاساد ػذًٚخ انفبئذح.
أسٖ أٌ اعزخذايٗ نهفٛغجٕن ٚذفؼُٗ
الرخبر لشاساد ثؼٛذح انصهخ ػٍ انٕالغ
انزٖ أػٛشّ.
عًٛغ ػجبساد انًؾٕس

...................................

1786

1786

يشرفؼّ

1086

1286

يُخفعخ

1285

1385

يُخفعخ

1686

1086

يشرفؼّ

1083

1385

يُخفعخ

1280

1380

يُخفعخ

1685

1083

يشرفؼخ

1582

يتضح مف جدوؿ ( )66لمتوسطات إجابات عينة البحث عف ىذا المحور (مدى تأثير
الفيسبوؾ عمى اتخاذ المستخدمات لق ارراتيـ) أف غالبية عينة البحث قد وافقف عمى أف الفيسبوؾ
يؤثر في صنعيف ل مق اررات وأف ق ارراتيف تتأثر بآراء اآلخريف عمى الفيسبوؾ ودعميف ليذه الق اررات
 ،ويتضح ذلؾ مف ارتفاع متوسطات العبارات اإليجابية التى تراوحت بيف ()43.5 -4101
مقارنة بالعبارات السمبية التى تراوحت متوسطات إجاباتيا بيف ( ، )4603 -4301و جاءت
معظـ إجاباتيف عف العبارات اإليجابية ذات أىمية مرتفعو .
أيضا مف الجدوؿ أف "ت" المحسوبة )" < (205ت" الجدولية ( )4500مما يدؿ
كما يتضح ً

إحصائيا عند مستوى ()4.42
عمى أنيا دالة
ً

ثاْيًا  :اإلدابة عٔ أسئًة ايبشح واختباز صشة ايفسوض.
 - 1اإلدابة عًى ايسؤاٍ األوٍ واختباز صشة ايفسض األوٍ .
ويٓص ايسؤاٍ األوٍ عًى:
"ما العالقة بيف استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي (الفيسبوؾ) والوعي االستيالكي
لدى المرأة العاممة؟ "

- 6001 -

فعالية برنامج إرشادي الكتروني باستخدام مواقع التواصل االجتماعي في تنمية الوعي االستهالكي

...................................

ويٓص ايفسض األوٍ عًى:
"توجد عالقة ارتباطية موجبة بيف استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي (الفيسبوؾ) والوعي
االستيالكي لدى المرأة العاممة" .
لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ والتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب معامالت االرتباط بيف
درجات عينة البحث في محور مدى االستفادة مف موقع فيسبوؾ في التسوؽ عبر اإلنترنت
ودرجاتيف في محوري (السموؾ االستيالكي لممستيمؾ والشراء األلكتروني) لمقياس الوعي
االستيالكي  ،وكانت النتائج كما ىو موضح بجدوؿ (:)65
عذٔل ()02
يؼبيالد االسرجبغ ث ٍٛيزٕعػ دسعبد ػُٛخ انجؾش ف ٙانًؾٕس انضبنش نالعزجٛبٌ
ٔيمٛبط انٕػ ٙاالعزٓالكٙ
يؼبيم اإلسرجبغ
انًزغٛشاد
1867
انًؾٕس أٞل نهًمٛبط (انغهٕن اإلعزٓالكٔ )ٙاعزخذاو
انفٛغجٕن ف ٙانزغٕق
1876
انًؾٕس انضبَ ٙنهًمٛبط (انششاء اٞنكزشَٔٔ )ٙاعزخذاو
1872
انفٛغجٕن ف ٙانزغٕق
انًمٛبط ككم ٔيؾٕس ٔاعزخذاو انفٛغجٕن ف ٙانزغٕق

يتضح مف جدوؿ (: )65
أف معامؿ االرتباط بيف متوسط درجات عينة البحث في المحور الثالث لالستبياف (مدى
االستفادة مف موقع فيسبوؾ في التسوؽ عبر اإلنترنت)  ،ومتوسط درجاتيف في محوري
مقياس الوعي اإلستيالكي في التطبيؽ البعدي كبير(  ) 4011 -4011وىي عالقة إرتباطية
موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )4042وكذلؾ المقياس ككؿ.
مما يدؿ عمى وجود عالقة إرتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بيف استخداـ مواقع التواصؿ
اإلجتماعي (الفيسبوؾ ) والوعي اإلستيالكي لدى المرأة العاممة.

وبريو أَهٔ اإلدابة عًى ايسؤاٍ األوٍ نُا مت قبوٍ ايفسض األوٍ
استيالكيا  ،فما
وعيا
َ
وىذا يعني أف استخداـ عينة البحث لموقع الفيسبوؾ يكسبيف ً
يتـ عرضو عمى الفيسبوؾ مف محتوى معموماتي واعالني عف بعض السمع والخدمات وكذلؾ
االستفادة مف تجارب وخبرات اآلخريف حوؿ بعض السمع والماركات التجارية والتواصؿ بشكؿ
فوري مع أصحاب السمع العمف عنيا مف شأنو أف يوجو السموؾ اإلستيالكي لممستيمؾ .
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ويتفؽ مع ىذه النتيجة نتائج دراسة كؿ مف( :عوض احمد الروايدة ،واخروف، )5462 ،
(الياـ عبد الرؤوؼ( ، )5461 ،مضاء فيصؿ محمد. )5461 ،

 - 2اإلدابة عًى ايسؤاٍ ايجاْي واختباز صشة ايفسض ايجاْي .
ويٓص ايسؤاٍ ايجاْي عًى:
"ما العالقة بيف استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي واتخاذ القرار لدى المرأة العاممة؟ "

ويٓص ايفسض ايجاْي عًى:
"توجد عالقة ارتباطية موجبة بيف استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي واتخاذ القرار لدى
المرأة العاممة" .
لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ والتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب معامالت اإلرتباط بيف
درجات عينة البحث في المحور الرابع لالستبياف (مدى تأثير الفيسبوؾ عمى اتخاذ مستخدمات
الفيسبوؾ لق ارراتيف) ودرجاتيف في مقياس اتخاذ القرار

وكانت النتائج كما ىو موضح

بالجدوؿ التالي:
عذٔل ()03
يؼبيالد اإلسرجبغ ث ٍٛيزٕعط ٙدسعبد ػُٛخ انجؾش ف ٙانًؾٕس انشاثغ
نالعزجٛبٌ ٔ يمٛبط ارخبر انمشاس
يؼبيم اإلسرجبغ
انًزغٛشاد
1865
انًؾٕس انشاثغ نالعزجٛبٌ ٔيؾٕس رؾذٚذ يزطهجبد انمشاس
1866
انًؾٕس انشاثغ نالعزجٛبٌ ٔيؾٕس فٓى انًٕلف انًشكم
انًؾٕس انشاثغ نالعزجٛبٌ ٔيؾٕس االعزفبدح يٍ خجشاد اٜخش1874 ٍٚ
1876
انًؾٕس انشاثغ نالعزجٛبٌ ٔيؾٕس رٕلغ َزبئظ انمشاس
انًؾٕس انشاثغ نالعزجٛبٌ ٔيؾٕس رمذٚش انؾبعخ إنٗ ارخبر انمشاس 1860
1865
انًؾٕس انشاثغ ٔيؾٕس نالعزجٛبٌ رؾذٚذ انًغئٕل ػٍ صُغ
1867
انمشاس
انًؾٕس انشاثغ نالعزجٛبٌ ٔانًمٛبط ككم

يتضح مف جدوؿ (:)63
أف معامؿ االرتباط بيف متوسط درجات عينة البحث في المحور الرابع لالستبياف (مدى
تأثير الفيسبوؾ عمى اتخاذ مستخدمات الفيسبوؾ لق ارراتيف)  ،ومتوسط درجاتيف في محاور
مقياس اتخاذ القرار في التطبيؽ البعدي كبير حيث تراوحت بيف (  ) 4011 -4016وىي
عالقة إرتباطية موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )4042وكذلؾ المقياس ككؿ.
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مما يدؿ عمى وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي
(الفيسبوؾ )واتخاذ القرار لدى عينة البحث.

وبريو أَهٔ اإلدابة عًى ايسؤاٍ ايجاْي نُا مت قبوٍ ايفسض ايجاْي.
وىذا يعني أف استخداـ عينة البحث لموقع الفيسبوؾ لو تأثير في اتخاذىف لمق اررات فيو
يتيح تبادؿ المعمومات الالزمة التخاذ قرار ما او حؿ مشكمة ما وكذلؾ االستفادة مف خبرات
األخريف وما يقترحونو األصدقاء مف بدائؿ لحؿ مشكمة ما .
وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما أشارت إليو نتيجة كؿ مف Patarawadee S. & Janson ( :
 ( ، Vironica R., 2015( ،H., 2013نييؿ عبد اهلل )5460 ،

- 3اإلدابة عًى ايسؤاٍ ايجايح واختباز صشة ايفسض ايجايح .
وقد ْص ايسؤاٍ ايجايح عًى:
"ما فعالية برنامج إرشادي ألكتروني باستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي (الفيسبوؾ) في
تنمية الوعي االستيالكي ؟ "

وايفسض ايجايح ٖو:
 توجد فعالية لمبرنامج اإلرشادي باستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي (الفيسبوؾ) فيتنمية الوعي االستيالكي لدى عينة البحث.

يإلدابة عٔ ٖرا ايسؤاٍ واختباز صشة ٖرا ايفسض مت اآلتي:
-

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات عينة البحث في
التطبيقيف القبمي والبعدي لمحوري مقياس الوعي االستيالكي (السموؾ

االستيالكي لممستيمؾ -الشراء األلكتروني) ولممقياس ككؿ.
-

استخداـ البرنامجيف اإلحصائييف " "Excell" ،"spssفي المقارنة بيف متوسطي

-

استخداـ اختبار " "T- testلمعرفة اتجاه الفروؽ بيف متوسطات درجات عينة

-

حساب نسبة الكسب المعدؿ باستخداـ معادلة بالؾ " "Blackلقياس فعالية

درجات عينة البحث في التطبيقيف القبمي والبعدي.

البحث ودالالتيا اإلحصائية لكؿ محور مف محاور المقياس ولممقياس ككؿ.

البرنامج المقترح الذى يشير إلى أنو إذا كانت نسبة الكسب المعدؿ تقع بيف
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الصفر والواحد الصحيح (صفر –  )6فإنو يمكف الحكـ بعدـ فاعمية البرنامج نيائياً
 ،مما يعنى أف الطالب لـ يتمكنوا مف بموغ نسبة ( )%24مف الكسب المتوقع .

أما إذا زادت نسبة الكسب عف الواحد الصحيح ولـ َّ
تتعد ( ، )6.5فيذا يعنى  ،أف

نسبة الكسب المعدؿ وصمت إلى الحد األدنى مف الفعالية  ،وىذا يدؿ عمى أف

البرنامج المقترح حقؽ فعالية مقبولة .

والجدوؿ التالي يوضح داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات عينة البحث في

التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس الوعي االستيال كي.

عذٔل ()04
دالنخ انفشٔق ث ٍٛيزٕعط ٙدسعبد ػُٛخ انجؾش ف ٙانزطجٛم ٍٛانمجهٙ
ٔانجؼذ٘ نًمٛبط انٕػ ٙاإلعزٓالك.ٙ
يؾبٔس
انًمٛب
ط
انًؾٕس
أٞل
انًؾٕس
انضبَٙ
انًمٛب
ط ككم

وف

يظ
ػ2ف

دسعخ
انؾشٚخ

لًٛخ "د"
انًؾغٕثخ

لًٛخ "د"
انغذٔنٛخ

يغزٕٖ
انذالنخ

انزطجٛك انمجهٙ
ػ
و

انزطجٛك انجؼذٖ
ػ
و

1686
1786

1486
1384

1687
1586

1284
1088

13085
122866

1686
1584

78

13284
14282

12.66

دال ػُذ
1815

10684
3

10385

14086
6

18882

34ٔ23
1

10580

1 68836

يتضح مف جدوؿ ( : )60وجود فرؽ ذو داللو إحصائية عند مستوى ( )4042بيف متوسطي
درجات عينة البحث في مقياس الوعي االستيالكي بالنسبة لمحورى المقياس (السموؾ االستيالكي-
الشراء األلكتروني) ولممقياس ككؿ لمتوسطات درجات عينة البحث في التطبيقيف القبمي البعدي،
حيث أف "ت" المحسوبة < "ت" الجدولية عند درجة حرية ( ، )10ومستوى داللة ( )4042مما يدؿ
عمى أف دراسة عينة البحث لمبرنامج اإلرشادي أدت إلى ارتفاع مستوى الوعي االستيالكي لدى
الطالبات في محوري المقياس والمقياس ككؿ.

 قياس سذِ أثس فعايية ايربْاَر اإلزشادي يف تُٓية ايوعي اإلستٗالني:يوضح الجدوؿ التالي نسبة الكسب المعدؿ لعينة البحث في مقياس الوعي االستيالكي
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عذٔل ()05
دالنخ انكغت انًؼذل نًغًٕػخ انجؾش فٗ يمٛبط انٕػٗ االعزٓالكٗ
دالنخ انكغت
َغجخ
انُٓبٚخ
انًزٕعػ
انؼُٛخ
انجٛبَبد
انًؼذل
انكغت
انؼظًٗ
(و)
(ٌ)
انزطجٛك
انًؼذل
(د)
راد دالنخ
6.43
انزطجٛك انمجهٗ
إؽصبئٛخ
0.5
66
78
40.66
انزطجٛك
انجؼذٖ

يتضػػح مػػف جػػدوؿ ( ، )62أف نسػػبة الكسػػب المعػػدؿ تسػػاوى ( ، )6.2وىػػى أكبػػر مػػف
( ، )6.5مما يدؿ عمى أف البرنامج المقتػرح لػو أثػر كبيػر فػي تنميػة الػوعى االسػتيالكي لػدي
عينة البحث.

وبريو متت اإلدابة عًى ايسؤاٍ ايجايح وقبوٍ صشة ايفسض ايجايح.

 تفسري ايٓتائر املتعًكة بايفسض ايجايح َٔ فسوض ايبشح :
أوضحت نتائج اختبػار صػحة الفػرض الثالػث مػف فػروض البحػث الحػالي ارتفػاع اسػتجابات
عينة البحث فى التطبيؽ البعدي لمقياس الوعي االستيالكي  ،أى بعد دراسة البرنػامج المقتػرح
 ،ويمكف إرجاع ذلؾ إلى طبيعة البرنامج المقترح حيث أف :
-

البرنػػامج األلكترونػػي باسػػتخداـ موقػػع الفيسػػبوؾ سػػاىـ فػػي تحسػػف اسػػتجابات عينػػة البحػػث
ألنو يشعر الفرد بالراحة واالنفتاح والحرية في التعامؿ والتعبير عف رأييػف واالستفسػار عػف
أى موضوع ما دوف الحرج أو التردد مف المدرب.

-

يتيح البرنامج اإلرشػادي عبػر الفيسػبوؾ التشػارؾ واالتصػاؿ والتفاعػؿ مػع اآلخػريف واكتسػاب
خبرات متنوعة أفادت في تحسف الوعي االستيالكي لدي عينة البحث.

-

يتيح الفيسبوؾ لممستيمؾ الحصوؿ عمى محتوى كاؼ حوؿ سمعة ما وتبادؿ المعمومات
بشكؿ فوري مع مستيمكيف آخريف مما يسيـ في تحسف الوعي االستيالكي لدى األفراد.

-

تضمف البرنامج عدة لقاءات متنوعة شممت العديد مف المعمومات والميارات التي أسيمت
في تحسف السموؾ االستيالكي لعينة البحث مثؿ  :مفيوـ الشراء اإللكتروني ومزاياه
وعيوبو – الخداع التسويقي عبر اإلنترنت -الحيؿ التي تمجأ إلييا الشركات لمتأثير عمى
ألكترونيا وطرؽ حمايتيا
المستيمؾ ومفيوـ الشراء -المخاطر التي يتعرض ليا المستيمؾ
ً
منيا -أساليب الغش التجاري في بعض السمع والتمييز بيف الجيد والمغشوش منيا-
التوعية باالستخداـ اآلمف لبطاقات االئتماف ومخاطر استخداميا.
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تضمف البرنامج لمعديد مف األنشطة مف خالؿ صفحة الفيسبوؾ مثؿ الحوار المفتوح
والتعميقات – والمناقشات باإلضافة إلى احتواء البرنامج عمى العديد مف الروابط
والفيديوىات ذات الصمة بموضوع الشراء اإللكتروني لمرجوع إلييا لمحصوؿ عمى مزيد مف
المعمومات حوؿ الموضوع.
ممػػػػا سػػػػبؽ يتضػػػػح  ،أف البرنػػػػامج اإلرشػػػػادي قػػػػد أدى إلػػػػى تنميػػػػة مسػػػػتوى الػػػػوعى
االستيالكي لمسيدات العامالت (مجموعة البحث) .

ويتفؽ ىذا مع نتػائج بعػض البحػوث والدراسػات السػابقة مثػؿ دراسػة( :عػوض أحمػد

الروايػػدة وآخػػروف(،)5462 ،اليػػاـ عبػػد الػػرؤؤؼ الس ػواح ، )5461 ،ودراسػػة (مضػػاء
فيصؿ محمد ، )5461 ،ودراسة ((Wolny & Mueller, ،)Hama K.,etal, 2016

 - 4اإلدابة عًى ايسؤاٍ ايسابع واختباز صشة ايفسض ايسابع .
وقد ْص ايسؤاٍ ايسابع عًى:
 "ما فعالية برنامج إرشادي إلكتروني باستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي في تنمية ميارةاتخاذ القرار لدى عينة البحث ؟ "

وايفسض ايسابع ٖو:
 توجد فعالية لمبرنامج اإلرشادي باستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي في تنمية ميارة اتخاذالقرار لدى عينة البحث.
ولإلجابة عمى ىذا السؤاؿ والتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قامت الباحثة بحساب قيمة "ت"
لداللة الفروؽ بيف متوسطي درجات عينة البحث في مقياس اتخاذ القرار قبؿ وبعد تطبيؽ
البرنامج اإلرشادي وكانت النتائج كما ىي موضحة بجدوؿ (:)61
عذٔل ()06
دالنخ انفشٔق ث ٍٛيزٕعط ٙدسعبد ػُٛخ انجؾش ف ٙانزطجٛم ٍٛانمجهٙ
ٔانجؼذ٘ نًمٛبط ارخبر انمشاس.
انزطجٛك انمجهٙ

انزطجٛك انجؼذ٘

ٌ

و

ػ

ٌ

و

ػ

81

02ٔ61

4ٔ14

81

13687

1083
0

وف

يظ
ػ 2ف

دسعخ
انؾشٚخ

لًٛخ "د"
انغذٔنٛخ

لًٛخ
"د"
انًؾغٕثخ

يغزٕٖ
انذالنخ

124803

1485

78

12866

28ٔ36

دال ػُذ
1.15

يتضح مف جدوؿ ( : )61وجود فرؽ ذو داللو إحصائية عند مستوى ( )4042بيف متوسطي
درجات عينة البحث في مقياس اتخاذ القرار في التطبيقيف القبمي البعدي ،حيث أف "ت" المحسوبة <
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"ت" الجدولية عند درجة حرية ( ، )10ومستوى داللة ( )4042مما يدؿ عمى أف دراسة عينة البحث
لمبرنامج اإلرشادي أدت إلى تنمية ميارة اتخاذ القرار لدى عينة البحث.

 سساب سذِ أثس فعايية ايربْاَر اإلزشادي يف تُٓية َٗازة اختاذ ايكساز:يوضح الجدوؿ التالي نسبة الكسب المعدؿ لعينة البحث في مقياس الوعي االستيالكي
انجٛبَبد
انزطجٛك
انزطجٛك انمجهٙ
انزطجٛك انجؼذ٘

عذٔل ()06
دالنخ انكغت انًؼذل نؼُٛخ انجؾش فٗ يمٛبط انٕػٗ االعزٓالكٙ
َغجخ انكغت
انُٓبٚخ
انًزٕعػ
انؼُٛخ
انًؼذل
انؼظًٗ
(و)
(ٌ)
(د)
32.61
81
76.73
0.6
031

دالنخ انكغت
انًؼذل
راد دالنخ
إؽصبئٛخ

يتضػػح مػػف جػػدوؿ ( ، )61أف نسػػبة الكسػػب المعػػدؿ تسػػاوى ( ، )6.1وىػػى أكبػػر مػػف
( ، )6.5مما يدؿ عمػى أف البرنػامج المقتػرح لػو أثػر كبيػر فػى تنميػة ميػارة اتخػاذ القػرار لػدي
عينة البحث.

وبريو متت اإلدابة عًى ايسؤاٍ ايسابع وقبوٍ صشة ايفسض ايسابع.
 تفسري ايٓتائر املتعًكة بايفسض ايسابع َٔ فسوض ايبشح :
أوضحت نتائج اختبار صحة الفرض الرابع مف فروض البحث الحالي ارتفاع استجابات
المراة العاممة عينة البحث فى التطبيؽ البعدي  ،أى بعد دراسة البرنامج اإلرشادي ،ويمكف
إرجاع ذلؾ إلى طبيعة البرنامج المقترح حيث أنو :
يتضمف العديد مف المقاءات حوؿ فف اتخاذ القرار وتناولت ىذه المقاءات موضوعاتمثؿ :
مستقبمؾ في قرارؾ  -أنتػي صػػػػػاحبة القرار -االنتقاء بيف البدائؿ  -الطرؽ االبتكارية
لمتوصؿ إلى البدائؿ.
وساىمت ىذه الموضوعات في تنمية ميارة اتخاذ القرار لدى عينة البحث.
البرنامج المقترح قائـ عمى استخداـ الفيبسوؾ  ،ومواقع التواصؿ االجتماعي تشجع
التفاعؿ االجتماعي وصنع القرار بفعالية باإلضافة إلى وضوح الرسالة والقدرة عمى التأثير في
اآلخريف تؤثر في جودة القرار (.)Daniel J. & Gloria P. , 2011
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يوفر البرنامج اإلرشادي التفاعؿ والردود الفورية عمى التعميقات والرسائؿ الحوارية
محفز لتنمية ميارة اتخاذ القرار.
ا
عامال
والنقاشات المفتوحو مع األعضاء والباحثة  ،ويعد ذلؾ
ً

 ما يتـ نشرة مف محتوى أو أى نوع مف المشاركات خالؿ ىذه الشبكات يستخدمو أعضاءالمجموعات أو مرتادي المواقع في اتخاذ ق ارراتيـ.
 يشكؿ االنتماء إلى جماعات عمى ىذه المواقع عامؿ محفز ولو تأثير ضاغط عمى اتخاذق اررات معينة.
مما سبؽ يتضح  ،أف البرنامج اإلرشادي اإللكتروني باستخداـ مواقع التواصؿ
االجتماعي قد أدى إلى تنمية ميارة اتخاذ القرار لدى عينة البحث.
ويتفؽ ىذا مع نتائج بعض البحوث والدراسات السابقة مثؿ دراسة:

(( ، Vironica R., 2015( ،Patarawadee S. & Janson H., 2013ظاْر
القرشي وياسميف الكيالني  ، )5462،دراسة (محمد عضايمو .)5462 ،

توصيات ايبشح:
 التركيز عمى استخداـ المداخؿ األلكترونية بشكؿ عاـ ومواقع التواصؿ اإلجتماعي(الفيسبوؾ) عمى وجو الخصوص فى تقديـ العديد مف البرامج اإلرشادية لمطالب
وكافة أفراد المجتمع لما تتمتع بو مف مزايا ولكثرة عدد مستخدمي ىذه المواقع.

 عقد الندوات التثقيفية لمختمؼ المراحؿ التعميمية وغيرىا مف فئات المجتمع لمتوعيةبمخاطر الشراء اإللكتروني وكيفية االستخداـ اآلمف لمبطاقات االئتمانية عبر

اإلنترنت والممارسات اإليجابية لمتسوؽ اإللكتروني.

 -حث القائميف بوضع المناىج والمقررات الدراسة عمى تضميف موضوعات مثؿ

األسموب األمثؿ التخاذ القرار و السموؾ االستيالكي الرشيد والشراء اإللكتروني
ضمف الخطط والسياسات التعميمية لما ليذا الموضوعيف مف أىمية في المحافظة

عمى الموارد المتاحة لمفرد.

 تفعيؿ دور مواقع التواصؿ االجتماعي في نشر الوعي االستيالكي والتدريب عمىميارة اتخاذ القرار.
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 دمج شبكات التواصؿ االجتماعي والميارات التكنولوجية المرتبطة بيا ضمف مقرراتالتعميـ الجامعي إلكساب الطالب الوعي بخصائصيا واالستفادة منيا وتجنب

سمبياتيا.

 توجيو نظر المختصيف بوضع السياسات والخطط التعميمية لتضميف مقرر فف اتخاذالقرار ضمف المناىج والمقررات الدراسية .

 تدريب المعمميف أثناء الخدمة بكيفية استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي فيالتعميـ واآلليات المتعمقة باستخداميا والمزايا التي تحققيا في العممية التعميمية.

ايبشوخ املكرتسة:
 دراسة أثر استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي عمى السموؾ الشرائي لمطالب في مرحمةالتعميـ الجامعي.
 تصميـ برامج إرشادية باستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي لتنمية جوانب أخري لدىشرائح متنوعة مف أفراد المجتمع كالتفكير االبتكاري والميارات الحياتية والوعي بالقضايا
الحياتية المعاصرة.
 دراسة أثر استخداـ برامج إرشادية باستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي (الفيسبوؾ) عمىتحسيف جودة الحياة لدى المرأة العاممة.
 دراسة أثر استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي في تصحيح التصورات البديمة في تعمـالمفاىيـ العممية المتضمنة بالمقررات الدراسية.
 تصميـ برامج إرشادية عالجيو لتقديـ الخدمات اإلرشادية المختمفة عبر مواقع التواصؿاالجتماعي .
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قائُة املسادع:
أوالً :املسادع ايعسبية.
-1أفنان بنت محمد بن بركات ،وحميمو الحبيب محمد (  :)8118اتجاىات المرأة السعودية نحو التسوق
اإللكتروني عبر وسائل التواصل االجتماعي دراسة وصفية ميدانية عمى عينة من طالبات

جامعة الممك عبد العزيز  /جدة  .مجمة العموـ اإلنسانية واالجتماعية .مج ( .)8ع (.)9

-8البسيوني جاد البسيوني ( :)8112اسيامات مواقع شبكات التواصل االجتماعي في الثورة المصرية
عام  8111وامكانات استخداميا في توطيد العالقة المينية بين المعمم والمتعمم " .المؤتمر
الدولي األوؿ رؤية استشرافية لمستقبؿ التعميـ في مصر والعالـ العربي في ضوء بعض

التغيرات المجتمعية المعاصرة  .المنعقد بكمية التربية جامعة المنصورة 81-81 .فبراير .

-2أميرة عبد السالم زايد ( :)8111التقدـ العممي والتكنولوجي وأثره في إعداد المعمـ  .كفر الشيخ .
دار العمم واإليمان لمنشر والتوزيع .

-4ايمان محمد رشوان( :)8112تصميم برنامج مقترح في التربية األسرية قائم عمى النظرية التوسعية
وقياس فاعميتو في تنمية الوعي االستيالكي لممرأة المصرية .مجمة كمية التربية بأسيوط .ع
( .)2م ( .)21ج.1

-2ايناس السيد الدرديري (د .ت) :إعداد برنامج تثقيفي ألساليب التسوق الممبسي لممرأة أثناء التخفيضات
http://www.bu.edu.eg/portal/uploads/Specific%20Education/Home%20Ec
onomic/5105/publications/enas%20elsaid%20moghawry%20eldre

dy_e2.doc

-6بدرية محمد حسانين ( :)8114توظيف شبكات التواصل االجتماعي في تعميم العموم وتعمميا  .بحث
مقدم لممؤتمر العممي العربي السابع (الدولي الرابع) التعميـ وثقافة التواصؿ االجتماعي .
المنعقد في سوىاج في الفترة من  82-84أبريل .8112

-7خالد غسان مقدادي ( : )8112ثورة الشبكات االجتماعية  .بيروت  :دار النفائس لمنشر والتوزيع.

-8دعاء محمد زكي حافظ ( : )8111تصميم وتقييم برنامج ارشادي لتنمية الوعي االستيالكي  .رسالة
دكتوراه  .كمية الزراعة :جامعة الزقازيق.

-9رأفت ميند عبد الرازق  ،وعبد الرازق الدليمي ( :)8116دور مواقع التواصل االجتماعي في تشكيل
الوعي السياسي دراسة ميدانية لحالة الحراك الشعبي في العراق عمى عينة من طالبات
جامعات الموصل واألنبار  ،مجمة دراسات في العموـ اإلنسانية واالجتماعية  ،مجمد (.)42
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-11رحاب السيد أحمد ( :)8116مدى فعالية برنامج معد لمنيوض بالوعي االستيالكى لدى المتزوجات
حديثاً .رسالة ماجستير .كمية االقتصاد المنزلى .جامعة المنوفية.

-11زيد الرماني ( :)8119تنمية الوعي االستيالكي -استقرار األسرة يبدأ بتحديد األولويات وفق
اإلمكانات .جريدة العرب االقتصادية الدولية .متاح في:
http://www.alaqt.com/2009/05/10/article_2

-18سامي عبد الرؤوف( :) 8111اإلنترنت في العالم العربي :دراسة ميدانية عمى عينة من الشباب
العربي .المجمة المصرية لبحوث الرأي العاـ .عدد  .ص.22

-12السعيدي حنان وضيف عائشة ( :)8112استخدام مواقع التواصل االجتماعي وأثره عمى القيم لدى
الطالب الجامعي "موقع فيس بوك نموذجا"  .رسالة ماجستير .كمية العموم اإلنسانية
واالجتماعية .جامعة  :جامعة قاصدي مرباح ورقمة .الجزائر.

-14ظاهر القرشي وياسمين الكيالني ) : (2015أثر شبكة التواصل االجتماعي عمى عممية اتخاذ
القرار الشرائي لممستيمك في مدينة عمان  .مجمة جامعة النجاح ألبحاث (العموم اإلنسانية)
المجمد ( .)89العدد . 18

-12عائشة مصطفى المنياوي ( :)8118االتجاىات الحديثة لمتسويؽ اإللكتروني  .أكاديمية السادات
لمعموم اإلدارية .السنة ( .)81ع (.)4ص 4

-16عبد الرحمن أمين محمد ( :)8118تنمية ميارات اتخاذ القرار لدى طالب كمية التربية باستخدامـ
الفكر الفمسفي لدى بيرد يائيف  ،مجمة كمية التربية  ،جامعة طنطا  ،عدد ( )48أكتوبر.

-17عبدالمنعم محمد رشاد ( :)8117العوامل المؤثرة عمى ثقة العميل في التسوق عبر شبكة اإلنترنت،
دراسة

مجمة آفاؽ

تطبيقية لممواقع اإللكترونية الخاصة ببعض المنظمات الصناعية والخدمية.
جديدة العممية لمدراسات التجارية .كمية التجارة جامعة المنوفية.

السنة (.)19يناير ،وابريل .ع (. )1،8

-18عصام بدوي ( )28( :)8118مميون مستخدم لـ "فيسبوك " في مصر .جريدة الوطف .ع ( )8مارس
.

-19عمي دحماني ( :)8118تأثير مواقع التواصل االجتماعي عمى جذب السياح  .مجمة اقتصاديات
شماؿ أفريقيا .ع ( ،)18مجمد (. )14

- 81عماد أحمد إسماعيل النونو( :)8117التسوق عبر اإلنترنت  -دوافع التبني أو الرفض ،دراسة
ميدانية رسالة دكتوراه ،جامعة العالم األمريكية.

 -81عمرو جمال الدين ( :)8119كيف انحدر مستوى دخل المصريين منذ العيد الممكي حتى اآلن
Available at :https://arabicpostt.com/opinions.
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 -88غادة بنت عبد اهلل العمودي ( :)8119البرمجيات االجتماعية في منظومة التعمم المعتمد عمى
الويب  :الشبكات االجتماعية نموذجاً  ،ورقة عمؿ مشاركة في المؤتمر األوؿ لمتعميـ
األلكتروني والتعمـ عف بعد بعنواف صناعة التعمـ لممستقبؿ ،المممكة العربية السعودية،

الرياض.

 -82ناديو عبد اهلل محمد ( :)8118فاعمية برنامج إرشادي لتنمية الوعي االستيالكي لممياه لدى المرأة
السعودية،رسالة ماجستير ،كمية االقتصاد المنزلى ،جامعة الممك عبد العزيز
 -84فتحي عبد الرحمن جراون ( :)8111تعميـ التفكير _ مفاىيـ وتطبيقات  .عمان :دار الفكر
 .ط2

 -82ليمى أحمد جرار ( :)8118الفيسبوؾ والشباب العربي  .الكويت  :مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع

-86ماىر مفمح أحمد و زيد سميمان محمد ( :)8119أثر استخدام طريقة العصف الذىني في
تنمية

ميارة اتخاذ القرار لدى طمبة الصف التاسع األساسي في مبحث التربية الوطنية في

األردن ،مجمة الجامعة اإلسالمية لمبحوث اإلنسانية .مج ( . )17ع (.)8
-87مجدى عبد الكريم ( :)8112اتجاىات حديثة في تعميـ التفكير -استراتيجيات مستقبمية
لأللفية الجديدة  .القاىرة :دار الفكر العربي.

 -88محمد عضايمو ( :)8112دو ر شبكات التواصل االجتماعي في التأثير عمى القرار الشرائي
لممستيمك

عبر اإلنترنت" ،المجمة األردنية في إدارة األعماؿ .ع (.)11

 -89مصطفى بشير محمد ( :)8116شبكات التواصل االجتماعي  :الفيسبوك – التويتر -الواتس
أنموذجا .رسالة ماجستير .كمية العموم والثقافة  :جامعة أم درمان اإلسالمية  .السودان.
آب
ً
-21الممكة العربية السعودية ،و ازرة الشئون البمدية والقروية ( :)8114دليؿ أساليب الغش التجاري
وطرؽ التعرؼ عمييا .الرياض :مكتبة الممك فيد الوطنية.

 -21منار ابراىيم حسني ( :)8112استخدام شبكات التواصل اإلجتماعي في التعميم  :ما لو وما عميو .
مجمة رسالة الجامعة .جامعة الممك سعود.)1189( .

 -28نجمو يونس محمد ( :)8118حركة حماية المستيمك ودورىا في نشر الوعي اإلستيالكي – دراسة
استطالعية لعينة من المستيمكين في مدينة الموصل .مجمة تنمية الرافديف .ع ( .)119مجمد

(. )24

 -22نيى السيد محمد (" :)8114ىل نحن نستيمك بعقالنية" .مجمة المعرفة .العدد (.)111

-24ىبو عبد المحسن أحمد ( :)8111برنامج مقترح في االقتصاد المنزلي قائم عمى بعض استراتيجيات
ما وراء المعرفة وأثره في تنمية الوعى االستيالكي والتفكير االبتكاري لدى طالبات كمية التربية
بسوىاج .رسالة دكتوراه .كمية التربية .جامعة سوىاج.
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 فاعمية استراتيجية األركان األربعة في تنمية ميارة اتخاذ القرار:)8118(  والء أحمد غريب-22
 مجمة القراءة:والفاعمية الذاتية لطالب الصف الثالث الثانوي في مادة الفمسفة المصدر
. أبريل.)198(  ع.والمعرفة

 مجمة شئوف عربية. نحو عقمنة استخدام وسائط التواصل االجتماعي:)8117(  ياسر عبد العزيز-26
. )17(  مجمد. )1(  ع.
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