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مقدمة:

ليصبــح  اإلعانــات،  مجــال  لتشــمل  االتصــال  فــي  التكنولوجيــة  التطــورات  تأثيــرات  اتســعت 
اإلنترنــت أحــد أهــم الوســائل اإلعانيــة فــي منظومــة االتصــال اإلعانــي، فمــن خــال ميــزة اإلنترنــت 
التفاعليــة )Interactivity( اســتطاع المســتهلكون أن يتفاعلــوا مــع المنتــج أو الخدمــة فلــم يعــودوا 
مجــرد مســتقبلين للرســالة بــل أصبحــوا يؤثــرون فــي المعلــن كمــا يتأثــرون بــه، وقــد يغيــرون ويطــورون 

فــي الرســالة اإلعانيــة بعــض األحيــان.
كمــا أنــه ســاعد المعلنيــن علــى اســتهداف )Targetability( وتتبــع )Tracking( المســتخدمين 
مــن خــال التركيــز علــى مســتخدمين محدديــن، وتتبــع كيفيــة تفاعلهــم مــع اإلعانــات، فإعانــات 
اإلنترنــت غيــر محــدودة بزمــن معيــن فيمكــن، توصيلهــا وتعديلهــا وتحديثهــا فــي أي وقــت، إضافــة 
مكانيــة اســتخدام القوالــب المتعــددة متفوقــة بذلــك علــى الوســائل  إلــى انخفــاض تكلفــة اإلعــان، واإ

اإلعانيــة التقليديــة.
ومــن هنــا حرصــت العديــد مــن الشــركات والمؤسســات وحتــى األفــراد علــى بــث إعاناتهــم عبــر 
 )ZenithOptimedia( اإلنترنت مستفيدين من المزايا التي قدمها لإلعانات، حيث توقعت دراسة
أن اإلنترنــت فــي عــام 2017 ســيصبح أكبــر وســيط لإلعــان فــي أثنــي عشــر ســوًقا رئيســيًّا تمثــل 

مجتمعــة 28% مــن نفقــات اإلعــان علــى المســتوى العالمــي)3(.
ودخــل اإلنترنــت كوســيلة إعانيــة فــي منافســة مــع الوســائل التقليديــة، بحيــث يقــوم بــدور تلــك 
الوســائل ويختلــف عنهــا فــي كــون المســتهلك يســتطيع الحصــول علــى المعلومــات، وُيتــم عمليــة 
الشــراء والدفــع بــدون اللجــوء إلــى وســائل أخــرى مســاندة، إضافــة إلــى كونــه وســيلة تفاعليــة ومتعــددة 
الوســائط ) 5(، وبالرغــم مــن ذلــك فيــرى البعــض أنهــا ال تمحــي الوســائل التقليديــة بــل تعتبــر مكملــة 
بيــن  التكامــل  إن  بــل   ،)6  ( م(   2004  ،Tsao, James C.; Sibley, Stanley D( لهــا 
 Chang, Yuhmiin;( اإلنترنــت والوســائل التقليديــة لــه تأثيــرات إيجابيــة علــى االنتبــاه والمصداقيــة

Thorson, Esther، 2004 م(  )7(.
ولكــن فكــرة فــرض اإلعانــات علــى المســتخدم جعلــت البعــض يتشــكك فــي فعاليتهــا؛ إذ يشــير 
)Eric Clemons، 2009م م( إلــى محدوديــة فعاليــة إعانــات اإلنترنــت نتيجــة للمقاومــة الشــديدة 
مــن قبــل المســتخدمين للرســائل غيــر المرغــوب بهــا)8(، كمــا أن المســتخدمين يتخــذون اتجاهــات 
عدائيــة لإلعانــات فــي مختلــف الوســائل اإلعانيــة؛ وذلــك يعــود للتكاليــف اإلضافيــة التــي ولدتهــا 
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 BERTHON, PIERRE; ROBSON,( المســتخدم  علــى  والتســويق  اإلنترنــت  إعانــات 
KAREN; PITT, LEYLAND، 2013م م ( )9(.

مــن هنــا نبعــت فكــرة دراســة اتجاهــات الجمهــور نحــو اإلعانــات علــى اإلنترنــت فــي الوطــن 
العربــي، وتحديــًدا فــي المملكــة العربيــة الســعودية علــى ســكان مدينــة جــدة.

أوال: مشكلة الدراسة:
اتجــه المعلنــون فــي اآلونــة األخيــرة إلــى اســتخدام اإلنترنــت كوســيلة ناقلــة إلعاناتهــم المختلفــة؛ 

نظــًرا لمــا يشــهده مــن تطــور ملحــوظ، واجتذابــه لكافــة الفئــات المختلفــة
 وبالرغــم مــن إقبــال الجمهــور علــى اســتخدام اإلنترنــت إال أن هنــاك العديــد مــن الجمهــور الذيــن 

يتجنبــون اإلعانــات علــى اإلنترنــت ويتجاهلونهــا.
لــذا تهــدف هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى اتجاهــات الجمهــور اإليجابيــة والســلبية )مــن حيــث 
الجوانــب المعرفيــة والوجدانيــة والســلوكية( نحــو إعانــات اإلنترنــت، ومــدى تأثيــر هــذه االتجاهــات 
علــى تجنــب اإلعــان مــن خــال دراســة طبيعــة العوامــل المؤثــرة علــى تجنــب اإلعــان طبقــا لنمــوذج 
تجنــب اإلعانــات علــى اإلنترنــت المســتخدم فــي الدراســة بهــدف الوصــول إلــى فهــم أســباب تجنــب 
اإلعانــات علــى اإلنترنــت فــي المملكــة العربيــة الســعودية وتحليلهــا؛ وذلــك مــن خــال دراســة مســحية 
ــا فــي مدينــة جــدة،  علــى عينــة عشــوائية مــن الجمهــور العــام مــن ســن 18 إلــى مــا فــوق 50 عاًم

خــال شــهري فبرايــر ومــارس 2015مــم.
ثانيا: أهمية الدراسة :

تهــدف الدراســة إلــى دراســة اتجاهــات الجمهــور نحــو اإلعانــات علــى اإلنترنــت فــي المجتمــع 
الســعودي، وهــو مــا يوجــد فيــه نــدرة فــي الدراســات العربيــة، وتحديــًدا عنــد دراســة أســباب تجنــب 

اإلعــان كمدخــل للتحديــد الدقيــق التجاهــات الجمهــور.
لذلك تنبع أهمية هذه الدراسة من عدد من االعتبارات:

	 ،نــدرة الدراســات العربيــة فــي مجــال االتجــاه نحــو اإلعــان فــي ظــل نمــوذج تجنــب اإلعــان
وخاصــة تجنــب اإلعانــات علــى اإلنترنــت.

	 تهــدف الدراســة إلــى بحــث ســلوك المســتهلك فــي التعامــل مــع اإلعانــات علــى اإلنترنــت. ممــا
يمثــل أهميــة للمعلنيــن وصناعــة اإلعــان حتــى يســتطيعوا تخطيــط حماتهــم اإلعانيــة علــى 

اإلنترنــت بفعاليــة؛ لتحقيــق األهــداف المرجــوة مــن اإلعــان.
	 زيــادة معــدالت االنتقــادات الموجهــة اإلعانــات علــى اإلنترنــت، وتفاقــم هــذه االنتقــادات؛ بســبب

إزعاجهــا للمتلقــي، وضعــف محتواهــا، وعــدم ماءمتــه لقيــم المجتمــع الســعودي وعاداتــه فــي 
بعــض األحيــان، وســوء تصميــم بعــض هــذه اإلعانــات. 
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	 الجــدل المثــار حــول مــدى فاعليــة اإلعــان فــي وســائل اإلعــام التقليديــة مقابــل وســائل اإلعــام
علــى  اإلعانــات  لفعاليــة  والدقيــق  الحقيقــي  الحجــم  لتحديــد  حاجــة  هنــاك  ولذلــك  الجديــدة؛ 

اإلنترنــت، وكيفيــة اســتخدامها بفعاليــة.
ثالثا: أهداف الدراسة:

  تهــدف هــذه الدراســة إلــى التعــرُّف علــى اتجاهــات الجمهــور نحــو اإلعانــات علــى اإلنترنــت 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــال الدراســة المســحية، وينبثــق عــن هــذا الهــدف عــدة أهــداف 

فرعيــة منهــا:
التعرُّف على مدى تعرض المبحوثين لإلعانات على اإلنترنت.. 1
تحليل العوامل المسببة لتجنب الجمهور السعودي للتعرض لإلعانات في اإلنترنت.. 2
تحديد أكثر أشكال اإلعانات على اإلنترنت التي يتعرض لها المبحوثون.. 3
الوصــول لفهــم أوضــح لمــدى وجــود ظاهــرة تجنــب اإلعــان فــي اإلنترنــت بيــن المبحوثيــن . 4

وأســبابها.
توفيــر نتائــج يمكــن للقائميــن علــى تخطيــط الحمــات اإلعانيــة اســتخدامها؛ لتحديــد اتجاهــات . 5

الجمهــور الســعودي نحــو اإلعانــات فــي اإلنترنــت لزيــادة التعــرض لهــذه اإلعانــات ممــا يزيــد 
فعاليــة اإلعــان علــى اإلنترنــت، والســيما أن معــدل اســتخدام اإلنترنــت فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية مــن أعلــى معــدالت االســتخدام فــي الوطــن العربــي طبقــا لاحصائيــات المختلفــة.
التعرُّف على أهم توصيات المبحوثين لتطوير اإلعانات في اإلنترنت، وزيادة فعاليتها.. 6

رابعا : اإلطار النظري للدراسة
تعــددت الدراســات التــي تناولــت ظاهــرة تجنــب اإلعــان اإللكترونــي وأســبابها، وقبــل عــرض 
النمــوذج الــذي تــم االعتمــاد عليــه فــي هــذه الدراســة، وفيمــا يلــى اســتعراض موجــز للدراســات الخاصــة 
بتجنــب اإلعــان اإللكترونــي، اعتمــدت الدراســة فــي بنائهــا النظــري وتطويــر فروضهــا علــى نمــوذج 

.Model of Advertising Avoidance تجنــب اإلعــان
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 Model of Advertising Avoidance Cho, Chang-Hoan and شكل )1( نموذج تجنب اإلعانات
Cheon, Hongsik John.2004

  فقد أشارت دراسة Cho, Chang-Hoan; Cheon, Hongsik John )2004 م( 
)10( والتــي هدفــت إلــى اإلجابــة عــن تســاؤالت خاصــة بأســباب تجنــب اإلعانــات علــى اإلنترنــت، 

بحيــث تركــز الدراســة علــى )عمــى إعانــات البانــر( و)انخفــاض معــدالت النقــر علــى اإلعانــات( 
كأمثلــة لاتجاهــات الســلبية الحديثــة لإلعانــات علــى اإلنترنــت، كمــا أنهــا تــدرس العوامــل المؤثرة في 
تجنــب اإلعانــات علــى اإلنترنــت، حيــث اشــتملت علــى ثاثــة متغيــرات رئيســية: إعاقــة األهــداف، 
فوضــى اإلعانــات، التجــارب الســلبية الســابقة، وقــد توصلــت الدراســة إلــى أن تلــك المتغيــرات تفســر 
األســباب المعرفيــة والعاطفيــة والســلوكية لتجنــب إعانــات اإلنترنــت، وعلــى وجــه الخصــوص فقــد 

وجــد أن متغيــر إعاقــة األهــداف األكثــر تفســيًرا لتجنــب إعانــات  اإلنترنــت.
  بينمــا كشــفت دراســة )Ouyang, S., 2015مــم( )11( أن التزاحــم اإلعانــي يــؤدي إلــى 

إدراك الفــرد لمــدى تدخــل اإلعــان، وبالتالــي ارتفــاع معــدل تجنــب محتــوى الرســائل اإلعانيــة.
  بينمــا أكــدت دراســة جوارديــا ))Guardia, F. R., 2012م( )12( المســحية التــي اســتهدفت 
وضــع نمــوذج عــام يوضــح العوامــل المؤثــرة علــى تجنــب اإلعــان عبــر الشــبكات االجتماعيــة فــي 
دراك تدخــل  أســبانيا علــى تأثيــر كًا مــن التزاحــم اإلعانــي، والشــعور بالضيــق مــن اإلعــان، واإ
اإلعــان علــى تجنــب اإلعــان عبــر المواقــع االجتماعيــة، بمــا يقلــل مــن فعاليــة الرســالة اإلعانيــة 

والقــدرة علــى تذكــر العامــة التجاريــة.
 Kim, Eunice; Soojin Kim; Yi-Hsin Yeh; Sejungفي حين أوضحت دراسة  
Marina Choi، عــام 2011 م )13( أنــه عنــد البحــث عــن أســباب تجنــب اإلعانــات فــي مواقــع 
الفيديــو(، توجــد خمــس متغيــرات تتســبب فــي تجنــب اإلعانــات، بحيــث تتمثــل ثاثــة أبعــاد فــي 
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قيمــة اإلعانــات: )المعلوماتيــة، والترفيــه، والتحفيــز( إضافــة إلــى عاملــي التدخــل واالتجــاه نحــو 
اإلعانــات، وقــد أشــارت نتائــج الدراســة إلــى أن التدخــل حقــق التأثيــر األكبــر فــي تجنــب اإلعانــات، 
تــاه االتجاهــات نحــو اإلعانــات، فيمــا توســطت قيمــة الترفيــه بيــن االتجاهــات نحــو اإلعانــات، 
وتجنــب اإلعانــات ممــا يوضــح أن تأثيرهــا غيــر مباشــر فــي التجنــب، علــى عكــس التدخــل الــذي 

أثــر بشــكل مباشــر فــي التجنــب. 
  وعلــى صعيــد آخــر اهتمــت عــدة دراســات بدراســة متغيــر التزاحــم اإلعانــي وتأثيراتــه باعتبــاره 
مــن المتغيــرات الهامــة؛ واختلفــت النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســات بشــأن مــدى تأثيــر التزاحــم 
اإلعانــي علــى تجنــب اإلعــان فــي البيئــة اإللكترونيــة، حيــث اتجهــت بعــض الدراســات إلــى وجــود 
تأثيــر قــوي للتزاحــم علــى قيــام المســتهلك بتجنــب اإلعــان فــي حيــن خلصــت دراســات أخــرى إلــى 

عــدم وجــود تأثيــر ملحــوظ.
  وفي هذا الصدد توصلت دراسة Ha, Louisa; McCann, Kim., 2008م(( )14( إلى 
ان االتجاهــات الســلبية نحــو اإلعــان بصفــة عامــة واإلعــان فــي وســيلة محــددة بصفــة خاصــة مــن 
العوامــل التــي تــؤدي إلــى الشــعور بالتزاحــم اإلعانــي. وأضافــت أن مــن بيــن األســباب التــي تــؤدي 
Task	 للشــعور بالتزاحــم اإلعانــي علــى اإلنترنــت هــو أنــه وســيلة خاصــة بــأداء مهــام محــددة

orientated consumers، فكلمــا كان الفــرد موجــه بمهمــة محــددة للبحــث يــزداد معــدل الشــعور 

بالتزاحــم اإلعانــي وبالتالــى تجنــب اإلعــان.
كما خلصت دراسة اسبير وسهير)2008Ispir, N. B., & Suher, H. K(15 المسحية 
إلــى أنــه علــى الرغــم مــن التشــابه بيــن كًا مــن إدراك المراهقيــن للتزاحــم اإلعانــي فــي الوســائل 
الحديثــة والتليفزيــون إال أن الوســائل الحديثــة دون التقليديــة ُتعانــي مــن االتجاهــات الســلبية مــن قبــل 
الشــباب؛ إذ إنهــا تعانــي مــن العديــد مــن المشــاكل االتصاليــة »كإعاقــة البحــث والتشــويش«، بالنســبة 
إلــى اإلنترنــت كوســيلة إعانيــة يواجهــه مشــكلة التشــويش، ويرتفــع مســتوى إدراك التزاحــم اإلعانــي 

فــي كٍل مــن التلفزيــون، تطبيقــات الهاتــف المحمــول واإلنترنــت، ويقــل فــي الصحــف.
بيــن  التجنــب  ارتفــاع مســتوى  إلــى  أشــارت دراســة )Kelly, L., 2008م( )16(  فــي حيــن 
المراهقيــن فــي أســتراليا لإلعــان فــي المواقــع االجتماعيــة فضــًا عــن تجنبهــم المعرفــي للعديــد مــن 
اإلعانــات، ويرجــع ذلــك إلــى الشــعور بــأن محتــوى اإلعــان ليــس ذا صلــة بهــم، وعــدم الثقــة )الشــك( 
فــي الرســالة اإلعانيــة فــي البيئــة اإللكترونيــة، وليــس بســبب شــعورهم بالتزاحــم اإلعانــي أو أن 

اإلعانــات تعيــق عملهــم. 
خامًسا : الدراسات السابقة:

تــم الرجــوع إلــى الدراســات الســابقة التــي تتعلــق بموضــوع الدراســة والتــي أجريــت خــال العقــد 
األول مــن هــذا القــرن، كنــوع مــن التدعيــم ألفــكار الدراســة والمســاعدة فــي بنــاء إطارهــا الفكــري.
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وقد تم تقسيم هذه الدراسات إلى محورين أساسيين طبًقا ألهداف البحث، وهما:
المحور األول: الدراسات التي تناولت االتجاهات نحو إعانات اإلنترنت، وتتضمن ما يأتي:

1- الدراسات الخاصة بمصادر إعانات اإلنترنت واالتجاه نحو إعانات اإلنترنت. 
2- دراسات خاصة بأشكال إعانات اإلنترنت. 

3- دراسات خاصة بمقارنة اتجاهات الجمهور نحو الوسائل اإلعانية المختلفة. 
المحور الثاني- الدراسات التي تناولت تجنب اإلعان في الوسائل اإللكترونية. 

وسيتم استعراضها على النحو اآلتي:
المحور األول: الدراسات التي تناولت االتجاهات نحو إعانات اإلنترنت وتتضمن ما يأتي:

 1- الدراسات الخاصة بمصادر إعانات اإلنترنت واالتجاه نحو إعانات اإلنترنت :
- بالنسبة إلى إعانات المدونات أوضحت دراسة )Yang(2011 )17( أن من خال التأثيرات 
االجتماعيــة يمكــن التنبــؤ باســتخدامات إعانــات المدونــات مــع األخــذ فــي االعتبــار اتجاهــات 
المســتخدمين للمدونــات والعوامــل الديموغرافيــة وأيضــا تحليــات االنحــدار بحيــث تبقــى مؤشــًرا 

قويًّــا للتنبــؤ باســتخدامات إعانــات المدونــات.
- وعلــى مســتوى الدراســات العربيــة هدفــت دراســة )ســلوى العوادلــي، 2005م( )18( إلــى تقويــم 
الممارســة الفعليــة لإلعــان عبــر اإلنترنــت مــن حيــث كونــه خادًعــا أو مضلــًا أم ال، ومعرفــة 
أشــكال هــذا الخــداع أو التضليــل، فضــًا عــن معرفــة القيــم اإليجابيــة والســلبية التــي يعكســها 
اإلعــان اإللكترونــي ومــدى توافقهــا مــع قيــم الشــباب، وكشــفت الدراســة موافقــة 56% مــن 
المبحوثيــن علــى أن إعانــات اإلنترنــت إعانــات مضللــة ومعلوماتهــا غيــر صحيحــة، وأشــار 
40% إلــى شــعورهم بالملــل عنــد مشــاهدة اإلعانــات، فــي حيــن جــاءت نســبة مــن يــرى أن كثــرة 
اإلعانــات عبــر اإلنترنــت تــؤدي إلــى تشــتيت االنتبــاه وذلــك بنســبة 50%. ووافــق 70% مــن 
المبحوثيــن علــى أن إعانــات اإلنترنــت ال تراعــي قيــم المجتمــع وعاداتــه، ممــا يشــير إلــى أن 

االتجــاه نحــو اإلعــان يميــل إلــى الســلبية.
- واســتهدفت دراســة )Chang( وآخــرون 2004 )19( اختبــار وجــود تأثيــرات مختلفــة للترابــط 
إضافــة إلــى مقارنــة نمــوذج معالجــة المعلومــات للترابــط مــع التكــرار، وأظهــرت النتائــج أن 
ترابــط التلفــاز - اإلنترنــت يــؤدي إلــى انتبــاه كبيــر، وارتفــاع مصداقيــة الرســالة، وارتفــاع إيجابيــة 

األفــكار تجاههــا مقارنــة بالتكــرار.
2- دراسات خاصة بأشكال إعانات اإلنترنت وفعاليتها:

- وفــي هــذا الصــدد اســتهدفت دراســة )Minsun Yeu( وآخــرون 2013م )20( دراســة فاعليــة 
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اإلعانــات البانــر الموجــودة فــي ألعــاب اإلنترنــت، وانتهــت الدراســة إلــى أن نســبة كبيــرة مــن 
الاعبيــن يتعرضــون إلعانــات تســاعد علــى التذكــر الصريــح والضمنــي، بحيــث إن الاعبيــن 
المحترفيــن يتذكرونهــا بشــكل ضمنــي أكثــر مــن غيرهــم غيــر المحترفيــن، ممــا يــدل علــى أنــه 
يمكــن تذكــر تلــك اإلعانــات علــى الرغــم مــن ارتفــاع مســتوى التركيــز فــي أثنــاء اللعــب، وتتفــق 
هــذه النتائــج مــع فكــرة أن إعانــات البانــر تتغيــر أهميتهــا فــي المــكان الــذي توضــع فيــه، ففــي 

ألعــاب اإلنترنــت لهــا فعاليــة أكثــر مــن أي ســياق آخــر.
- تقــوم دراســة )Wang( وآخــرون 2013م 21 علــى دراســة مــدى تأثيــر مــدة التعــرض وصعوبــة 
 e.g.( إعــان البانــر علــى اإلقنــاع فــي بيئــة اإلنترنــت، وذلــك باالعتمــاد علــى دراســات ســابقة
Reber et al. 1998(، وأوضحــت النتائــج أنــه عنــد صعوبــة معالجــة إعانــات البانــر فــي 

المرحلــة الرئيســية وزيــادة مــدة التعــرض فيهــا يســبب زيــادة ملحوظــة فــي اتجاهــات المســتجيبين 
نحــو أهــداف اإلعانــات والعامــة التجاريــة فــي مرحلــة االختيــار، بينمــا عندمــا تكــون ســهلة 
المعالجــة مــع زيــادة التعــرض فــي المرحلــة الرئيســية، تتناقــص االتجاهــات ثــم تتزايــد. كمــا 
توصلــت دراســة )Sweta Chaturvedi Thota وآخــرون, 2012م )22( بشــأن تأثيــر 
إعانــات البانــر علــى تصــورات المســتهلكين تجــاه المواقــع اإللكترونيــة المعلــن فيهــا، إلــى أن 
التأثيــر الســلبي لإلعانــات المتحركــة علــى هــذه المواقــع والســلوك غيــر المرغــوب يظهــر عندمــا 
تكــون العامــة التجاريــة المعلــن عنهــا غيــر مرغــوب بهــا، أمــا فــي حيــن كــون العامــة التجاريــة 

المعلــن عنهــا مرغــوب فيهــا فــا تقــع أضــرار علــى هــذه المواقــع وبالتالــي ال يتأثــر الســلوك.
تأثيــرات  فتناولــت   )23(  2010)Yong-Suk Cho  ،Sang Yeal Lee( دراســة  أمــا   -
تكــرار التعــرض إلعانــات البانــر وفوضــى اإلعانــات علــى صفحــات اإلنترنــت مــن خــال 
االســتجابات النفســية للمســتخدمين، وتوصلــت الدراســة إلــى أن تكــرار التعــرض يعطــي إشــارات 
نفســية قويــة تؤثــر علــى التذكــر وعلــى اتجاهــات وســلوك المســتخدمين، ،وتبيــن أن فوضــى 
إعانــات البانــر علــى عكــس التوقعــات ال تقــود ألي تأثيــرات ســلبية علــى التذكــر أو االتجاهــات 

دراك اإلعانــات. أو الســلوك، ولكــن األثــر الســلبي لهــا كان علــى تمييــز واإ
دراســة  فأشــارت  اإلنترنــت  عبــر  السياســي  التواصــل  فــي  الثقافــة  دور  عــن  أمــا   -
)Gevorgyan,Genndi( 2010م )24( إلــى أن الثقافــة تلعــب دوًرا مهًمــا فــي اتجاهــات 
المصوتيــن الصينييــن األمريكييــن نحــو الرســائل السياســية، بحيــث إن اإلعانــات مــع النــداءات 
الثقافيــة تنتــج اتجاهــات أكثــر إيجابيــة مــن اإلعانــات المحايــدة أو تلــك التــي تتعــارض مــع 

قويــة. لهــم هويــات عرقيــة  الذيــن  المواطنيــن  بيــن  الثقافــة ،والســيما 
بيــن  العاقــة  فــي  الثقــة  دور   )25( 2009م   )Lars  ،Bergkvist( دراســة  تناولــت  بينمــا   -
االتجاهــات والنوايــا الشــرائية، وتوصلــت النتائــج إلــى أن الثقــة تؤثــر علــى عاقــة االتجاهــات 

الشــرائية. بالنوايــا 
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- وحــول االســتراتيجيات البصريــة المســتخدمة فــي إعانــات مواقــع العامــات التجاريــة أوضحــت 
دراســة )Daechun An(2007 )26( بالتطبيــق علــى مجموعــة الــدول الغربيــة )الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة، المملكــة المتحــدة البريطانيــة، ألمانيــا( ومجموعــة الــدول الشــرقية )اليابــان، 
كوريــا، الصيــن( وجــود اختافــات فــي االســتراتيجيات البصريــة التــي تعتمــد علــى اســتخدام 
)الحــروف مقابــل الرمــوز، المشــاهير، الصــور مقابــل الرســوم التوضيحيــة، تصويــر المنتجــات 
بيــن مجموعتيــن(، كمــا بينــت النتائــج أن الــدول الغربيــة تعتمــد علــى اســتراتيجيات الرمــوز، 
المعلــن  للمنتجــات  المباشــر  غيــر  والتصويــر  التوضيحيــة،  والرســوم  والصــور،  والمشــاهير، 
عنهــا، وذلــك عكــس الــدول الشــرقية، مــن هنــا فــإن المعلنيــن متعــددي الجنســيات يفضلــون 
اســتخدام اســتراتيجيات متباينــة فــي إعانــات اإلنترنــت؛ ليصلــوا إلــى األســواق الغربيــة والشــرقية.  
- وحــول تعزيــز ترابــط االتصــاالت التســويقية علــى اإلنترنــت فــي ردود فعــل الجمهــور توصلــت 
دراســة )Wang, Alex( )2006( )27( إلــى أن تصــورات الثقــة تجــاه أشــكال االتصــاالت 
التســويقية هــو أكثــر العوامــل تأثيــًرا عنــد دمــج الدعايــة للمنتجــات باإلعانــات، وأيًضــا هنــاك 

زيــادات إيجابيــة واضحــة فــي االتجاهــات نحــو عامــل المصداقيــة فــي إعانــات اإلنترنــت.
فــي  المنتجــات  انســجام  تأثيــرات   )28( 2005م  وآخــرون   )Moore( دراســة  تناولــت  بينمــا   -
إعانــات البانــر، واأللــوان الخاصــة بالبانــر، وألــوان النصــوص علــى االنتبــاه )التذكــر، التمييــز( 
واالتجاهــات نحــو اإلعانــات والموقــع، وذلــك بإجــراء تجربتيــن علــى اإلعانــات فــي اإلنترنــت، 
بحيــث تشــير نتائــج التجربــة األولــى إلــى أن عــدم االنســجام أعطــى تأثيــرات إيجابيــة فــي التذكــر 
والتمييــز، فــي حيــن أن االنســجام لــه تأثيــر إيجابــي فــي تكويــن االتجاهــات نحــو اإلعانــات، 
ونتائــج التجربــة الثانيــة تقــود إلــى أن اإلعانــات عندمــا تولــد انتباًهــا كافًيــا لتحقيــق التذكــر 

والتمييــز تحقــق اتجاهــات إيجابيــة نحوهــا. 
3- دراسات خاصة بمقارنة اتجاهات الجمهور نحو الوسائل اإلعانية المختلفة : 

- اســتهدفت دراســة )Kendall ،Goodrich(2014 )29( التعــرف علــى اتجاهــات الجنســين 
)الذكــور – اإلنــاث( حــول إعانــات اإلنترنــت، وانتهــت الدراســة إلــى أن الذكــور أكثــر انتقائيــة 
فــي معالجــة المعلومــات بينمــا اإلنــاث أكثــر اهتماًمــا بالتفاصيــل فــي أثنــاء تلــك المعالجــة، 
أضــف إلــى ذلــك توقــع أن يمتلــك الذكــور اتجاهــات إيجابيــة لإلعانــات الموجــودة علــى يســار 

الصفحــة، بينمــا تمتلــك اإلنــاث ذات االتجاهــات لإلعانــات علــى ميــن الصفحــة.
- فــي هــذا الصــدد توصلــت دراســة )Berthon( 2013م )30( إلــى أن المســتهلكين يتخــذون 
اتجاهــات عدائيــة بشــكل متزايــد تجــاه اإلعانــات فــي جميــع الوســائل اإلعاميــة؛ وذلــك يعــود 

لتكلفــة إعانــات اإلنترنــت والتســويق التــي ولــدت تكاليــف أكبــر للمســتهلكين.
- وحــول كيفيــة إدراك العمــاء لجــودة الســلع المعلــن عنهــا عــن طريــق اإلنترنــت توصلــت دراســة 
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)هبــة اهلل محســن( 2012م 31 إلــى وجــود تأثيــر معنــوى فيمــا يتعلــق بـــ )محتــوى – خصائــص 
– مــدة عــرض- طبيعــة موقع(اإلعــان االلكترونــي علــى الجــودة المدركــة للســلع الظاهــرة فــي 

اإلعان.
- وبشــأن الــدور الــذي تلعبــه العديــد مــن المتغيــرات التــي قــد تؤثــر علــى اتجاهــات وســلوكيات 
األطفــال إلعانــات اإلنترنــت أوضحــت دراســة )Wonsun Shin( وآخــرون 2012م ) 32( 
أن األطفــال يكونــون األكثــر عرضــة لتكويــن اتجاهــات ســلبية نحــو إعانــات اإلنترنــت واألقــل 
فــي اإلفصــاح عــن معلوماتهــم الشــخصية للمســوقين علــى اإلنترنــت، وتتعــارض نتيجــة الدراســة 
المتعلقــة بالعاقــة بيــن اتصــاالت األســرة واســتجابات األطفــال إلعانــات اإلنترنــت مــع النتائــج 

التجريبيــة للدراســات الســابقة.
نحــو  الجمهــور  اتجاهــات  علــى  الثاثيــة  بالطريقــة  المنتجــات  عــرض  تأثيــر  إلــى  وبالنســبة   -
 Lee, Ki-Young; Li, Hairong;( ســهولة الوصــول للمنتــج والثقــة فيــه انتهــت دراســة
Edwards, Steven M(2012م )33( إلــى أن اتجاهــات الجمهــور نحــو العامــة التجاريــة 
الوصــول  فــي  وســهولة  ثقــة  أكثــر  كانــت  األبعــاد  الثاثيــة  بالطريقــة  المعروضــة  للمنتجــات 
للجمهــور مقارنــة بتلــك المعروضــة بالطريقــة ثنائيــة األبعــاد، نتيجــة للتأثيــرات المتمثلــة فــي 

تعزيــز الصــورة العقليــة وتفاعــل المســتهلكين معهــا.
كانــت  إذا  مــا  علــى  التعــرف  إلــى   )34( 2011م  دراســة )Stanaland( وآخــرون  تســعى   -
عامــات الثقــة الســرية قــادرة علــى التأثيــر علــى تصــورات المســتهلكين ألخاقيــات المعلنيــن، 
توصلــت نتائــج الدراســة إلــى أن عامــات الثقــة الســرية بإمكانهــا أن تعــزز مــن التصــورات 

الخاصــة بأخاقيــات المعلنيــن عبــر اإلنترنــت لبعــض قطاعــات الســوق دون األخــرى.
بواســطة  المصمــم  اإلعــان  فعاليــة   )35( 2011م  وآخــرون   )Steyn( دراســة  وتناولــت   -
المســتخدمين المعروضــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعيــة خصوًصــا إعانــات الفيديــو علــى 
اإلنترنــت، حيــث أظهــرت النتائــج أن المســتهلكين يكونــون أكثــر انتقــاًدا لإلعانــات التــي تظهــر 
مصممهــا والســبب الــذي صممــت ألجلــه، واإلعــان الــذي ال يحظــى بشــعبية بيــن مســتخدمي 

مواقــع التواصــل االجتماعيــة األخــرى تكــون تقييماتــه ســلبية.
- بينمــا تناولــت دراســة )Taylor( وآخــرون 2011م )36( اتجاهــات المســتهلكين تجــاه إعانــات 
اإلنترنــت علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي مــن قبــل المســتخدمين لتلــك المواقــع، وقــد بينــت 
الدراســة أن للمســتهلكين ردود فعــل إيجابيــة لمعظــم اإلعانــات التــي تحمــل قيمــة معلوماتيــة 

وترفيهيــة.
- أمــا دراســة )Berthon(وآخــرون 2011م )37( فقامــت بدراســة أطــر تحليــل مقاطــع الفيديــو 
الخدمــات  فــي  االختافــات  عــن  قيمــة  لتعطــي معلومــات  المســتهلكين  قبــل  مــن  المصممــة 
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التفاعليــة التــي يقدمهــا المســتهلكون، واتجاهــات المســتهلكين نحــو الخدمــة المقدمــة، بينمــا فيمــا 
يتعلــق بــدور الترفيــه فــي إعانــات اإلنترنــت توصلــت دراســة )Jung( وآخــرون 2011م )38( 
إلــى تكويــن اتجاهــات إيجابيــة للعامــة التجاريــة، والنوايــا الشــرائية عندمــا يتعــرض المســتهلكون 
إلعانــات األلعــاب أكثــر التــي تزيــد فيهــا قيمــة الترفيــه أكثــر مــن إعانــات البانــر التــي تقــل 

فيهــا تلــك القيمــة.
	 دراســة)Hye-jin Paek( وآخرون 2011م )39( تناولت المحتوى اإلعاني المنتج بواســطة 
المستخدمين على موقع مشاركة الفيديو )اليوتيوب(، وتمت المقارنة بين اإلعانات المصممة 
مــن قبــل المســتخدمين   واإلعانــات المصممــة مــن قبــل خبــراء فــي مجــال اإلعانــات لقيــاس 
فعاليــة تلــك اإلعانــات، وتشــير النتائــج إلــى أن اإلعانــات التــي تصمــم مــن شــخص- يجــده 
المســتهلك إنســان عــادي وليــس خبيــرًا- تكــون أكثــر فاعليــة فــي تكويــن اتجاهــات إيجابيــة 

تجاههــا.
 )Logan,Kelty( وحول اتجاهات الشباب نحو متابعة اإلنترنت مقارنة بالتلفاز انتهت دراسة -
التقليــدي مقارنــة  التلفزيــون  بنســبة تزيــد عــن %60  يتابعــون  الشــباب  إلــى أن  2011م )40( 
بتلفزيــون اإلنترنــت، وكانــت االتجاهــات ســلبية نحــو اإلعانــات المدرجــة فــي تلفــاز اإلنترنــت.
- وتســعى دراســة )Yinghong(وآخــرون 2011م )41( إلــى البحــث فــي آثــار قنــوات االتصــال 
الشــخصية وغيــر الشــخصية علــى نوايــا المســتهلكين نحــو اإلنترنــت، وانتهــت الدراســة إلــى 
االتصــال  وقنــوات  الشــخصية،  غيــر  االتصــال  قنــوات  واســتخدام  الديموغرافيــة  العوامــل  أن 

الشــخصية ،تؤثــر علــى نوايــا المســتهلكين المتبنــاه نحــو اإلنترنــت فــي المنــزل. 
انتهــت دراســة  الرومانييــن(  المســتهلكين ومعتقداتهــم )الصينييــن مقابــل  اتجاهــات  أمــا عــن   -
لتكويــن  يميلــون  الرومانييــن  أن  إلــى   )42( 2010م   )Ying Wang, Shaojing sun(
اتجاهــات أكثــر إيجابيــة نحــو اإلعانــات علــى اإلنترنــت، وكانــوا األكثــر نقــًرا علــى اإلعانــات، 

فــي حيــن أن الصينييــن كانــوا أكثــر شــراًء مــن الرومانييــن.
باتجاهــات  الخاصــة  األبحــاث  نتائــج   43 2010م  وآخــرون   )Becerra( دراســة  قدمــت   -
األمريــكان مــن أصــول أســبانية نحــو إعانــات اإلنترنــت المعلومــات الواقعيــة التــي قدمــت علــى 
شــكل نصــوص أثــارت ردود فعــل إيجابيــة، وأن اإلعانــات المنبثقــة تؤثــر بشــكل كبيــر علــى 

نوايــا الشــراء.
- وحــول اتجاهــات ومعتقــدات واســتجابات الجمهــور نحــو فعاليــة اإلعانــات علــى اإلنترنــت فــي 
الصيــن والواليــات المتحــدة، توصلــت دراســة )Shaojing Sun,Ying Wang( 2010م 
)44( إلــى أن مســتهلكي الواليــات المتحــدة األمريكيــة كانــت األلفــة بالنســبة إليهــم مؤشــًرا إيجابًيــا 

للتســوق وليــس مهًمــا لإلقنــاع، علــى النقيــض فكانــت األلفــة لمســتهلكي الصيــن مؤشــًرا إيجابًيــا 
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ــا للتســوق، ولــم تؤثــر األلفــة فــي الواليــات علــى أي مــن عوامــل االعتقــاد  لإلقنــاع وليــس مهًم
علــى خــاف الصيــن التــي أثــرت علــى جميــع عوامــل االعتقــاد الخمســة فيهــا، وقــد اتفقــت 
العينتــان فــي تأثيــر االتجاهــات نحــو إعانــات اإلنترنــت الــذي كان إيجابًيــا علــى اإلقنــاع 
ن كان تأثيــره علــى اإلقنــاع أكبــر فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة. والتســوق عبــر اإلنترنــت، واإ
- واشــتملت دراســة )Ming-Sung Cheng( وآخــرون 2009م )45( علــى مقارنــة اتجاهــات 
التفاعليــة وهــي  أنــواع فرعيــة مــن اإلعانــات اإللكترونيــة  إلــى أربعــة  المســتهلكين بالنســبة 
)إعانــات اإلنترنــت، إعانــات البريــد اإللكترونــي، إعانــات الرســائل القصيــرة عبــر الهاتــف 
المحمــول، إعانــات الوســائط المتعــددة عبــر الهاتــف المحمــول، كمــا تناقــش )المعلوماتيــة، 

الترفيــه، المضايقــة( التــي تؤثــر علــى المســتهلكين.
تأثيــر مائمــة  فحــص  إلــى   )46( دراســة ) Youjeong Kim(وآخــرون 2008م  تهــدف   -
محتــوى اإلعانــات وترابطــه مــع الصفحــة التــي ظهــر بهــا ومــدى تحســين ذلــك للعاقــة بيــن 
علــى  والمواقــع  اإلعانــات  تجــاه  المســتهلكين  واتجاهــات  المربعــة(  )المنبثقــة،  اإلعانــات 
ــا ليفســر االســتجابات الســلبية للمســتهلكين تجــاه  اإلنترنــت، وقــد قدمــت الدراســة نموذًجــا نظرًي
إعانــات اإلنترنــت، بحيــث أوضحــت الدراســة التأثيــر المهــم لــكٍل مــن نــوع اإلعــان ومــدى 
ارتباطــه بالمــكان الــذي ظهــر فيــه، وأن اإلعانــات المنبثقــة ذات المحتــوى المترابــط بالصفحــة 

يقلــل مــن انزعــاج الجمهــور منــه.
- واقترحــت دراســة )McCann,Kim ،Ha,Louisa( 2008م )47( نموذًجــا متكامــًا لفوضــى 
اإلعانــات الــذي يتنــاول الخصائــص الفريــدة لإلنترنــت، حيــث إن االتجاهــات نحــو اإلعانــات 
تؤثــر علــى اإلدراك واالســتجابة لفوضــى اإلعانــات، وتقــدم الدراســة مقترحــات علــى العوامــل 
التــي توثــر علــى فوضــى اإلعانــات والعاقــة بيــن الخصائــص الماديــة وفوضــى اإلعانــات، 

وكيــف يمكــن أن تشــكل فوضــى اإلعانــات اتجاهــات ســلبية علــى اإلعانــات؟.
- وقارنت دراســة )Daechun An ,Sang Hoon Kim( 2007م )48( بين ثقافات الشــرق 
والغــرب، بيــن كوريــا والواليــات المتحــدة فــي االتجاهــات نحــو إعانــات اإلنترنــت، وشــملت 
الثقــة واالمضايقــة إلعانــات اإلنترنــت، وبينــت نتائــج  القيمــة المعلوماتيــة، الترفيــه،  دراســة 
الدراســة ردود ســلبية تجــاه إعانــات اإلنترنــت فــي كلتــا الدولتيــن، ولكــن اختلفتــا فيمــا يتعلــق 
بالقيــم الســابق ذكرهــا فقــد تبيــن أن قيمــة المعلوماتيــة تؤثــر فــي الواليــات المتحــدة، فــي حيــن أن 

قيمتــي الثقــة واإلســاءة تؤثــران فــي كوريــا.
	 دراسة )Jongwoo Jun ،Chang Hyun Jin( 2007م )49( التي هدفت إلى اكتشاف 
دور اإلبــداع فــي تشــكيل إتجاهــات المســتهلكين ونواياهــم الســلوكية نحــو شــبكة اإلنترنــت، 
وكانــت النتيجــة أن عوامــل اإلبــداع فــي إعانــات اإلنترنــت ال تؤثــر فقــط علــى االتجاهــات نحــو 

إعانــات البانــر ولكــن تؤثــر بشــكل غيــر مباشــر علــى النوايــا.
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قيــاس   )50( 2006م   )Rashad Al-Saed  ،Bashir Al-Alak( دراســة  واســتهدفت   -
فعاليــة اإلعــان علــى اإلنترنــت مــن خــال ردور أفعــال المســتهلكين، وتوصلــت الدراســة إلــى 
اتجاهــات المســتهلكين نحــو المواقــع االلكترونيــة إيجابيــة حيــث تتمتــع بفاعليــة ممــا يؤثــر علــى 

ســرعة تذكــر العامــة التجاريــة وعلــى صورتهــا بشــكل إيجابــى.
- وأشــارت دراســة يــون)Yuan, X  2006( )51( ,المســحية إلــى أن األفــراد األقــل اســتخداًما 
لإلنترنــت أكثــر تجنًبــا لإلعــان، وأن مســتخدمي اإلنترنــت لديهــم اتجاهــات إيجابيــة نحــو إعــان 
الروابــط حيــث ينظــر لــه علــى أنــه أقــل إزعاًجــا مــن اإلعانــات الفجائيــة بمــا يقلــل مــن معــدل 
تجنبهــا، وأظهــرت النتائــج تأثيــر الخصائــص الديموجرافيــة علــى معتقــدات األفــراد نحــو اإلعــان 
اإللكترونــي، فاألشــخاص أصحــاب المســتوى التعليمــي المرتفــع أكثــر ميــًا لتجنــب اإلعــان، 
واإلنــاث أكثــر إنزعاًجــا مــن اإلعانــات التــي تظهــر بشــكل مفاجــيء مــن الذكــور، وهــو مــا أكدتــه 
أيضــا دراســة )others ,2015م & Koshksaray, A. A( 24، فاألشــخاص الذيــن لديهــم 
اتجاهــات ســلبية نحــو أســاليب الحيــاة اإللكترونيــة يقومــون بتجنــب اإلعــان عاطفًيــا ومعرفًيــا.

- تناولــت دراســة )Karson( وآخــرون 2006م )52( اتجاهــات المســتخدمين نحــو إعانــات 
 Pollay and( مواقــع اإلنترنــت ومعتقداتهــم التــي تشــكل تلــك االتجاهــات، باســتخدام نمــوذج
Mittal 1993( لتقييم المســتهلكين لإلعانات، وتوصلت الدراســة إلى اقتراح إمكانية إنقســام 
المســتهلكين اســتناًدا إلــى معتقداتهــم نحــو إعانــات مواقــع اإلنترنــت إلى)مؤيديــن، معارضيــن، 

نقــاد(.
- وحــول تقييــم طلبــة الكليــات تجــاه نوعيــن مــن إعانــات اإلنترنــت )المنبثقــة – محــركات البحــث 
الروابــط  أن  إلــى   )53( 2006م   )Yuan,Xingpu( دراســة  توصلــت  المكفولــة(  بالروابــط 
المكفولــة بالمقارنــة مــع اإلعانــات المنبثقــة تعتبــر أكثــر معلوماتيــة وترفيــه وذات ثقــة بالمقارنــة 
ببقيــة أنــواع اإلعانــات وأقــل إزعاًجــا، كمــا أن طلبــة الكليــات لديهــم اتجاهــات أقــل ســلبية 

وبالتالــي يتجنبونهــا بشــكل أقــل.
- تناولــت دراســة )رانيــا فــوزي محمــد( 2005م )54( مــدى انتشــار اســتخدام التقنيــات الحديثــة فــي 
تســويق منتجــات الشــركات وترويجهــا، ومــدى تقبــل المســتهلك لهــا، وتوصلــت نتائــج الدراســة 
إلــى تفضيــل كثيــر مــن المســتهلكين اإلعانــات التــي تصــل عبــر البريــد اإللكترونــي مقابــل عــدم 
تفضيلهــم لمــا يســمى باإلعــان المفاجــيء )الــذي يظهــر فجــاءة فــي أثنــاء العمــل علــى الشــبكة(، 
مــع تفضيلهــم لتوفيــر البيانــات الخاصــة بالمنتــج الظاهــر فــي اإلعــان لتقليــل خطــوات اتخــاذ 

قــرار الشــراء.
- كمــا أشــارت نتائــج دراســة )Tsao( وآخــرون 2004 )55( إلــى أنــه بالرغــم مــن المزايــا الفريــدة 
التــي تقدمهــا إعانــات اإلنترنــت إال أنهــا ال يمكــن أن تغنــي عــن وســائل اإلعــام األخــرى 
كمصــدر للمعلومــات، كمــا أن العديــد مــن المســتهلكين ينظــرون إلــى إعانــات اإلنترنــت علــى 



د. دينا عرابي

219 مجلة البحوث اإلعالمية  -  ع 46

أنهــا وســيلة مكملــة.
- وكذلك أظهرت نتائج دراســة)Yang,KennethC.C( 2004 )56( أن االختافات المتعددة 
اإلنترنــت  مســتخدمي  مــع  يتعاملــون  المعلنيــن  تجعــل  أن  البــد  اإلنترنــت  مســتخدمي  بيــن 

كمجتمعــات غيــر متجانســة.
- فــي حيــن أوضحــت دراســة )Shintaro ،Okazaki(2004 )57( أن اتجاهــات مســتخدمي 
اإلنترنــت اليابانييــن نحــو إعانــات اإلنترنــت تختلــف باختــاف خصائصهــم؛ إذ تــم تقســيمهم 
إلــى ثــاث مجموعــات: )متابعــي النشــرة اإلخباريــة اإللكترونيــة، مســتخدمي البريــد اإللكترونــي، 
النتائــج أن متابعــي النشــرات اإلخباريــة اإللكترونيــة كانــوا  مســتخدمي الصــوت(، وأظهــرت 

األكثــر إيجابيــة مقارنــة بباقــي المجموعــات.
- وبخصــوص فعاليــة اإلعــان علــى شــبكة اإلنترنــت بالنســبة إلــى الســوق المصريــة فــي جــذب 
انتبــاه المســتهلك وتفضيلــه للمنتــج، واتخــاذ قــرار الشــراء، توصلــت دراســة )عبدالقــادر محمــد( 
2001 )58( إلــى وجــود اتجــاه إيجابــي مــن المســتهلكين حــول دور اإلعانــات اإللكترونيــة 
فــي مراحــل االســتجابة )جــذب االنتبــاه واإلدراك والتفضيــل( بينمــا هنــاك اتجــاه ســلبي مــن 

المســتهلكين نحــو دور اإلعــان اإللكترونــي فــي مرحلتــي اتخــاذ القــرار والســلوك.
المحور الثاني- الدراسات التي تناولت تجنب اإلعان في الوسائل اإللكترونية. 

- ولقــد بحثــت دراســة كيتيــار وآخــرون )Ketelaar, P. E. & others, 2015()59( تأثيــر 
الثقــة فــي اإلعــان علــى ســلوك تجنــب اإلعــان فــي كٍل مــن الوســائل التقليديــة واإللكترونيــة، 
ولقــد خلصــت نتائــج الدراســة إلــى أنــه كلمــا ازدادت الثقــة فــي اإلعــان عبــر الوســيلة اإلعانيــة 

ســواء أكانــت تقليديــة أم إلكترونيــة كلمــا انخفــض مســتوى التجنــب لإلعــان.
الافتــة  محتــوى  كان  كلمــا  إنــه  اتضــح   ،)60(   )2015 ,.Burgess, D( دراســة  وفــي   -
اإلعانيــة ذات صلــة بالمســتهلك ويتناســب مــع اهتماماتــه الشــخصية قلــت حــاالت عمــى 
الافتــة اإلعانيــة، بينمــا توصلــت دراســة )Jui-Lun, T., 2015مــم( 61 إلــى إنــه كلمــا 
ارتفعــت درجــة اســتغراق وانغمــاس المتلقــي فــي عمليــة مشــاهدة محتــوى الفيديــو تدعمــت لديــه 
العمليــات المعرفيــة، وبالتالــي الشــعور بإعاقــة اإلعــان لعمليــة المشــاهدة بمــا يــؤدي إلــى تجنبــه.
- بينمــا كشــفت دراســة )Ouyang, S., 2015( )62( أن التزاحــم اإلعانــي يــؤدي إلــى إدراك 

الفــرد لمــدى تدخــل اإلعــان وبالتالــي ارتفــاع معــدل تجنــب محتــوى الرســائل اإلعانيــة.
 - وتوصلت دراســة لـ كيم)2015مKim, S ( )63( إلى أنه كلما ارتفع مســتوى تجنب اإلعان 
كلمــا قــل مســتوى إدراك العامــة التجاريــة وتميزهــا بيــن العامــات التجاريــة المنافســة، ذلــك 
إضافــة إلــى تأثيــر التشــابه بيــن محتــوى اإلعــان ومحتــوى الفيديــو الــذي يتــم مشــاهدته علــى 

تكويــن اتجاهــات إيجابيــة وتقليــل مســتوى التجنــب اإلعانــي.
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 )64( )2015 ,Fransen, M. L., & others( فيما اســتهدفت دراســة فرانســين وآخرون -
التعــرف علــى اســتراتيجيات مقاومــة المســتهلكين للمحتــوى اإلعانــي فــي الوســائل اإلعانيــة 
المختلفــة والتكتيــكات التــي يمكــن للمعلنيــن االعتمــاد عليهــا لمواجهــة أو تجنــب هــذه المقاومــة. 
ولقــد توصلــت نتائــج الدراســة إلــى وجــود ثــاث اســتراتيجيات لســلوك المقاومــة يتمثــل فــي: 
تجنــب الرســالة اإلعانيــة Avoiding، المنافســة Contesting حيــث يبــدأ الفــرد فــي منافســة 
اإلعــان مــن خــال الشــك فــي محتــوى الرســالة ومصداقيــة المعلومــات التــي اعتمــدت عليهــا، 
 Empowering أو الشــك فــي مصــدر الرســالة، وتتمثــل االســتراتيجية الثالثــة فــي التمكيــن
حيــث يبــدأ الفــرد فــي البحــث عــن أدلــة وبراهيــن تدعــم موقفــه ضــد الرســالة اإلعانيــة غيــر 

المرغــوب فيهــا كآراء الجماعــة المرجعيــة.
- في حين هدفت دراســة كيلي )Kelly, L. M. V, 2014م( )65( إلى التعرف على العوامل 
المؤثــرة علــى مشــاركة أو تجنــب المســتهلكين لإلعانــات علــى المواقــع االجتماعيــة؛ وخاصــة 
الفيــس بــوك، حيــث خلصــت الدراســة إلــى كــره المبحوثيــن لإلعانــات عبــر مواقــع التواصــل 
اإلجتماعــى بشــكل عــام، ممــا يــؤدي إلــى تجنــب عاطفــي؛ ألنهــم يشــعرون أن توجــه اإلعانــات 
لهــم بشــكل شــخصي يمثــل تهديــد واختــراق للخصوصيــة. وأشــارت إلــى أن التزاحــم اإلعانــي 
قــد يكــون ســبًبا لتجنــب الرســائل اإلعانيــة التــي ليســت ذات صلــة بالمســتهلك وال تقــدم أيــة 

قيمــة مضافــة لــه.
 Rejón-Guardia, F., & Martínez-López, F.( وبينــت دراســة ريجــون ومارتينــز -
J., 2014 ( )66( أن إدراك التدخــل اإلعانــي يعــد عامــا رئيســيا للشــعور بالتزاحــم اإلعانــي 
ومع تحقيق التجنب الســلوكي كســلوك رافض لإلعان اإللكتروني ســيؤدي ذلك إلى ســلوكيات 
غيــر مرغــوب بهــا كتجنــب اإلعــان واتجاهــات ســلبية تجــاه المنتــج والعامــة التجاريــة المعلــن 
عنهــا. وأكــدت الدراســة علــى ضــرورة توافــر إمكانيــة إغــاق اإلعــان للمســتهلك بمــا يقلــل مــن 

الشــعور بتدخــل اإلعــان وزيــادة التزاحــم اإلعانــي.
- تناولــت دراســة )داليــا عبــداهلل،2014( )67( أســباب تجنــب األفــراد لإلعــان عبــر الفيــس بــوك، 
وبحــث العاقــة بيــن ســلوك التجنــب واالتجــاه العــام نحــو إعانــات الفيــس بــوك والتفاعــات 
التســويقية عبــر الموقــع. ولقــد خلصــت الدراســة إلــى أن نســبة )49,6%( يتجنبــون اإلعانــات 
عبــر الفيــس بــوك، حيــث يــرى )48,2%( مــن المبحوثيــن أن هــذه اإلعانــات تعــوق المهــام 
التــي يؤدونهــا، ويــرى )53,6%( مــن مفــردات العينــة أن هنــاك حالــة مــن التزاحــم اإلعانــي 
علــى موقــع الفيــس بــوك، بينمــا يعتقــد )53,6%( أن هنــاك صلــة بيــن اهتماماتهــم واإلعانــات 
المعروضــة علــى الموقــع، وأشــارت النتائــج إلــى عــدم وجــود تأثيــر للمتغيــرات الديموجرافيــة علــى 
تجنــب اإلعــان، فيمــا يتعلــق بهــذا الصــدد تناولــت دراســة )Martinez( وآخــرون 2013م 
 )de Certeau 1984( عاقــة األطفــال بإعانــات اإلنترنــت حيــث اســتخدمت نظريــة )68(
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المتعلقــة بالممارســات فــي الحيــاة اليوميــة، وأظهــرت النتائــج أن لأطفــال نظــرة متناقضــة أو 
ســلبية نحــو إعانــات اإلنترنــت، وأنهــم يتجنبــون تلــك اإلعانــات كنــوع مــن الهــروب منهــا، 
وأنهــم فــي بعــض األحيــان يجــدون صعوبــة فــي التكيــف معهــا بســبب ظهورهــا المتكــرر وألوانهــا 

وحركاتهــا، إضافــة إلــى أن اســتخداماتهم إلعانــات اإلنترنــت كانــت بغــرض الترفيــه. 
فــي  المشــتركة  التجاريــة  العامــة  فــي   )69(  2013)Romaniuk,Jenni( دراســة  تبحــث   -
إلــى أن العامــة التجاريــة  التلفــاز واإلنترنــت  فــي  اإلعــان، بحيــث دلــت بحــوث اإلعــان 
المشــتركة تقلــل مــن االرتبــاط بهــا، وتقلــل قــدرة المســتهلكين علــى تحديــد العامــة التجاريــة ومــن 

ثــم تــؤدي إلــى تجنــب اإلعــان.
- كشــفت نتائــج دراســة كيــم وآخــرون )Kim, E., & others, 2013م( )70( المســحية إلــى 
أن إدراك تدخــل اإلعــان والنظــر لإلعــان علــى أنــه تطفلــي ومثيــر للقلــق كان العامــل األكثــر 
تأثيــَرا علــى تجنــب اإلعــان، ويليــه االتجــاه نحــو اإلعــان، وأشــار الباحثــون إلــى ضــرورة 
اهتمــام المعلنيــن بهــذه الوســيلة اإلعانيــة حيــث أنهــا تعــد مــن أكثــر الوســائل اإلعانيــة جذًبــا 
لانتبــاه مــع ضــرورة االهتمــام باإلعانــات ذات القيمــة التــي تقــدم فــي إطــار قالــب ترفيهــي 

.Entertainment‐based value

	 دراســة مارجريــدا باريتــو )Margarida Barreto, A., 2013م( )71( التجريبيــة تهــدف 
للتعــرف علــى ظاهــرة )عمــى الرايــة banner blindness( والتأكــد مــن فعاليــة اإلعانــات 
المدفوعــة، وخلصــت الدراســة إلــى عــدم فعاليــة إعانــات الرايــة علــى موقــع الفيــس بــوك حيــث 
كانــت أقــل جذًبــا لانتبــاه عــن غيرهــا مــن اإلعانــات التــي يقــوم األصدقــاء بترشــيحها علــى 
الموقــع االجتماعــي )جذبــت نســبة 21,5%مــن اإلنــاث، بينمــا نســبة 16,7% مــن الذكــور(، وتــم 
تفســير ذلــك علــى أن هــذا النــوع مــن اإلعانــات يقــع خــارج نطــاق النمــط البصــري للمشــاهد 

.F	shaped visual pattern range

- وسعت دراسة يعقوب وآخرون )Yaakop, A., & others, 2013م( )72( المسحية إلى 
التعــرف علــى العوامــل المؤثــرة علــى مــدركات واتجاهــات المســتهلكين نحــو اإلعانــات عبــر 
موقــع الفيــس بــوك فــي ماليزيــا، ولقــد خلصــت نتائــج الدراســة إلــى أنــه كلمــا ازداد شــك المســتهلك 
فــي الرســالة اإلعانيــة التــي يتعــرض لهــا أو فــي الوســيلة اإلعاميــة مصــدر الرســالة كلمــا زاد 
معــدل تجنبــه لهــا؛ ذلــك إضافــة إلــى الوصــول إلــى نمــوذج مقتــرح ألهــم العوامــل التــي تؤثــر علــى 
االتجــاه نحــو اإلعــان عبــر الفيــس بــوك وتشــمل )تجنــب اإلعــان، إدراك القــدرة علــى التفاعــل 

Perceived Interactivity، المصداقية، الخصوصية(. 
- وفــي هــذا الســياق أشــارت دراســة الباحثــة )وفــاء صــاح عبــد الرحمــن خليــل، 2013م()73( 
المســحية إلــى التأثيــر الســلبي للزحــام اإلعانــي )التزاحــم اإلعانــي( علــى فعاليــة اإلعــان 
التلفزيونــي، وكشــفت أيًضــا عــن وجــود عاقــة وثيقــة بيــن اتجــاه المتلقــي نحــو اإلعــان والوســيلة 
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اإلعانيــة ونــوع الســلع التــي ينــوي شــرائها، بمــا يؤكــد علــى ضــرورة اختيــار الوســيلة اإلعانيــة 
التــي تتناســب مــع خصائــص الجمهــور المتلقــي. 

- وأشــارت دراســة بيــك وموريموتــو )Baek, T. H., & Morimoto, M 2012( )74( أن 
المخــاوف المتعلقــة بالخصوصيــة لــدى المتلقــي، أو الشــعور بالغضــب مــن اإلعــان؛ لكــون 
محتــوى اإلعــان غيــر حقيقــي ومبالــغ فيــه، أو لتكــرار عــرض اإلعــان لهمــا تأثيــر كبيــر 

ومباشــر علــى ســلوك تجنــب اإلعــان.
)التيلفزيــون  مــن  كٍل  بيــن  المســحية   )75(  )Logan, K 2011( لوجــان  دراســة  وقارنــت   -
التقليدي، التليفزيون اإللكتروني  )Online streaming television(، ولقد خلصت نتائج 
الدراســة إلــى ارتفــاع مســتوى التجنــب إلعانــات التليفزيــون التقليــدي عــن إعانــات التليفزيــون 
اإللكترونــي؛ وذلــك لتعــدد طــرق تجنــب اإلعــان التليفزيونــي التقليــدي حيــث إن 47% مــن 
مشــاهدي التليفزيــون يميلــون للتبديــل بيــن القنــوات خــال الفقــرة اإلعانيــة، بينمــا يميــل مشــاهدي 
التليفزيــون اإللكترونــي لتجنــب اإلعانــات ذهنًيــا وأضافــت أنــه حوالــي 60% مــن مشــاهدي 
التليفزيــون اإللكترونــي يعتبــرون اإلعــان أكثــر تشــتيًتا لهــم وتطفــًا، فــي حيــن يــرى أقــل مــن 

50% مــن مشــاهدي اإلعــان فــي التليفزيــون التقليــدي أنــه يســبب لهــم التشــتيت.
- بينمــا كشــفت دراســة )Kim( وآخــرون 2011م )76(  أن أســباب تجنــب اإلعانــات فــي مواقــع 
الفيديــو -والتــي حددتهــا فــي خمــس متغيــرات أساســية تتســبب فــي تجنــب اإلعانــات، وهــي 
)المعلوماتيــة والترفيــه والتحفيــز باإلضافــة إلــى عاملــي التدخــل واالتجــاه نحــو اإلعانــات،( –
تتمثــل بنســبة أكبــر فــي عامــل التدخــل يليــه عامــل االتجاهــات نحــو اإلعانــات، فيمــا توســطت 
قيمــة عاملــي الترفيــه بيــن االتجاهــات نحــو اإلعانــات وتجنــب اإلعانــات، ممــا يوضــح أن لهــا 

تأثيــر غيــر مباشــر فــي التجنــب. 
 - وأضافــت دراســة كيلــي وآخــرون )Kelly, L., and others, 2010م( )77( نمــوذج 
يوضــح محــددات تجنــب اإلعــان عبــر الشــبكات االجتماعيــة تتمثــل فــي: )التجــارب الســابقة 
الســلبية- الشــك فــي الرســالة اإلعانيــة- الشــك فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي كوســيلة 
إعانيــة- إدراك أهميــة الرســالة اإلعانيــة(، كمــا أشــارت إلــى عــدم فعاليــة المواقــع اإللكترونيــة 

كوســيلة إعانيــة.
- وتبحــث دراســة )Morimoto( وآخــرون 2009م )78( فــي كيفيــة نظــر المســتهلكين للرســائل 
التجاريــة غيــر المرغــوب بهــا )البريــد المزعــج( واســتجابتهم لهــا، بحيــث فــي العاقــات بيــن 5 
مؤشــرات رئيســية، وهــي : التدخــل، والمضايقــة، واالتجاهــات نحــو بيئــة اإلعانــات، والشــك 
فــي اإلعانــات، وتجنــب اإلعانــات، ودلــت النتائــج علــى أن عامــل التدخــل يزيــد مــن احتمــال 
تجنــب رســائل البريــد اإللكترونيــة التجاريــة غيــر المرغــوب بهــا، ويزيــد عامــل المضايقــة مــن 

درجــة الشــك فــي اإلعانــات. 
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	 دراســة كاليــوس )Callius, P 2008()79( المســحية حيــث اســتهدفت التعــرف علــى مــدى 
تجنــب المســتهلكين فــي الســويد لإلعانــات التجاريــة فــي وســائل اإلعــام المختلفــة التقليديــة 
واإللكترونيــة، ولقــد أشــارت نتائــج الدراســة إلــى أن 38,6% يتجنبــون اإلعــان فــي معظــم 
وســائل اإلعــان، حيــث إن 74,7% مــن عينــة الدراســة يتجنبــون اإلعــان عبــر اإلنترنــت بينمــا 
22% يتجنبــون اإلعــان فــي الوســائل التقليديــة. ويعــد كلٌّ مــن ضيــق الوقــت، وتعــدد الرســائل 
التــي يتعــرض لهــا المســتهلك )التزاحــم اإلعانــي( مــن األســباب التــي قــد تدفعــه عــادة إلــى تقليــل 

مــا يتعــرض لــه مــن رســائل بمــا يــؤدي إلــى التجنــب.
- بينما حددت دراسة )Jong Woo Jun ،Chang Hyun Jin( 2005م )80( كيفية تأثير 
االختافــات الفرديــة علــى تجنــب إعانــات اإلنترنــت، إضافــة إلــى التعــرف علــى أنــواع مختلفــة 
فــي ضــوء  مــن خصائــص المســتهلكين، ومعلومــات حــول االســتجابة إلعانــات اإلنترنــت 
االختافــات الفرديــة، حيــث أشــارت النتائــج إلــى الخصائــص المعرفيــة والشــخصية، وعوامــل 
تنبــئ بتجنــب إعانــات اإلنترنــت، إضافــة إلــى أن مشــاكل االتصــال والتجــارب الســلبية تمــت 

مناقشــتها فــي الدراســة.
- ومــن أوائــل الدراســات التــي تناولــت ســلوك تجنــب اإلعــان فــي الوســائل اإللكترونيــة )اإلنترنــت( 
دراســة لي وآخرين )Li, H., & Others, 2002( )81( التجريبية، والتي خلصت إلى أن 
عاقتــه الســتخدام اإلنترنــت مــن العوامــل الهامــة التــي تــؤدي إلــى  إدراك الفــرد لتدخــل اإلعــان واإ
تجنبــه خاصــة وأنهــا تــؤدي إلــى بنــاء مــدركات ســلبية لــدى المســتهلك حــول اإلعــان والعامــة 

التجاريــة المعلــن عنهــا.
باستعراض نتائج الدراسات السابقة نتوصل إلى االستخاصات اآلتية:

1( أشارت الدراسات السابقة إلى أن أهم العوامل المؤدية إلى تجنب إعانات اإلنترنت تتمثل في: 
• إعاقة األهداف.

• فوضى إعانات اإلنترنت.
• التجارب السلبية السابقة.

• قيم اإلعانات )المعلوماتية، الترفيه، التحفيز(.
• االستغال التجاري.

• تطفل إعانات اإلنترنت.
• االتجاهات نحو إعانات اإلنترنت. 

• االختافات الفردية.
وعلــى النقيــض تبيــن أن مــن عوامــل الجــذب إلعانــات اإلنترنــت ارتباطهــا بالمحتــوى الــذي 
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ظهــرت فيــه، إضافــة إلــى احتوائهــا علــى القيــم المعلوماتيــة والترفيهيــة.
2( يؤثــر نــوع اإلعــان علــى التعــرض إلعانــات اإلنترنــت بحيــث إن إعانــات البانــر تتأثــر بمــدى 
رغبــة المســتخدم للعامــة التجاريــة والموقــع المضيــف بحيــث يؤثــران باإليجــاب أو الســلب؛ 
عانــات الفيديــو المحتويــة علــى  اعتمــاًدا علــى مــدى رغبــة المســتخدم بهمــا مــن عدمهــا، واإ
عانــات  بقيمتهــا، واإ التضحيــة  بــدون  المشــاهدة لإلعانــات  مــن  التخطــي( تحســن  )خاصيــة 
الفيديــو تخلــق اتجاهــات إيجابيــة إذا صممــت مــن قبــل شــخص يجــده المســتهلك قريًبــا منــه.

تجاههــا؛  عدائيــة  اتجاهــات  ويتخــذون  اإلعانــات  أشــكال  جميــع  مــن  يســتاءون  الجمهــور   )3
الشــديدة  المقاومــة  وأن  اإلنترنــت  إعانــات  ولدتهــا  التــي  اإلضافيــة  للتكاليــف  نتيجــة  وذلــك 
مــن قبــل المســتخدمين للرســائل غيــر المرغــوب بهــا ســتحد مــن فعاليــة إعانــات اإلنترنــت.

النقــر  زيــادة  علــى  تســاعد  التــي  الهامــة  المؤشــرات  مــن  اإلعانــات  نحــو  االتجاهــات  تعــد   )4
علــى اإلعانــات وتكــرار التســوق مــن اإلنترنــت، وتعتبــر )البحــث عــن المعلومــات، الترفيــه، 
اإلنترنــت. إعانــات  نحــو  لاتجاهــات  المؤشــرات  أبــرز  مــن   ) المصداقيــة  االقتصــاد، 

الغربيــة  فالــدول  مــا،  منطقــة  فــي  المســتخدمة  البصريــة  االســتراتيجيات  علــى  الثقافــة  تؤثــر   )5
تعتمــد علــى اســتراتيجيات )الرمــوز والمشــاهير والصــور والرســوم التوضيحيــة والتصويــر غيــر 
المباشــر للمنتجــات المعلــن عنهــا( علــى خــاف الــدول الشــرقية، ومــن هنــا تنبــع أهميــة اســتخدام 
والشــرق. الغــرب  مســتخدمي  رغبــات  لتلبيــة  اإلنترنــت  إعانــات  فــي  متباينــة  اســتراتيجيات 

6( تبيــن نتائــج الدراســات الســابقة أن إعانــات اإلنترنــت تعــد مكملــة لإلعانــات فــي الوســائل 
التقليديــة وغيــر ماحيــة لهــا، وأن التكامــل بينهمــا لــه تأثيراتــه اإليجابيــة علــى االنتبــاه والمصداقيــة. 
7( تؤثــر االختافــات فــي الخصائــص المعرفيــة والشــخصية العوامــل الديموغرافية_علــى تجنــب 
إعانــات اإلنترنــت، بحيــث اتضــح مــن الدراســات الســابقة أن للعمــر تأثيراتــه علــى إعانــات 
اإلنترنــت حيــث إن األطفــال ممــن يقضــون وقتًــا أقــل فــي اســتخدام اإلنترنــت وذوي مهــارات 
إعانــات  نحــو  ســلبية  اتجاهــات  تكويــن  إلــى  يميلــون  اإلنترنــت  مــع  التعامــل  فــي  ضعيفــة 
اإلنترنــت ويجــدون صعوبــة فــي التكيــف معهــا بســبب ظهورهــا المتكــرر وألوانهــا وحركاتهــا.

سادسا : فروض الدراسة 
عاقــة  1.توجــد عاقــة ارتباطيــة بيــن االتجاهــات المتكونــة نحــو اإلعانــات واإللهــاء والتشــويش واإ

البحــث ومــدى تجنــب إعانــات اإلنترنــت.
أعدادهــا  كثــرة  مــن  اإلنترنــت  تســببها إعانــات  التــي  الفوضــى  بيــن  ارتباطيــة  2.توجــد عاقــة 

اإلعانــات. تلــك  تجنــب  ومــدى  للجمهــور  واســتفزازها 
3.توجــد عاقــة ارتباطيــة بيــن التجــارب الســلبية الســابقة للجمهــور مــن إعانــات اإلنترنــت مــن عــدم 
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وجــود حوافــز، واســتياءه تجــاه اإلعــان، ومــدى تجنــب تلــك اإلعانــات.
4.توجــد عاقــة ارتباطيــة بيــن تكويــن الجمهــور التجاهــات ســلبية تجــاه اإلعانــات مــن جوانــب 

ســلوكية ومعرفيــة وعاطفيــة ومــدى تجنــب إعانــات اإلنترنــت.
5.توجــد عاقــة ارتباطيــة بيــن العوامــل الديموغرافيــة )الجنــس، العمــر، المؤهــل التعليمــي، العمــر( 

واالتجاهــات المتكونــة نحــو اإلعانــات. 
6.توجــد عاقــة ارتباطيــة بيــن العوامــل الديموغرافيــة )الجنــس، العمــر، المؤهــل التعليمــي، العمــر( 

واالتجاهــات المتكونــة نحــو إعانــات اإلنترنــت. 
7.توجــد عاقــة ارتباطيــة بيــن العوامــل الديموغرافيــة )الجنــس، العمــر، المؤهــل التعليمــي، العمــر( 

ومــدى تجنــب إعانــات اإلنترنــت.
سابعا : التصميم المنهجي للدراسة :

أ-نوع الدراسة :
تعــرض  طبيعــة  وتوصيــف  لرصــد  تســعى  التــي  الوصفيــة  الدراســات  مــن  الدراســة  هــذه  تعــد 

االنترنــت. علــى  اإلعانــات  نحــو   - الدراســة  -عينــة  الســعودي  الجمهــور  واتجاهــات 
ب	منهج الدراسة :

اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج المســحي : وفــى إطــاره تــم مســح عينــة مــن الجمهــور الســعودي، 
وتعتمــد هــذه الدراســة علــى منهــج المســح الــذي يعــد المنهــج األنســب لهــا لأســباب التاليــة: 

-النقــص فــي المعلومــات التفصيليــة عــن البيانــات المتعلقــة بطبيعــة تعــرض الجمهــور الســعودي 
واتجاهاتهــم نحــو اإلعانــات علــى اإلنترنــت.

 -حداثــة الدراســة فــي هــذا المجــال، حيــث لــم تتعــرض الدراســات الســابقة لطبيعــة االتجــاه نحــو 
اإلعــان فــي ظــل نمــاذج تجنــب اإلعــان، وخاصــة تجنــب اإلعانــات علــى اإلنترنــت فــي المملكــة 

العربيــة الســعودية.
ج- مجتمع الدراسة :

يتكون مجتمع الدراسة من الجمهور السعودي في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية 
د - عينة الدراسة :

تمثلــت عينــة هــذه الدراســة فــي عينــة عشــوائية حصصيــة تــم اختيارهــا بنــاء علــى نســب الذكــور 
الــذي أصدرتــه  واإلنــاث بالمملكــة العربيــة الســعودية، وذلــك وفًقــا لتوزيــع الســكان بالمحافظــات 

والمعلومــات. العامــة  اإلحصــاءات  مصلحــة 
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خصائص عينة الدراسة:
جدول )1( يوضح وصف عينة الدراسة

خصائص العينة
إجمالي

النسبةالعدد

النوع

58%232ذكور

42%168إناث

100%400جملة

المؤهل

26,5%106أقل من جامعي

68,5%274جامعي

5%20دراسات عليا

100%400جملة

العمل

36%144موظف

64%256غير موظف

100%400جملة

السن

10,3%41أقل من 20 سنة

88%352من 20 إلى 50 سنة

1,8%7أكثر من 50 سنة

100%400جملة

تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يأتي:
من حيث النوع: نسبة 58% من أفراد العينة ذكور, ونسبة 42% إناث.

مــن حيــث المؤهــل: أن نســبة 26,5% مــن أفــراد العينــة مســتوى تعليمهــم أقــل مــن جامعــي, ونســبة 
68,5% مؤهلهــم جامعــي, ونســبة 5% تعليمهــم دراســات عليــا.

من حيث الوظيفة: نسبة 36% من أفراد العينة موظفين, ونسبة 64% غير موظفين.
مــن حيــث الســن: نســبة 10,3% مــن أفــراد العينــة بالفئــة العمريــة أقــل مــن 20 ســنة, ونســبة %88 

بالفئــة العمريــة مــن 20 إلــى 50 ســنة, ونســبة 1,8% بالفئــة العمريــة أكثــر مــن 50 ســنة.
- المعالجة اإلحصائية للبيانات :

دخالهــا إلــى الحاســب  بعــد االنتهــاء مــن جمــع بيانــات الدراســة الميدانيــة، تــم ترميــز البيانــات واإ
اآللي، ثم معالجتها وتحليلها واستخراج النتائج اإلحصائية باستخدام برنامج » الحزمة اإلحصائية 
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 Statistical Package for the Social Science « SPSS  للعلــوم االجتماعيــة
وتم اللجوء إلى المعامات واالختبارات اإلحصائية اآلتية في تحليل بيانات الدراسة:

	.التكرارات البسيطة والنسب المئوية
	.المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
	.معامل ارتباط بيرسون للعاقة الخطية بين متغيرين
	 لدراســة الداللــة اإلحصائيــة للعاقــة بيــن متغيريــن مــن )Chi Square Test( 2اختبــار كا

 )Nominal( المتغيــرات االســمية
	 لدراسة الداللة اإلحصائية للفروق بين المتوسطات الحسابية لمجموعتين )T	 Test( اختبار

 )Interval Or Ratio( من المبحوثين في أحد متغيرات الفئة أو النسبة
	.لقوة العاقة crameres v معامل كرامرز في
	 المعــروف اختصــارا )One Analysis of Variance( البعــد الواحــد التبايــن ذي  تحليــل 

باســم ANOVA لدراســة الداللــة اإلحصائيــة للفــروق بيــن المتوســطات الحســابية ألكثــر مــن 
)Interval Or Ratio( مجموعتيــن مــن المبحوثيــن فــي أحــد متغيــرات الفئــة أو النســبة

	 لمعرفــة مصــدر التبايــن LSD بطريقــة اختبــار )Post Hoc Tests( االختبــارات البعديــة
جــراء المقارنــات الثنائيــة بيــن المجموعــات التــي يثبــت ANOVA وجــود فــروق دالــة إحصائيــا  واإ

بينهــا.
ثامنا: نتائج الدراسة 

يتم تناول النتائج على المحاور اآلتية:
أواًل- متابعة اإلعانات والوسائل المفضلة:

1-مدى متابعة اإلعانات:
جدول رقم )2( يوضح مدى متابعة اإلعانات في الوسائل التالية

العبارة
ال أتابع أبًدانادًراأحياًنابشكل دوري

المتابعةمتوسط
%ك%ك%ك%ك

أحياًنا12030128327719,37518,82,73اإلنترنت

أحياًنا8320,819548,86616,556142,76التلفاز

نادًرا5112,810927,314937,39122,82,30الصحف: )جرائد،مجات(

نادًرا2871162911027,514636,52,06الراديو

أحياًنا5914,81804510225,55914,82,59إعانات الطرق
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تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي:
متابعــة أفــراد العينــة لإلعانــات فــي اإلنترنــت أحياًنــا بمتوســط 2,73, متابعتهــا فــي التلفــاز أحياًنــا 
عانــات الطــرق أحياًنــا بمتوســط 2,56, ومتابعتهــا نــادًرا فــي الصحــف )الجرائــد  بمتوســط 2,76, واإ

والمجات( بمتوســط 2,30, والراديو بمتوســط 2,06 
وارتفــاع نســبة متابعــة أفــراد العينــة لإلعانــات فــي التلفــاز واالنترنــت، يؤكــد مــا توصلــت إليــه 
دراسة )Wang ,Alex(2011، بان تأثيرات التكامل بين الوسائل اإلعانية )التلفاز واإلنترنت( 
التــي تعــرض رســائل إعانيــة إضافيــة صممــت خصيًصــا كحمــات إعانيــة للتأثيــر علــى اســتجابات 
المســتهلكين، والتــي انتهــت إلــى تعزيــز اتجاهــات المســتهلكين نحــو التلفــاز، االشــتراك بيــن الوســائل 

اإلعاميــة، االتجاهــات نحــو العامــات التجاريــة.
2-أسباب عدم متابعة اإلعانات عموًما:

 جدول )3( يوضح سبب عدم متابعة اإلعانات عموًما

سبب عدم متابعة اإلعانات عموًما
االستجابة ن=30

الداللةكا2
د ح 1 %ك

0,273 غير دالة12401,200ال أملك الوقت الكافي لمتابعتها

2273,36,5330,05أكره اإلعانات بشكل عام

62010,8000,001ألنها تستنزف أموالي وتقودي لشراء ما ال يفيد

62010,8000,001ألنها ال تتناسب مع آرائي ومعتقداتي

0,068 غير دالة1033,33,333ال فائدة وال قيمة لها

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن نســبة 73,3% مــن أفــراد العينــة ال يتابعــون اإلعانــات عموًمــا 
بســبب أكــره اإلعانــات بشــكل عــام, ونســبة 40% منهــم ال يتابعونهــا بســبب ال أملــك الوقــت الكافــي 

لمتابعتهــا, ونســبة 33,3% منهــم ال يتابعونهــا بســبب ال فائــدة وال قيمــة لهــا.
كذلــك يتضــح وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي أســباب عــدم متابعــة اإلعانــات عموًمــا, 
حيــث كانــت قيــم كا2 دالــة عنــد مســتوى داللــة أقــل مــن 0,05, فيمــا عــدا متابعــة ال أملــك الوقــت 

الكافــي لمتابعتهــا وال فائــدة وال قيمــة لهــا كانــت قيمــة كا2 غيــر دالــة عنــد مســتوى 0,05. 
3- ترتيب أكثر الوسائل التي تفضل متابعة اإلعانات عليها:
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جدول رقم )4( يوضح ترتيب أكثر الوسائل التي تفضل متابعة اإلعانات عليها ن=370

العبارة
الترتيب الترتيب الرابعالترتيب الثالثالترتيب الثانيالترتيب األول

الترتيبمتوسطالخامس
%ك%ك%ك%ك%ك

19051,45214,13910,55013,53910,53,821اإلنترنت

9826,516544,64712,7236,237103,712التلفاز

4913,210327,89826,54211,47821,13,013الصحف

102,7205,46216,816444,311430,82,055الراديو

إعانات 
236,2308,112433,510428,18924,12,444الطرق

متابعــة  العينــة  أفــراد  يفضــل  التــي  الوســائل  أكثــر  أن  إلــى  الســابق  الجــدول  بيانــات  تشــير   
اإلعانــات عليهــا هــي اإلنترنــت بمتوســط 3,82 فــي الترتيــب األول, ثــم متابعتهــا عــن طريــق التلفــاز 
بمتوســط 3,71 فــي الترتيــب الثانــي، ثــم متابعتهــا عــن طريــق الصحــف بمتوســط 3,01 فــي الترتيــب 
الثالــث، ثــم متابعتهــا عــن طريــق إعانــات الصحــف بمتوســط 2,44 فــي الترتيــب الرابــع، وأخيــًرا 
متابعتهــا عــن طريــق الراديــو فــي الترتيــب الخامس،وتتفــق هــذه النتيجــة الســعودية احتلــت المرتبــة 
األولــى فــي اســتخدام اإلنترنــت بواقــع 20 ســاعة أســبوعيا للشــباب، مقابــل 13 ســاعة للفتيــات، وأن 

الشــباب يشــكل النســبة األكبــر مــن إجمالــي مســتخدمي اإلنترنــت فــي العالــم العربــي.
اإلعجاب باإلعان وأسبابه والوسيلة المستخدمة:

4- ما هو أكثر إعان أعجبك في الفترة الماضية:
   جدول )5( يوضح ما هو أكثر إعان أعجبك في الفترة الماضية

أكثر إعان أعجبك في الفترة الماضية
االستجابة

الداللةكا2
د ح 1 %ك

24766,8اإلعان الذي أعجبني هو إعان

41,5570,001 12333,2لم يعجنبي أي إعان

370100الجمــلة
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يتضــح مــن الجــدول الســابق أن نســبة 66,7% مــن أفــراد العينــة يــروا وجــود إعانــات أعجبتهــم, 
ونســبة 33,2% منهــم لــم يعجبهــم أي إعــان فــي الفتــرة األخيــرة.

 كذلــك يتضــح وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي أكثــر إعــان أعجبــك فــي الفتــرة الماضيــة, 
حيــث كانــت قيمــة كا2 =41,557 وهــي دالــة عنــد مســتوى داللــة 0,001, الرتفــاع نســبة مــن الذيــن 

أعجبهــم إعانــات اإلنترنت.
5- الوسيلة التي تم مشاهدة اإلعان الذي أعجبهم من خالها:

   جدول )6( يوضح الوسيلة التي تم مشاهدة اإلعان الذي أعجبهم من خالها

الوسيلة التي تم مشاهدة اإلعان الذي 
أعجبهم من خالها

االستجابة
الداللة د كا2

ح 4 %ك

7430اإلنترنت

210,9550,001

12751,4التلفاز

2811,3الصحف

31,2الراديو

156,1إعانات الطرق

247100الجمــلة

 يتضح من الجدول السابق أن نسبة 51,4% من أفراد العينة يرون أن اإلعان الذي أعجبهم 
عــرض فــي التلفــاز، ونســبة 30% منهــم يــرون أن اإلعــان الــذي أعجبهــم كان فــي اإلنترنــت، ونســبة 

11,3%منهم أعجبهم في الصحف, ونسبة 6,1% منهم أعجبهم اإلعان في إعانات الطرق.

كذلــك يتضــح وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي الوســيلة التــي تــم مشــاهدة اإلعــان الــذي 
أعجبهــم مــن خالهــا, حيــث كانــت قيمــة كا2 =210,955 وهــي دالــة عنــد مســتوى داللــة 0,001.

إليهــا دراســة )Logan,Kelty( 2011م  التــي توصلــت  النتيجــة  مــع  النتيجــة  وتتفــق هــذه 
إلــى أن الشــباب يتابعــون بنســبة تزيــد عــن 60% التلفــاز التقليــدي مقارنــة بتلفــاز اإلنترنــت، وكانــت 

االتجاهــات ســلبية نحــو اإلعانــات المدرجــة فــي تلفــاز اإلنترنــت.



د. دينا عرابي

231 مجلة البحوث اإلعالمية  -  ع 46

6- سبب اإلعجاب بهذا اإلعان:
جدول )7( يوضح سبب اإلعجاب بهذا اإلعان

سبب اإلعجاب بهذا اإلعان
االستجابة ن=247

الداللةكا2
د ح 1

%ك

7028,346,3520,001ألنه مفيد وأمّدني بمعلومات قيمة

15964,420,4090,001ألنه مسلي وممتع

7229,14,9510,001ألنه صادق وصحيح

0,408 غير 13052,60,684ألن أفكاره وأساليبه مميزة ومبتكرة
دالة

ألنه يعطيني معلومات عن )السلع والخدمات( 
4819,492,3120,001المتوفرة

 يتضــح مــن الجــدول الســابق أن نســبة 64,4% مــن أفــراد العينــة أعجبــوا بهــذه اإلعانــات بســبب 
أنــه مســلي وممتــع، ونســبة 52,6% منهــم أعجبهــم بســبب أن أفــكاره وأســاليبه مميــزة ومبتكــرة، ونســبة 
29,1% منهــم أعجبهــم بســبب أنــه صــادق وصحيــح، ونســبة 28,3% منهــم أعجبهــم بســبب أنــه مفيــد 
وأمّدنــي بمعلومــات قيمــة. كذلــك يتضــح وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي ســبب اإلعجــاب بهــذا 
اإلعانــات؛ حيــث كانــت قيــم كا2 دالــة عنــد مســتوى داللــة 0,001, فيمــا عــدا إعجابهــم باإلعــان؛ 

ألن أفــكاره وأســاليبه مميــزة ومبتكــرة كانــت قيمــة كا2 غيــر دالــة عنــد مســتوى 0,05. 
7- سبب عدم اإلعجاب بهذا اإلعان:

جدول )8( يوضح سبب عدم اإلعجاب بهذا اإلعان

سبب عدم اإلعجاب بهذا اإلعان
االستجابة ن=123

الداللةكا2
د ح 1 %ك

0,652 غير دالة64520,203لكثرة اإلعانات في الوقت الحالي

0,241 غير دالة5544,71,374ألنه غير مفيد ولم يمدني بمعلومات قيمة

48398,9270,05ألنه ممل ويبعث على الضجر

0,087 غير دالة5242,32,935ألنه غير صحيح وكاذب

0,176غير دالة5443,91,829ألن أفكاره وأساليبه مكرره وغير مبتكرة
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  يتضــح مــن الجــدول الســابق أن نســبة 52% مــن أفــراد العينــة ال يعجبهــم اإلعانــات؛ لكثــرة 
اإلعانــات فــي الوقــت الحالــي، ونســبة 44,7% منهــم لــم يعجبهــم اإلعــان ألنــه غيــر مفيــد ولــم 
يمدنــي بمعلومــات قيمــة، ونســبة 43,9% منهــم ال يعجبهــم ألن أفــكاره وأســاليبه مكــرره وغيــر مبتكــرة، 
ونســبة 42,3% منهــم لــم يعجبهــم ألنــه غيــر صحيــح وكاذب، كمــا يتضــح عــدم وجــود فــروق ذات 
داللــة إحصائيــة فــي ســبب عــدم اإلعجــاب بهــذا اإلعــان, حيــث كانــت قيــم كا2 غيــر دالــة عنــد 
مســتوى داللــة 0,05, فيمــا عــدا عــدم إعجابهــم باإلعــان؛ ألنــه ممــل ويبعــث علــى الضجــر كانــت 

قيمــة كا2 دالــة عنــد مســتوى 0,05.
مــن  موافقــة %56  إلــى  توصلــت  ،التــي  العوادلــي، 2005م(  )ســلوى  دراســة  مــع  يتفــق  وهــذا 
المبحوثيــن علــى أن إعانــات اإلنترنــت إعانــات مضللــة ومعلوماتهــا غيــر صحيحــة، وأشــار %40 
إلــى شــعورهم بالملــل عنــد مشــاهدة اإلعانــات، فــي حيــن جــاءت نســبة مــن يــرى أن كثــرة اإلعانــات 
عبــر اإلنترنــت تــؤدي إلــى تشــتيت االنتبــاه وذلــك بنســبة 50%. ووافــق 70% مــن المبحوثيــن علــى 
أن إعانــات اإلنترنــت ال تراعــي قيــم المجتمــع وعاداتــه، ممــا يشــير إلــى أن االتجــاه نحــو اإلعــان 

يميــل إلــى الســلبية.
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ثانيًا:االتجاه نحو إعانات اإلنترنت وأسباب تجنبها والمصادر اإلعانية المفضلة 
8- االتجاه نحو اإلعالنات:

جدول رقم )9( يوضح االتجاه نحو اإلعالنات ن=370

ال أوافق مطلًقاال أوافقال أعلمأوافقأوافق جًداالعبارة
االتجاهمتوسط

%ك%ك%ك%ك%ك

فية
عر

م

اإلعالنات مفيدة وتساعدني 
في التعرف على )السلع، 

الخدمات(
الموجودة، واالختيار بينها.

أوافق9425.423764.1123.2277.3004.07

اإلعالنات صادقة وصحيحة 
ال 318.4297.88823.816845.45414.62.50وال يشوبها كذب 

أوافق

أغلب اإلعالنات ال تقدم أي 
ال أعلم123.214338.67921.410027369.73.01قيمة مهمة

بوجه عام أرى أن اإلعالنات 
اآلن ليس لها ضرورة في 
حياتنا، فالسلع والخدمات 
الجيدة ال تحتاج إلعالن 

يعرف بها 

ال 5414.6174474712.78222.2133.52.53
أوافق

في
اط

ع

أوافق4411.919151.67620.55915.9003.59اإلعالنات مسلية وغير مملة.

أفكار اإلعالنات وأساليبها 
أوافق6617.817346.88422.73710102.73.67متجددة ومتغيرة.

ال بضايقني تكرار وإعادة 
عرض اإلعالنات، فأنا أرى

اإلعالنات مسلية.
ال 123.23810.3371016243.812132.72.08

أوافق

الكثير من اإلعالنات تهدف 
إلى الترويج والبيع فقط، لذلك 

ال أثق فيما أراه.
أوافق133.54111.16417.317146.28121.93.72

اإلعالنات كثيرة جًدا مما 
يسبب الشعور بالفوضى 

واالنزعاج
أوافق006517.621.521056.874203.79

كي
سلو

الكثير من اإلعالنات اآلن 
تستخف بعقلية وذكاء 

الجمهور 
أوافق00111307119.29726.29124.63.45

أغلب اإلعالنات تحتوي على 
ال أعلم297.812132.77720.810227.64111.12.99مشاهد ومناظر مرغوب بها.

اإلعالنات تسرق وقت 
المشاهد، وتجبره على 

متابعتها 
أوافق71.96116.510929.518048.6133.53.35
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تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يأتي :
 )1( في المكون المعرفي :

- اإلعانــات مفيــدة وتســاعدني علــى التعــرف علــى )الســلع، الخدمــات( الموجــودة، واالختيــار 
بينها.أوضــح الجــدول أن اتجــاه أفــراد العينــة نحــو هــذه العبــارة هــو اتجــاه الموافقــة بمتوســط 
4,07، وكان اتجاههــم نحــو عــدم الموافقــة علــى كل مــن بوجــه عــام أرى أن اإلعانــات 
اآلن ليــس لهــا ضــرورة فــي حياتنــا،  فالســلع والخدمــات الجيــدة ال تحتــاج إلعــان يعــرف 
بهــا بمتوســط 2,52, واإلعانــات صادقــة وصحيحــة وال يشــوبها كــذب بمتوســط 2,50. 
ولــم يكــن لهــم رأي واضــح نحــو أغلــب اإلعانــات ال تقــدم أي قيمــة مهمــة بمتوســط 3,01.

)2( في المكون العاطفي:
- الكثيــر مــن اإلعانــات تهــدف إلــى الترويــج والبيــع فقــط، لذلــك ال أثــق فيمــا أراه.أوضــح الجــدول 
أن اتجــاه أفــراد العينــة نحــو هــذه العبــارة هــو اتجــاه الموافقــة بمتوســط3,72، وأفــكار اإلعانــات 
وأســاليبها متجــددة ومتغيــرة بمتوســط 3,67, واإلعانــات مســلية وغيــر مملــة بمتوســط 3,59، 
عــادة عــرض اإلعانــات، فأنــا أرى  وكان اتجاههــم نحــو عــدم الموافقــة علــى ال يضايقنــي تكــرار واإ

اإلعانــات مســلية بمتوســط 2,08.
 )3( في المكون السلوكي :

- الكثيــر مــن اإلعانــات اآلن تســتخف بعقليــة وذكاء الجمهــور أوضــح الجــدول أن اتجــاه أفــراد 
العينــة نحــو هــذه العبــارة هــو اتجــاه الموافقــة بمتوســط3,45، اإلعانــات تســرق وقــت المشــاهد، 
وتجبــره علــى متابعتهــا بمتوســط 3,35, ولــم يكــن لهــم رأي واضــح نحــو أغلــب اإلعانــات تحتــوي 

علــى مشــاهد مرغــوب بهــا بمتوســط 2,99.
9- أهمية اإلنترنت كوسيلة إعانية:

جدول )10( أهمية اإلنترنت كوسيلة إعانية

مدى االعتبار أن إعانات اإلنترنت بشكل عام من أهم 
الوسائل اإلعانية

االستجابة
الداللةكا2

د ح2 %ك

18750,5نعم

73,3350,001
13035,1ال استطيع التحديد

5314,3ال
370100الجمــلة

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن نســبة 50,5% مــن أفــراد العينــة يعتبــرون أن إعانــات اإلنترنــت 
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بشــكل عــام مــن أهــم الوســائل اإلعانيــة, ونســبة 35,1% منهــم ال يســتطيعون التحديــد، ونســبة 
14,3% منهــم ال يعتبــرون أن إعانــات اإلنترنــت بشــكل عــام مــن أهــم الوســائل اإلعانيــة.

كذلــك يتضــح وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي مــدى االعتبــار أن إعانــات اإلنترنــت 
بشــكل عــام مــن أهــم الوســائل اإلعانيــة, حيــث كانــت قيمــة كا2 =73,335وهــي دالــة عنــد مســتوى 

داللــة 0,001.
10- أسباب تجنب إعانات اإلنترنت:

جدول رقم )11( يوضح أسباب تجنب إعانات اإلنترنت ن=370

العبارة
ال أوافقال أوافقال أعلمأوافقأوافق جًدا

االستجابةمتوسطمطلًقا
%ك%ك%ك%ك%ك

مشاهدة إعانات اإلنترنت 
تشكل عائًقا يمنع من 

الوصول لأهداف
أوافق7219,512934,95013,511932,2003,42

متابعة إعانات اإلنترنت 
يسبب التشويش وعدم 

التركيز والفهم 
ال أعلم4311,6151406016,211631,4003,33

أغلب إعانات اإلنترنت 
مرتبة ومنظمة وليست 

فوضوية.
ال أعلم308,111731,63810,313837,34712,72,85

إعانات اإلنترنت كثيرة 
أوافق15040,517747,8102,7133,5205,44,15جًدا.

تستفزني إعانات 
اإلنترنت بكثرة ظهورها 
وتواجدها في ما أتابعه 

مما يسبب تجنبها.
أوافق16845,413335,9287,6215,7205,44,10

متابعة وتجنب إعانات 
اإلنترنت يعتمد على حبي 
لإلعان بشكل أساسي.

أوافق9224,911230,37018,97921,4174,63,49

الخبرات السلبية السابقة 
مع إعانات اإلنترنت 

سبب في تجنبها
أوافق349,218650,37520,35715,4184,93,44

قلة أساليب التحفيز 
والجذب في إعانات 

اإلنترنت، تقلل االهتمام 
بها

أوافق10628,616143,59325,100102,73,95

تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يأتي :
)1( إعانــات اإلنترنــت كثيــرة جــًدا أوضــح الجــدول أن اتجــاه أفــراد العينــة نحــو هــذه العبــارة هــو 

اتجــاه الموافقــة بمتوســط 4,15.
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)2( تســتفزني إعانــات اإلنترنــت بكثــرة ظهورهــا وتواجدهــا فــي مــا أتابعــه ممــا يســبب تجنبهــا أوضــح 
الجــدول أن اتجــاه أفــراد العينــة نحــو هــذه العبــارة هــو اتجــاه الموافقــة بمتوســط 4,10.

)3( أن مشــاهدة إعانــات اإلنترنــت تشــكل عائًقــا يمنــع مــن الوصــول لأهــداف أوضــح الجــدول أن 
اتجــاه أفــراد العينــة نحــو هــذه العبــارة هــو اتجــاه الموافقــة بمتوســط 3,42.

)4( قلــة أســاليب التحفيــز والجــذب فــي إعانــات اإلنترنــت، تقلــل االهتمــام بهــا أوضــح الجــدول أن 
اتجــاه أفــراد العينــة نحــو هــذه العبــارة هــو اتجــاه الموافقــة بمتوســط 3,42.

)5( متابعــة وتجنــب إعانــات اإلنترنــت يعتمــد علــى حبــي لإلعــان بشــكل أساســي أوضــح الجــدول 
أن اتجــاه أفــراد العينــة نحــو هــذه العبــارة هــو اتجــاه الموافقــة بمتوســط 2,49.

)6( الخبــرات الســلبية الســابقة مــع إعانــات اإلنترنــت ســبب فــي تجنبهــا أوضــح الجــدول أن اتجــاه 

أفــراد العينــة نحــو هــذه العبــارة هــو اتجــاه الموافقــة بمتوســط 3,44.
11- ترتيب أكثر مصادر مفضلة في االنترنت لمشاهدة اإلعانات عليها:

جدول رقم )12(
يوضح ترتيب أكثر مصادر مفضلة في االنترنت لمشاهدة اإلعانات عليها

العبارة
بدون ترتيبالترتيب الثالثالترتيب الثانيالترتيب األول

ترتيبمتوسط
%ك%ك%ك%ك

236,2297,8174,630181,40,396البوابات اإللكترونية
006216,8246,528476,80,405مواقع مشاركة الصور

18048,6297,89625,96517,61,871مواقع التواصل االجتماعية
82,2164,3133,5333900,189مواقع األغاني والموسيقى
184,9256,80032788,40,287المدونات بجميع أنواعها
20,5102,7308,132888,60,1510مواقع الترفيه والتسلية

154,18924,15715,420956,50,762مواقع الفيديو
51,482,2102,734793,80,1111مواقع األلعاب
00102,7205,434091,90,1012مواقع الدردشة

6016,2298.308,425067,60,733مواقع األخبار والمعلومات
4712,7308,14612,424766,80,674مواقع التجارة والتسوق
المواقع االقتصادية 

41,1133,541,134994,30,1111المتخصصة

00205,4308,132086,50,198المواقع الرياضية
ن=370
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ــت  ــي االنترن ــات ف ــة لمشــاهدة اإلعان ــر مصــادر مفضل ــات الجــدول الســابق أن أكث تشــير بيان
عليهــا هــي:

مواقــع التواصــل االجتماعيــة بمتوســط 1,87 فــي الترتيــب األول، ثــم مواقــع الفيديــو بمتوســط 
0,76فــي الترتيــب الثانــي، ثــم مواقــع األخبــار والمعلومــات بمتوســط 0,73فــي الترتيــب الثالــث، ثــم 
مواقــع التجــارة والتســوق بمتوســط 0,67 فــي الترتيــب الرابــع، ثــم مواقــع مشــاركة الصــور بمتوســط 

0,40 فــي الترتيــب الخامــس.
وتتفــق نســبة مواقــع التواصــل االجتماعيــة مــع مــا توصلــت اليــه دراســة )Taylor( وآخــرون 
2011م حــول اتجاهــات المســتهلكين تجــاه إعانــات اإلنترنــت علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي 
مــن قبــل المســتخدمين لتلــك المواقــع، وقــد بينــت الدراســة أن للمســتهلكين ردود فعــل إيجابيــة لمعظــم 

اإلعانــات التــي تحمــل قيمــة معلوماتيــة وترفيهيــة.
12- المصادر اإلعانية باإلنترنت التي تم اختيارها لنشر اإلعانات:

جدول )13( المصادر اإلعانية باإلنترنت التي تم اختيارها لنشر اإلعانات

المصادر اإلعانية باإلنترنت التي سوف 
تختارها لنشر إعانك

إجمالي ن=370
الداللةكا2ن=368

د ح1
%ك

9625,985,6320,001البوابات اإللكترونية

25167,847,0920,001مواقع مشاركة الصور

14037,821,8920,001مواقع التواصل االجتماعية

1,76 غير دالة19853,51,827مواقع األغاني والموسيقى

0,467 غير دالة دالة17848,10,530المدونات بجميع أنواعها

13536,527,0270,001مواقع الترفيه والتسلية

8723,5103,8270,001مواقع الفيديو

4913,2199,9570,001مواقع األلعاب

6016,2168,9190,001مواقع الدردشة

4311,6217,9890,001مواقع األخبار والمعلومات

5715,4177,1240,001مواقع التجارة والتسوق

4813202,9080,001المواقع االقتصادية المتخصصة

246,5280,2270,001المواقع الرياضية
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يتضــح مــن الجــدول الســابق أن نســبة 67,8% مــن أفــراد العينــة اختــاروا مواقــع مشــاركة الصــور 
لنشــر إعانهــم، ونســبة 53,5% منهــم اختــاروا مواقــع األغانــي والموســيقى، ونســبة 48,1% منهــم 
اختــاروا المدونــات بجميــع أنواعهــا، ونســبة 37,8% منهــم اختــاروا مواقــع التواصــل االجتماعيــة، 
ويتضــح كذلــك وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي المصــادر اإلعانيــة باإلنترنــت التــي ســوف 
تختارهــا لنشــر إعانــك, حيــث كانــت قيــم كا2 دالــة عنــد مســتوى داللــة أقــل مــن 0,05, فيمــا عــدا 
مواقــع األغانــي والموســيقى والمدونــات بجميــع أنواعهــا، حيــث كانــت قيــم كا2 غيــر دالــة عنــد مســتوى 

داللــة 0,05.
 ثالثا :أشكال اعانات اإلنترنت :

13- متابعة أشكال إعانات اإلنترنت اآلتية:
جدول رقم )14( متابعة أشكال إعانات اإلنترنت التالية ن=370

العبارة
ال أتابع أبًدانادًراأحياًنابشكل دوري

المتابعةمتوسط
%ك%ك%ك%ك

البنرات: )إعانات على 
شكل صور مختلفة 

األحجام(
أحياًنا4712,716444,31333592672,63

اإلعانات عبر البريد 
نادًرا359,59425,49325,1148402,04اإللكتروني

اإلعانات المنبثقة : 
)إعانات تظهر فجأة في 

أثناء التصفح(
ال أتابع 82,23810,34010,828476,81,38

أبًدا

اإلعانات المتحركة: 
)إعانات تستخدم الفيديو 

والصوت(
أحياًنا7319,717747,874204612,42,75

نادًرا4612,416043,25314,3111302,38اإلعانات ثاثية األبعاد

إعانات األلعاب: 
)إعانات تظهر داخل 

األلعاب(
ال أتابع 154,16617,88623,220354,91,71

أبًدا

اإلعانات المبوبة: 
)إعانات مكتوبة ضمن 

مجموعات متشابهة(
نادًرا236,28723,511531,114539,21,97

تشــير بيانــات الجــدول الســابق أن أفــراد العينــة يتابعــون أشــكال اإلعانــات اإلنترنــت اآلتيــة 
ــا: أحياًن



د. دينا عرابي

239 مجلة البحوث اإلعالمية  -  ع 46

-اإلعانات المتحركة :)إعانات تستخدم الفيديو والصوت( بمتوسط 2,75.
- البنرات :)إعانات على شكل صور مختلفة األحجام( بمتوسط 2,63.

و يتابعون أشكال اإلعانات اإلنترنت اآلتية نادًرا :
- اإلعانات ثاثية األبعاد بمتوسط 2,38.

- اإلعانات عبر البريد اإللكتروني بمتوسط 2,04.
- اإلعانات المبوبة :)إعانات مكتوبة ضمن مجموعات متشابهة(بمتوسط 1,97.

وال يتابعون أشكال اإلعانات اإلنترنت اآلتية:
- اإلعانات المنبثقة : )إعانات تظهر فجأة في أثناء التصفح( بمتوسط 1,38.

- إعانات األلعاب : )إعانات تظهر داخل األلعاب(بمتوسط 1,71.

رابعا :نتائج اختبار فروض الدراسة: 
1- توجــد عاقــة ارتباطيــة بيــن االتجاهــات المتكونــة نحــو اإلعانــات واإللهــاء والتشــويش 

عاقــة البحــث ومــدى تجنــب إعانــات اإلنترنــت. واإ
 جدول )15( يوضح العاقة بين االتجاهات المتكونة نحو اإلعانات واإللهاء والتشويش

عاقة البحث ومدى تجنب إعانات اإلنترنت واإ

االنحراف المتوسطالمتغير
مستوى القوةاالتجاهمعامل االرتباطالمعياري

الداللة

االتجاهات المتكونة نحو 
38,83,25اإلعانات

0,01متوسطعكسي	0,324**
اإلعانات واإللهاء والتشويش 

عاقة البحث 3,41,13واإ

0,05ضعيفعكسي	0,216*2,71,08مدى تجنب إعانات اإلنترنت
يتضح من الجدول السابق :

- وجــود عاقــة عكســية متوســطة بيــن االتجاهــات المتكونــة نحــو اإلعانــات واإللهــاء والتشــويش 
عاقــة البحــث، حيــث كانــت )0,3> ر>0,6( وهــي دالــة عنــد مســتوى 0,01, أي: إنــه كلمــا  واإ
عاقــة البحــث أقــل كلمــا كان االتجــاه المتكــون نحــو اإلعانــات إيجابــي. كان اإللهــاء والتشــويش واإ
- وجــود عاقــة عكســية ضعيفــة بيــن االتجاهــات المتكونــة نحــو اإلعانــات ومــدى تجنــب إعانــات 
اإلنترنــت, حيــث كانــت )ر>0,3( وهــي دالــة عنــد مســتوى 0,05, أي: إنــه كلمــا كان مــدى 

تجنــب إعانــات اإلنترنــت أقــل كلمــا كان االتجــاه المتكــون نحــو اإلعانــات إيجابــي.
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يتضح مما سبق تحقق الفرض األول كليًّا.
2- توجــد عاقــة ارتباطيــة بيــن الفوضــى التــي تســببها إعانــات اإلنترنــت مــن كثــرة أعدادهــا 

واســتفزازها للجمهــور ومــدى تجنــب تلــك اإلعانــات.
 جدول )16( يوضح العاقة بين الفوضى التي تسببها إعانات اإلنترنت من كثرة أعدادها

واستفزازها للجمهور ومدى تجنب تلك اإلعانات

االنحراف المتوسطالمتغير
مستوى القوةاالتجاهمعامل االرتباطالمعياري

الداللة

الفوضى التي تسببها إعانات 
اإلنترنت من كثرة أعدادها 

واستفزازها للجمهور
38,83,25

0,01متوسططردي0,352**2,71,08مدى تجنب إعانات اإلنترنت

يتضح من الجدول السابق :
- وجــود عاقــة طرديــة متوســطة بيــن الفوضــى التــي تســببها إعانــات اإلنترنــت مــن كثــرة أعدادهــا 
واســتفزازها للجمهــور ومــدى تجنــب تلــك اإلعانــات، حيــث كانــت )0,3> ر>0,6( وهــي دالــة 
عنــد مســتوى 0,01, أي: إنــه كلمــا كانــت الفوضــى التــي تســببها إعانــات اإلنترنــت مــن كثــرة 
أعدادهــا واســتفزازها للجمهــور أدى ذلــك إلــى تجنــب تلــك اإلعانــات. ممــا ســبق يتضــح تحقــق 

الفــرض الثانــي كليًّــا.
3- توجــد عاقــة ارتباطيــة بيــن التجــارب الســلبية الســابقة للجمهــور مــن إعانــات اإلنترنــت مــن 

عــدم وجــود حوافــز واســتياءه تجــاه اإلعــان ومــدى تجنــب تلــك اإلعانــات.
جدول )17( يوضح العاقة بين التجارب السلبية السابقة للجمهور من إعانات اإلنترنت 

من عدم وجود حوافز واستيائه تجاه اإلعان ومدى تجنب تلك اإلعانات

االنحراف المتوسطالمتغير
مستوى القوةاالتجاهمعامل االرتباطالمعياري

الداللة

التجارب السلبية السابقة 
للجمهور من إعالنات 

اإلنترنت
7,41,43

مدى تجنب إعالنات 
0,05ضعيفعكسي	0,109*2,71,08اإلنترنت

يتضح من الجدول السابق :
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- وجــود عاقــة عكســية ضعيفــة بيــن التجــارب الســلبية الســابقة للجمهــور مــن إعانــات اإلنترنــت 
مــن عــدم وجــود حوافــز واســتيائه تجــاه اإلعــان ومــدى تجنــب تلــك اإلعانــات, حيــث كانــت 
)ر>0,3( وهــي دالــة عنــد مســتوى 0,05, أي: إنــه كلمــا كانــت التجــارب الســلبية الســابقة 
للجمهــور مــن إعانــات اإلنترنــت ســلبية أدى ذلــك إلــى تجنــب تلــك اإلعانات.ويتضــح ممــا 

ســبق تحقــق الفــرض الثالــث كليًّــا.
4- توجــد عاقــة ارتباطيــة بيــن تكويــن الجمهــور التجاهــات ســلبية تجــاه اإلعانــات مــن جوانــب 

ســلوكية ومعرفيــة وعاطفيــة ومــدى تجنــب إعانــات اإلنترنت.
جدول )18( يوضح العاقة بين تكوين الجمهور التجاهات سلبية تجاه اإلعانات من جوانب 

سلوكية ومعرفية وعاطفية ومدى تجنب إعانات اإلنترنت

االنحراف المتوسطالمتغير
المعياري

معامل 
مستوى القوةاالتجاهاالرتباط

الداللة
مدى تجنب 

إعالنات اإلنترنت
2,71,08

ال توجد عاقة دالة0,018
12,11,84المكون المعرفي
ال توجد عاقة دالة16,82,320,044المكون العاطفي

ال توجد عاقة دالة	9,81,560,077المكون السلوكي

يتضح من الجدول السابق :
- عــدم وجــود عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن االتجــاه الســلبي للمكــون المعرفــي ومــدى تجنــب 

إعانــات اإلنترنــت, حيــث كانــت )ر( غيــر دالــة عنــد مســتوى 0,05.
- عــدم وجــود عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن االتجــاه الســلبي للمكــون العاطفــي ومــدى تجنــب 

إعانــات اإلنترنــت, حيــث كانــت )ر( غيــر دالــة عنــد مســتوى 0,05.
- عــدم وجــود عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن االتجــاه الســلبي للمكــون الســلوكي ومــدى تجنــب 

إعانــات اإلنترنــت, حيــث كانــت )ر( غيــر دالــة عنــد مســتوى 0,05.
مما سبق يتضح عدم تحقق الفرض الرابع كليًّا.

5- توجــد عاقــة ارتباطيــة بيــن العوامــل الديموغرافيــة )الجنــس، العمــر، المؤهــل التعليمــي، 
العمــل( واالتجاهــات المتكونــة نحــو اإلعانــات. 

5)أ(- توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي االتجاهــات المتكونــة نحــو اإلعانــات باختــاف 
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النــوع.
وللتحقــق مــن صحــة الفــرض تــم اســتخدام اختبــار )T.Test( لقيــاس الفــروق فــي طبيعــة االتجاهــات 

المتكونــة نحــو اإلعانــات باختــاف النــوع.
جدول )19( يوضح قيمة )ت( لداللة الفروق بين متوسطي درجات الجنسين في االتجاهات 

المتكونة نحو اإلعانات

النوع
المتغيرات

إناث )ن=161(ذكور )ن=209(
الداللةت

د.ح368
عمعم

0.067 غير دالة12,31,8611,91,801,838المكون المعرفي

0.087 غير دالة	16,71,9717,12,691,719المكون العاطفي

0.001	9,41,5210,31,495,653المكون السلوكي

االتجاهات المتكونة نحو 
0,001	38,32,9139,33,582,829اإلعالنات

تشير نتائج تطبيق اختبار »ت« إلى:
عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي المكــون المعرفــي والمكــون العاطفــي لاتجاهــات 
نحــو اإلعانــات باختــاف النــوع لصالــح اإلنــاث، حيــث تبيــن أن قيــم »ت« غيــر دالــة إحصائيــا 

عنــد درجــة حريــة =368، ومســتوى داللــة إحصائيــة = 0,05. 
وجود فروق ذات داللة إحصائية في المكون السلوكي لاتجاهات المتكونة نحو اإلعانات 
باختــاف النــوع لصالــح اإلنــاث، حيــث تبيــن أن قيمــة »ت« بلغــت 5,653، وهــي قيمــة دالــة 

إحصائيــا عنــد درجــة حريــة =368، ومســتوى داللــة إحصائيــة = 0,001. 
وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي االتجاهــات المتكونــة نحــو اإلعانــات باختــاف النــوع 
لصالــح اإلنــاث، حيــث تبيــن أن قيمــة »ت« بلغــت 2,829, وهــي قيمــة دالــة إحصائيــا عنــد درجــة 

حريــة = 368، ومســتوى داللــة إحصائيــة = 0,001. 
5)ب(- توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي االتجاهــات المتكونــة نحــو اإلعانــات باختــاف 

المســتوي التعليمــي.
للتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض تــم اســتخدام اختبــار )One Way Anova( لداللــة الفــروق 

فــي االتجاهــات المتكونــة نحــو اإلعانــات باختــاف المســتوى التعليمــي، وذلــك كمــا يأتــي:
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جدول )20( نتائج اختبار تحليل التباين )One Way Anova( لداللة الفروق في طبيعة 
االتجاهات المتكونة نحو اإلعانات باختاف المستوى التعليمي

مجموعات مصدر التباينالمتغيرات
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
الداللةقيمة فالمربعات

المكون المعرفي
10,97925,489بين المجموعات

0,198غير دالة1,628 1237,7893673,373داخل المجموعات
1245,768369المجموع

المكون العاطفي
11,68025,840بين المجموعات

0,339غير دالة1,08 1975,1453675,382داخل المجموعات
1986,82369المجموع

المكون السلوكي
6,19623,098بين المجموعات

0,283 غير 1,266
دالة 898,1933672,447داخل المجموعات

904,389369المجموع

االتجاهات 
المتكونة نحو 

اإلعانات

80,889240,445بين المجموعات

3,8880,05 3817,65436710,402داخل المجموعات

3898,543369المجموع

 تشــير نتائج الجدول الســابق إلي عدم وجود فروق دالة في المكون المعرفي والعاطفي والســلوكي 
لاتجاهــات المتكونــة نحــو اإلعانــات باختــاف المســتوي التعليمــي، حيــث كانــت قيــم ف غيــر 
دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى معنويــة 0,05. فيمــا عــدا الدرجــة الكليــة لاتجاهــات المتكونــة نحــو 
اإلعانــات باختــاف المســتوى التعليمــي، حيــث كانــت قيــم ف دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى معنويــة 

0,05
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جدول )21( نتائج تحليل L.S.D لمعرفة مصدر الفروق في االتجاهات المتكونة نحو 
اإلعانات باختاف المستوى التعليمي

أقل من عمنالمجموعاتالمتغير
دراسات علياجامعيجامعي

المكون المعرفي

اقل من 
8612,41,86جامعي

26412,01,83جامعي
دراسات 

2011,91,82عليا

37012,11,84جملة

المكون العاطفي

اقل من 
8617,12,66جامعي

26416,82,66جامعي
دراسات 

2016,42,01عليا

37016,92,32جملة

المكون السلوكي

اقل من 
86101,52جامعي

2649,71,55جامعي
دراسات 

209,61,90عليا

3709,81,5جملة

االتجاهات 
المتكونة نحو 

اإلعانات

اقل من 
1,6698*1,0016*8639,63,63جامعي

26438,63,080,6682جامعي
دراسات 

2037,93,21عليا

37038,83,25جملة
يتضح من الجدول السابق: 

أكــدت نتائــج اختبــار L.S.D أن هنــاك اختافــًا بيــن المبحوثيــن ذات المســتوى التعليمــي 
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أقــل مــن جامعــي والمبحوثيــن ذات المســتوى التعليمــي الجامعــي فــي االتجاهــات المتكونــة نحــو 
بلــغ 1,0016لصالــح المبحوثيــن ذات المســتوي  اإلعانــات بفــرق بيــن المتوســطين الحســابيين 

التعليمــي األقــل مــن جامعــي وهــو فــرق دال عنــد مســتوى 0,05.
أكــدت نتائــج اختبــار L.S.D أن هنــاك اختافــًا بيــن المبحوثيــن ذات المســتوى التعليمــي أقــل 
مــن جامعــي والمبحوثيــن ذات المســتوى التعليمــي دراســات عليــا فــي االتجاهــات المتكونــة نحــو 
بلــغ 1,6698لصالــح المبحوثيــن ذات المســتوى  اإلعانــات بفــرق بيــن المتوســطين الحســابيين 

التعليمــي األقــل مــن جامعــي وهــو فــرق دال عنــد مســتوى 0,05.
5)ج(- توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي االتجاهــات المتكونــة نحــو اإلعانــات باختــاف 

النــوع.
طبيعــة  فــي  الفــروق  لقيــاس   )T.Test( اختبــار  اســتخدام  تــم  الفــرض  مــن صحــة  وللتحقــق    

النــوع. باختــاف  اإلعانــات  نحــو  المتكونــة  االتجاهــات 
جدول )22( يوضح قيمة )ت(لداللة الفروق بين متوسطي درجات الموظفين وغير الموظفين 

في االتجاهات المتكونة نحو اإلعانات

العمل
المتغيرات

موظف 
)ن=142(

غير موظف 
الداللةت)ن=228(

د.ح368
عمعم

0,054 غير 12,41,8111,91,851,931المكون المعرفي
دالة

	16,82,0716,92,460,317المكون العاطفي
0,751 غير 

دالة

	9,71,659,91,511,013المكون السلوكي
0,312 غير 

دالة

االتجاهات المتكونة نحو 
0,709 غير 38,83,2838,73,240,374اإلعانات

دالة

تشــير نتائــج تطبيــق اختبــار »ت« إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي االتجاهــات 
المتكونــة نحــو اإلعانــات باختــاف العمــل، حيــث تبيــن أن قيــم »ت« غيــر دالــة إحصائيــا عنــد 

درجــة حريــة = 368، ومســتوى داللــة إحصائيــة = 0,05. 
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5)د(- توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي االتجاهــات المتكونــة نحــو اإلعانــات باختــاف 
الســن.

  للتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض تــم اســتخدام اختبــار )One Way Anova( لداللــة الفــروق 
فــي االتجاهــات المتكونــة نحــو اإلعانــات باختــاف الســن، وذلــك كمــا يأتــي:

جدول )23( نتائج اختبار تحليل التباين )One Way Anova( لداللة الفروق في 
االتجاهات المتكونة نحو اإلعانات باختاف السن

مجموعات مصدر التباينالمتغيرات
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
الداللةقيمة فالمربعات

المكون المعرفي

36,489218,245بين المجموعات

5,5230,01 1212,2783673,303داخل المجموعات

1248,768369المجموع

المكون العاطفي

5,42322,712بين المجموعات

0,5020,606
غير دالة 1981,4013675,399داخل المجموعات

1986,824369المجموع

المكون السلوكي

1,16920,585بين المجموعات

0,2370,789
غير دالة 903,2203672,461داخل المجموعات

904,389369المجموع

االتجاهات المتكونة 
نحو اإلعانات

51,131225,565بين المجموعات

2,4390,089
غير دالة 3847,41236710,483داخل المجموعات

3898,543369المجموع

 تشــير نتائــج الجــدول الســابق إلــي عــدم وجــود فــروق دالــة فــي المكــون العاطفــي والســلوكي 
والدرجــة الكليــة لاتجاهــات المتكونــة نحــو اإلعانــات باختــاف الفئــة العمريــة، حيــث كانــت قيــم ف 
غيــر دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى معنويــة 0,05. فيمــا عــدا المكــون المعرفــي لاتجاهــات المتكونــة 
نحــو اإلعانــات باختــاف الفئــة العمريــة، حيــث كانــت قيــم ف دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى معنويــة 

.0,01



د. دينا عرابي

247 مجلة البحوث اإلعالمية  -  ع 46

جدول )24( نتائج تحليل L.S.D لمعرفة مصدر الفروق في االتجاهات المتكونة نحو 
اإلعانات باختاف السن

أقل من عمنالمجموعاتالمتغير
20عاًما

من 20 إلى 
50 عاًما

أكثر من 50 
عاًما

المكون 
المعرفي

	0,6680	1,0409*3711,21,89أقل من 20عاًما

32612,21,820,3729من 20 إلى 50 عاًما

711,91,45أكثر من 50 عاًما
37012,11,84جملة

المكون 
العاطفي

3716,92,55أقل من 20عاًما

32616,92,31من 20 إلى 50 عاًما

7161,63أكثر من 50 عاًما
37016,92,32جملة

المكون 
السلوكي

379,71,69أقل من 20عاًما

3269,81,56من 20 إلى 50 عاًما

79,41,51أكثر من 50 عاًما
3709,81,57جملة

االتجاهات 
المتكونة 
نحو 

اإلعانات

3737,93,9أقل من 20عاًما

32638,93,16من 20 إلى 50 عاًما

737,32,56أكثر من 50 عاًما
37038,83,25جملة

يتضح من الجدول السابق: 
 أكــدت نتائــج اختبــار L.S.D أن هنــاك اختافــًا بيــن المبحوثيــن بالفئــة العمريــة أقــل مــن 20عــام 
والمبحوثيــن بالفئــة العمريــة مــن 20 إلــى 50 ســنة فــي االتجاهــات المتكونــة نحــو اإلعانــات بفــرق 
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بيــن المتوســطين الحســابيين بلــغ 1,0409لصالــح المبحوثيــن بالفئــة العمريــة مــن 20 إلــى 50 ســنة 
وهــو فــرق دال عنــد مســتوى 0,05.

مما سبق يتضح تحقق الفرض الخامس جزئيًّا.
6-توجــد عاقــة ارتباطيــة بيــن العوامــل الديموغرافيــة )الجنــس، العمــر، المؤهــل التعليمــي، 

العمــل( ومــدى تجنــب إعانــات اإلنترنــت.
6)أ(- توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى تجنب إعانات اإلنترنت باختاف النوع.

 وللتحقــق مــن صحــة الفــرض تــم اســتخدام اختبــار )T.Test( لقيــاس الفــروق فــي طبيعــة مــدى 
تجنــب إعانــات اإلنترنــت باختــاف النــوع.

جدول )25( يوضح قيمة )ت(لداللة الفروق بين متوسطي درجات الجنسين في مدى تجنب 
إعانات اإلنترنت

النوع
المتغيرات

إناث )ن=168(ذكور )ن=232(
الداللةت

د.ح398
عمعم

0,645 غير دالة	2,71,102,81,060,461مدى تجنب إعانات اإلنترنت

تشير نتائج تطبيق اختبار »ت« إلى:
  عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي مــدى تجنــب إعانــات اإلنترنــت باختــاف النــوع، 
حيــث تبيــن أن قيــم »ت« غيــر دالــة إحصائيــا عنــد درجــة حريــة = 398، ومســتوى داللــة إحصائيــة 

 .0,05 =

6)ب(- توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي مــدى تجنــب إعانــات اإلنترنــت باختــاف 
التعليمــي. المســتوي 

 للتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض تــم اســتخدام اختبــار )One Way Anova( لداللــة الفــروق فــي 
مــدى تجنــب إعانــات اإلنترنــت باختــاف المســتوى التعليمــي، وذلــك كمــا يأتــي:
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جدول )26( نتائج اختبار تحليل التباين )One Way Anova( لداللة الفروق في طبيعة 
مدى تجنب إعانات اإلنترنت باختاف المستوى التعليمي

مجموعات مصدر التباينالمتغيرات
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
الداللةقيمة فالمربعات

المكون المعرفي

9,57924,790بين المجموعات

4,1440,05 458,7983971,156داخل المجموعات

468,378399المجموع
 تشــير نتائــج الجــدول الســابق إلــى وجــود فــروق دالــة فــي مــدى تجنــب إعانــات اإلنترنــت باختــاف 

المســتوى التعليمــي، حيــث كانــت قيــم ف دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى معنويــة 0,05. 
جدول )27( نتائج تحليل L.S.D لمعرفة مصدر الفروق في مدى تجنب إعانات اإلنترنت 

باختاف المستوى التعليمي

أقل من عمنالمجموعاتالمتغير
دراسات علياجامعيجامعي

المكون المعرفي

أقل من 
	0,5594*	0,3124*1062,51,05جامعي

	2742,81,090,2471جامعي

203,10,99دراسات عليا

4002,71,08جملة

أقل من عمنالمجموعاتالمتغير
دراسات علياجامعيجامعي

المكون المعرفي

أقل من 
	0,5594*	0,3124*1062,51,05جامعي

	2742,81,090,2471جامعي

203,10,99دراسات عليا

4002,71,08جملة
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يتضح من الجدول السابق: 
  أكــدت نتائــج اختبــار L.S.D أن هنــاك اختافــًا بيــن المبحوثيــن ذات المســتوى التعليمــي أقــل مــن 
جامعــي والمبحوثيــن ذات المســتوى التعليمــي الجامعــي فــي مــدى تجنــب إعانــات اإلنترنــت بفــرق 
بيــن المتوســطين الحســابيين بلــغ 1,0016لصالــح المبحوثيــن ذات المســتوى التعليمــي الجامعــي 

وهــو فــرق دال عنــد مســتوى 0,05.
  أكــدت نتائــج اختبــار L.S.D أن هنــاك اختافــًا بيــن المبحوثيــن ذات المســتوى التعليمــي أقــل مــن 
جامعــي والمبحوثيــن ذات المســتوى التعليمــي دراســات عليــا فــي مــدى تجنــب إعانــات اإلنترنــت 
بفرق بين المتوســطين الحســابيين بلغ 1,6698لصالح المبحوثين ذات المســتوى التعليمي دراســات 

عليــا وهــو فــرق دال عنــد مســتوى 0,05.

6)ج(- توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى تجنب إعانات اإلنترنت باختاف النوع.
  وللتحقــق مــن صحــة الفــرض تــم اســتخدام اختبــار )ت( لقيــاس الفــروق فــي مــدى تجنــب إعانــات 

اإلنترنــت باختــاف النــوع.
جــدول )28( يوضــح قيمــة )ت( لداللــة الفــروق بيــن متوســطي درجــات الموظفيــن وغيــر 

الموظفيــن فــي مــدى تجنــب إعانــات اإلنترنــت 

العمل
المتغيرات

غير موظف موظف )ن=144(
)ن=256(

الداللةت
د.ح398

عمعم

0,194 غير 2,80,982,71,131,301مدى تجنب إعانات اإلنترنت
دالة

تشــير نتائــج تطبيــق اختبــار »ت« إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي مــدى تجنــب 
إعانــات اإلنترنــت باختــاف العمــل، حيــث تبيــن أن قيــم »ت« غيــر دالــة إحصائيــا عنــد درجــة حريــة 

= 398، ومستوى داللة إحصائية = 0,05. 

6)د(- توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى تجنب إعانات اإلنترنت باختاف السن.
 للتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض تــم اســتخدام اختبــار )One Way Anova( لداللــة الفــروق فــي 

مــدى تجنــب إعانــات اإلنترنــت باختــاف الســن، وذلــك كمــا يأتــي:
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جدول )29( نتائج اختبار تحليل التباين )One Way Anova( لداللة الفروق في مدى 
تجنب إعانات اإلنترنت باختاف السن

مجموعات مصدر التباينالمتغيرات
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
الداللةقيمة فالمربعات

المكون المعرفي

10,54625,273بين المجموعات

4,5730,05 457,8313971,153داخل المجموعات

468,378399المجموع
 تشــير نتائــج الجــدول الســابق إلــي وجــود فــروق دالــة فــي مــدى تجنــب إعانــات اإلنترنــت باختــاف 

الفئــة العمريــة، حيــث كانــت قيــم ف دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى معنويــة 0,05. 
جدول )30( نتائج تحليل L.S.D لمعرفة مصدر الفروق في مدى تجنب إعانات اإلنترنت 

باختاف السن

أقل من عمنالمجموعاتالمتغير
20عام

من 20 إلى 
50 عام

أكثر من 50 
عام

المكون 
المعرفي

1,0383*	412,61,130,1601أقل من 20عام

من 20 إلى 50 
1,1983*3522,81,07عام

71,60,53أكثر من 50 عام

4002,71,08جملة
يتضح من الجدول السابق: 

  أكــدت نتائــج اختبــار L.S.D أن هنــاك اختافــًا بيــن المبحوثيــن بالفئــة العمريــة أقــل مــن 20عــام 
والمبحوثيــن بالفئــة العمريــة أكثــر مــن 50 ســنة فــي مــدى تجنــب إعانــات اإلنترنــت بفــرق بيــن 
المتوســطين الحســابيين بلــغ 1,0383لصالــح المبحوثيــن بالفئــة العمريــة أقــل مــن20 ســنة وهــو فــرق 

دال عنــد مســتوى 0,05.
 أكــدت نتائــج اختبــار L.S.D أن هنــاك اختافــًا بيــن المبحوثيــن بالفئــة العمريــة مــن إلــى 50 ســنة 
20عــام والمبحوثيــن بالفئــة العمريــة أكثــر مــن 50 ســنة فــي مــدى تجنــب إعانــات اإلنترنــت بفــرق 
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بيــن المتوســطين الحســابيين بلــغ 1,0383لصالــح المبحوثيــن بالفئــة العمريــة مــن20 إلــى 50ســنة 
وهــو فــرق دال عنــد مســتوى 0,05. ممــا ســبق يتضــح تحقــق الفــرض الســادس جزئيًّــا.

7- توجد عاقة ذات داللة إحصائية بين اعتبار إعانات اإلنترنت بشكل عام من أهم 
الوسائل اإلعانية واالتجاهات المتكونة نحو اإلعانات.

 جدول )31( يوضح العاقة بين اعتبار إعانات اإلنترنت بشكل عام من أهم الوسائل
اإلعانية واالتجاهات المتكونة نحو اإلعانات

 االنحراف المتوسطالمتغير
المعياري

 معامل 
 مستوىالقوةاالتجاهاالرتباط

 الداللة

اعتبار إعانات اإلنترنت بشكل 
2,40,72عام من  أهم الوسائل اإلعانية

0,05ضعيفطردي0,129*

12,11,84معرفي

0,01ضعيفعكسي	0,234**16,92,32عاطفي

0,01متوسطعكسي	0,441**9,8157سلوكي

0,01متوسطعكسي	0,306**38,73,25االتجاهات المتكونة

يتضح من الجدول السابق :
- وجــود عاقــة طرديــة ضعيفــة بيــن توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن اعتبــار إعانــات 
اإلنترنــت بشــكل عــام مــن أهــم الوســائل اإلعانيــة والمكــون المعرفــي لاتجاهــات المتكونــة نحــو 
اإلعانــات, حيــث كانــت )ر>0,3( وهــي دالــة عنــد مســتوى 0,05, أي: إنــه كلمــا كان اعتبــار 
إعانــات اإلنترنــت بشــكل عــام مــن أهــم الوســائل اإلعانيــة كان المكــون المعرفــي لاتجاهــات 

المتكونــة نحــو اإلعانــات إيجابــي.
- وجــود عاقــة عكســية ضعيفــة بيــن توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن اعتبــار إعانــات 
اإلنترنــت بشــكل عــام مــن أهــم الوســائل اإلعانيــة والمكــون العاطفــي لاتجاهــات المتكونــة نحــو 
اإلعانــات, حيــث كانــت )ر>0,3( وهــي دالــة عنــد مســتوى 0,01, أي: إنــه كلمــا كان اعتبــار 
إعانــات اإلنترنــت بشــكل عــام مــن أهــم الوســائل اإلعانيــة كان المكــون العاطفــي لاتجاهــات 

المتكونــة نحــو اإلعانــات ســلبي.
- وجــود عاقــة عكســية متوســطة بيــن توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن اعتبــار إعانــات 
اإلنترنــت بشــكل عــام مــن أهــم الوســائل اإلعانيــة والمكــون الســلوكي االتجاهــات المتكونــة نحــو 
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اإلعانــات, حيــث كانــت )0,3> ر>0,6( وهــي دالــة عنــد مســتوى 0,01, أي: إنــه كلمــا كان 
اعتبــار إعانــات اإلنترنــت بشــكل عــام مــن أهــم الوســائل اإلعانيــة كان المكــون الســلوكي 

لاتجاهــات المتكونــة نحــو اإلعانــات ســلبي.
- وجــود عاقــة عكســية متوســطة بيــن توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن اعتبــار إعانــات 
اإلنترنــت بشــكل عــام مــن أهــم الوســائل اإلعانيــة واالتجاهــات المتكونــة نحــو اإلعانــات, حيــث 
كانــت )0,3> ر>0,6( وهــي دالــة عنــد مســتوى 0,01, أي: إنــه كلمــا كان اعتبــار إعانــات 
اإلنترنــت بشــكل عــام مــن أهــم الوســائل اإلعانيــة كان االتجاهــات المتكونــة نحــو اإلعانــات 

ســلبية.
8- توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى اعتبار إعانات اإلنترنت بشكل عام من أهم 

الوسائل اإلعانية باختاف العوامل الديموغرافية )الجنس(:
8)أ(- الفــروق بيــن الجنســين فــي مــدى اعتبــار إعانــات اإلنترنــت بشــكل عــام مــن أهــم 

اإلعانيــة: الوســائل 
جــدول )32( يوضــح مــدى اعتبــار إعانــات اإلنترنــت بشــكل عــام مــن أهــم الوســائل اإلعانيــة 

وفقــا للنــوع

  النوع
أهم الوسائل اإلعانية

إجمالياإلناثالذكور
الداللةكا2

د ح 2 %ك%ك%ك

12660,36137,918750,5نعم

18,7020,001
6129,26942,913035,1ال أستطيع التحديد

2210,53119,35314,3ال

209100161100370100الجمــلة
معامل كرامرز في = 0,219

يتضــح كذلــك أن نســبة 60,3% مــن أفــراد العينــة الذكــور يعتبــرون إعانــات اإلنترنــت بشــكل 
عــام مــن أهــم الوســائل اإلعانيــة, ونســبة 37,9% مــن أفــراد العينــة اإلنــاث يعتبــرون إعانــات 

اإلنترنــت بشــكل عــام مــن أهــم الوســائل اإلعانيــة.
كذلــك يتضــح وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن الجنســين فــي مــدى اعتبــار إعانــات 
اإلنترنــت بشــكل عــام مــن أهــم الوســائل اإلعانيــة, حيــث كانــت قيمــة كا2 = 18,702 وهــي دالــة 
عنــد مســتوى داللــة 0,01.، حيــث إن الذكــور أكثــر فــي مــدى اعتبــار إعانــات اإلنترنــت بشــكل 

عــام مــن أهــم الوســائل اإلعانيــة.
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وهــذا يتفــق مــع دارســة دراســة )Kendall ،Goodrich(2014، التــي انتهــت إلــى أن 
الذكــور أكثــر انتقائيــة فــي معالجــة المعلومــات بينمــا اإلنــاث أكثــر اهتماًمــا بالتفاصيــل فــي أثنــاء تلــك 
المعالجــة، أضــف إلــى ذلــك توقــع أن يمتلــك الذكــور اتجاهــات إيجابيــة لإلعانــات الموجــودة علــى 

يســار الصفحــة، بينمــا تمتلــك اإلنــاث ذات االتجاهــات لإلعانــات علــى يميــن الصفحــة.
9- توجد فروق ذات داللة إحصائية في سبب اإلعجاب بهذا اإلعانات باختاف العوامل 

الديموغرافية )الجنس، المستوى التعليمي(:
9)أ(- الفروق بين الجنسين في سبب اإلعجاب بهذا اإلعانات:

جدول )33( يوضح سبب اإلعجاب بهذا اإلعانات وفقا للنوع

  النوع
  السبب

إناثذكور ن=155
ن=92

إجمالي
الداللةكا2ن=247

د ح1
معامل 
كرامرز 

في %ك%ك%ك

ألنه مفيد وأمّدني 
5535,51516,37028,310,4570,0010,206بمعلومات قيمة

ألنه مسلي 
12278,73740,215964,437,2980,0010,389وممتع

ألنه صادق 
6441,388,77229,129,6990,0010,347وصحيح

ألن أفكاره 
وأساليبه مميزة 

ومبتكرة
8454,2465013052,60,4070,523	

ألنه يعطيني 
معلومات 
عن )السلع 
والخدمات( 

المتوفرة

31201718,54819,40,0850,770	

يتضــح كذلــك أن نســبة 78,7% مــن أفــراد العينــة الذكــور معجبــون باإلعــان؛ ألنــه مســلي 
وممتــع, ونســبة 54,2% منهــم معجبــون؛ ألن أفــكاره وأســاليبه مميــزة ومبتكــرة, ونســبة 41,3% منهــم 
معجبــون بــه؛ ألنــه صــادق وصحيــح, ونســبة 50% مــن أفــراد العينــة اإلنــاث معجبــون باإلعــان؛ ألن 
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أفكاره وأســاليبه مميزة ومبتكرة, ونســبة 40,2% منهم معجبون؛ ألنه مســلي وممتع, ونســبة %18,5 
منهــم معجبــون بــه، ألنــه يعطينــي معلومــات عــن )الســلع والخدمــات( المتوفــرة.

كذلــك يتضــح وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن الذكــور واإلنــاث فــي ســبب اإلعجــاب 
بهــذا اإلعانــات لصالــح الذكــور, حيــث كانــت قيــم كا2 دالــة عنــد مســتوى داللــة أقــل مــن 0,05.، 
فيمــا عــدا ألن أفــكاره وأســاليبه مميــزة ومبتكــرة وألنــه يعطينــي معلومــات عــن )الســلع والخدمــات( 

المتوفــرة لــم يكــن هنــاك فــروق حيــث كانــت قيــم كا 2 غيــر دالــة عنــد مســتوى 0,05.
9)ب(- الفروق بين المستويات التعليمية في سبب اإلعجاب بهذا اإلعانات:

جدول )34( يوضح سبب اإلعجاب بهذا اإلعانات وفقا المستويات التعليمية

التعليم
السبب

أقل من 
جامعي
ن=63

مؤهل جامعي 
ن=173

دراسات عليا 
الداللةكا2ن=11

د ح 2
معامل 
كرامرز 

في
%ك%ك%ك

ألنه مفيد وأمّدني 
	2438,14425,4218,24,2310,121بمعلومات قيمة

	3555,611667,1872,73,0120,222ألنه مسلي وممتع

	1828,65230,1218,20,7200,698ألنه صادق وصحيح

ألن أفكاره وأساليبه مميزة 
	3047,69756,1327,34,2920,117ومبتكرة

ألنه يعطيني معلومات عن 
	914,33721,4218,21,4990,473)السلع والخدمات( المتوفرة

يتضــح كذلــك أن نســبة 55,6% مــن أفــراد العينــة ذوي المؤهــل أقــل مــن جامعــي معجبــون 
باإلعــان ألنــه مســلي وممتــع، ونســبة 74,6% منهــم معجبــون ألن أفــكاره وأســاليبه مميــزة ومبتكــرة، 
ونســبة 38,1% منهــم معجبــون بــه ألنــه مفيــد وأمّدنــي بمعلومــات قيمــة، ونســبة 67,1% مــن أفــراد 
منهــم  ونســبة %56,1  مســلي وممتــع،  ألنــه  باإلعــان  الجامعــي معجبــون  المؤهــل  العينــة ذوي 
معجبــون ألن أفــكاره وأســاليبه مميــزة ومبتكــرة، ونســبة 30,1% منهــم معجبــون بــه ألنــه صــادق 
وصحيــح، ونســبة 72,7% مــن أفــراد العينــة ذوي المؤهــل الدراســات العليــا معجبــون باإلعــان ألنــه 
مســلي وممتــع، ونســبة 27,3% منهــم معجبــون ألن أفــكاره وأســاليبه مميــزة ومبتكــرة، ونســبة %18,2 
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بــه ألنــه صــادق وصحيــح وألنــه مفيــد وأمّدنــي بمعلومــات قيمــة وألنــه يعطينــي  منهــم معجبــون 
معلومــات عــن )الســلع والخدمــات( المتوفــرة.

كذلــك يتضــح عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن أفــراد العينــة بالمســتويات التعليميــة 
فــي ســبب اإلعجــاب بهــذا اإلعانــات، حيــث كانــت قيــم كا2 غيــر دالــة عنــد مســتوى داللــة 0,05. 

ثامنًا-نتائج الدراسة والتوصيات :
أ-أبرز نتائج الدراسة :

جــاءت النتائــج فيمــا يتعلــق بمتابعــة أفــراد العينــة لإلعانــات، بمتابعــة اإلعــان فــي اإلنترنــت ( 1
عانــات الطــرق أحياًنــا  أحياًنــا بمتوســط 2,73, متابعتــه فــي التلفــاز أحياًنــا بمتوســط 2,76, واإ
بمتوســط 2,56, ومتابعتهــا نــادًرا فــي الصحــف )الجرائــد والمجــات( بمتوســط 2,30, والراديــو 

بمتوســط 2,06.
أظهرت النتائج حول أكثر المصادر المفضلة لديهم حيث جاءت مواقع التواصل االجتماعية ( 2

بمتوســط 1,87فــي الترتيــب األول، ثــم مواقــع الفيديــو بمتوســط 0,76فــي الترتيــب الثانــي، ثــم 
مواقــع األخبــار والمعلومــات بمتوســط 0,73فــي الترتيــب الثالــث, ثــم مواقــع التجــارة والتســوق 
بمتوســط 0,67 فــي الترتيــب الرابــع، ثــم مواقــع مشــاركة الصــور بمتوســط 0,40 فــي الترتيــب 

الخامس.
وعــن أشــكال اإلنترنــت التــي يتابعهــا الجمهــور، توصلــت النتائــج إلــى أن كا مــن اإلعانــات ( 3

المتحركــة )إعانــات تســتخدم الفيديــو والصــوت( بمتوســط 2,75.، والبنــرات )إعانــات علــى 
شــكل صور مختلفة األحجام( بمتوســط 02,63، يتابعها الجمهور أحياًنا، بينما -اإلعانات 
المنبثقــة : )إعانــات تظهــر فجــأة فــي أثنــاء التصفــح( بمتوســط 1,38.، إعانــات األلعــاب : 

)إعانــات تظهــر داخــل األلعاب(بمتوســط 1,71.، ال يتابعهــا الجمهــور.
وتوصلــت النتائــج حــول أســباب تجنــب إعانــات اإلنترنــت، أن إعانــات اإلنترنــت كثيــرة جــًدا ( 4

بمتوســط 4,15.، ويتلوهــا كثــرة ظهورهــا ممــا يــؤدي إلــى اســتفزاز الجمهــور وبالتالــى تجنبهــا 
بمتوســط 4,10.، ثــم مشــاهدة إعانــات اإلنترنــت تشــكل عائًقــا يمنــع مــن الوصــول لأهــداف 
جــاءت بمتوســط 3,42.، وأخيــًرا بســبب قلــة أســاليب التحفيــز والجــذب فــي إعانــات اإلنترنــت، 
والخبــرات الســلبية الســابقة مــع إعانــات اإلنترنــت ســبب فــي تجنبهــا حيــث جــاءت بمتوســط 

 .3,44
وحــول إعانــات اإلنترنــت كأهــم الوســائل اإلعانيــة، جــاءت النتائــج أن نســبة 50,5% مــن ( 5

أفــراد العينــة يعتبــرون أن إعانــات اإلنترنــت بشــكل عــام مــن أهــم الوســائل اإلعانيــة, ونســبة 
35,1% منــم ال يســتطيعون التحديــد، ونســبة 14,3% منهــم ال يعتبــرون أن إعانــات اإلنترنــت 
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بشــكل عــام مــن أهــم الوســائل اإلعانيــة.
وكانــت النتائــج حــول المصــادر اإلعانيــة التــي يختارهــا الجمهــور لنشــر إعانــه، توصلــت ( 6

النتائج إلى أن نســبة 67,8% من أفراد العينة اختاروا مواقع مشــاركة الصور لنشــر إعانهم، 
ونســبة 53,5% منهــم اختــاروا مواقــع األغانــي والموســيقى, ونســبة 48,1% منهــم اختــاروا 

المدونــات بجميــع أنواعهــا, ونســبة 37,8% منهــم اختــاروا مواقــع التواصــل االجتماعيــة.
بيــن االتجاهــات ( 7 بيــن توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة  وجــود عاقــة عكســية متوســطة 

عاقــة البحــث, حيــث كانــت )0,3> ر>0,6(  المتكونــة نحــو اإلعانــات واإللهــاء والتشــويش واإ
عاقــة البحــث أقــل كلمــا  وهــي دالــة عنــد مســتوى 0,01, أي: إنــه كلمــا كان اإللهــاء والتشــويش واإ

كان االتجــاه المتكــون نحــو اإلعانــات إيجابــي.
االتجاهــات ( 8 بيــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  توجــد عاقــة  بيــن  عكســية ضعيفــة  وجــود عاقــة 

المتكونــة نحــو اإلعانــات ومــدى تجنــب إعانــات اإلنترنــت, حيــث كانــت )ر>0,3( وهــي 
دالــة عنــد مســتوى 0,05, أي: إنــه كلمــا كان مــدى تجنــب إعانــات اإلنترنــت أقــل كلمــا كان 
االتجــاه المتكــون نحــو اإلعانــات إيجابــي. وبالتالــي تحقــق الفــرض األول كليًّــا )توجــد عاقــة 
عاقــة البحــث ومــدى  ارتباطيــة بيــن االتجاهــات المتكونــة نحــو اإلعانــات واإللهــاء والتشــويش واإ

تجنــب إعانــات اإلنترنــت(.
مــن كثــرة ( 9 تســببها إعانــات اإلنترنــت  التــي  الفوضــى  بيــن  وجــود عاقــة طرديــة متوســطة 

أعدادهــا واســتفزازها للجمهــور ومــدى تجنــب تلــك اإلعانــات, حيــث كانــت )0,3> ر>0,6( 
وهــي دالــة عنــد مســتوى 0,01, أي: إنــه كلمــا كانــت الفوضــى التــي تســببها إعانــات اإلنترنــت 
مــن كثــرة أعدادهــا واســتفزازها للجمهــور أدى ذلــك إلــى تجنــب تلــك اإلعانــات، وبالتالــى تحقــق 
ــا )توجــد عاقــة ارتباطيــة بيــن الفوضــى التــي تســببها إعانــات اإلنترنــت  الفــرض الثانــي كليًّ

مــن كثــرة أعدادهــا واســتفزازها للجمهــور ومــدى تجنــب تلــك اإلعانــات(
وجــود عاقــة عكســية ضعيفــة بيــن التجــارب الســلبية الســابقة للجمهــور مــن إعانــات اإلنترنــت ( 10

مــن عــدم وجــود حوافــز واســتيائه تجــاه اإلعــان ومــدى تجنــب تلــك اإلعانــات, حيــث كانــت 
)ر>0,3( وهــي دالــة عنــد مســتوى 0,05, أي: إنــه كلمــا كانــت التجــارب الســلبية الســابقة 
للجمهــور مــن إعانــات اإلنترنــت ســلبية أدى ذلــك إلــى تجنــب تلــك اإلعانــات. وبالتالــي 
ــث كلًيا)توجــد عاقــة ارتباطيــة بيــن التجــارب الســلبية الســابقة للجمهــور  تحقــق الفــرض الثال
مــن إعانــات اإلنترنــت مــن عــدم وجــود حوافــز واســتيائه تجــاه اإلعــان ومــدى تجنــب تلــك 

اإلعانــات(
أكــدت نتائــج اختبــار L.S.D أن هنــاك اختافــًا بيــن المبحوثيــن بالفئــة العمريــة أقــل مــن ( 11

20عــام والمبحوثيــن بالفئــة العمريــة مــن 20 إلــى 50 ســنة فــي االتجاهــات المتكونــة نحــو 



اجتاهات اجلمهور نحو اإلعالنات على اإلنترنت

258

اإلعانــات بفــرق بيــن المتوســطين الحســابيين بلــغ 1,0409لصالــح المبحوثيــن بالفئــة العمريــة 
مــن 20 إلــى 50 ســنة وهــو فــرق دال عنــد مســتوى 0,05.، لذلــك تــم تحقيــق الفــرض 
الخامــس جزئيًّــا )توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي االتجاهــات المتكونــة نحــو اإلعانــات 

باختــاف الســن(.

ب- التوصيات:
1- هنــاك حاجــة ملحــة لزيــادة االهتمــام البحثــي فــي الدراســات األكاديميــة العربيــة بطبيعــة االتجــاه 
نحــو اإلعانــات علــى االنترنــت، ومــدى تأثيراتهــا علــى المســتهلكين، والســيما بعــد ظهــور قــوة 

الــدور الــذي يقــوم بــه اإلعــام الجديــد فــي مجتمعاتنــا العربيــة.
تجنــب إعانــات  مــع ظاهــرة  للتعامــل  العمليــة  االســتراتيجيات اإلعانيــة  إعــداد  2-  ضــرورة 
االنترنــت، وضــرورة العمــل علــى اســتخدام إشــكال إعانــات االنترنــت التــي ال تســبب اســتفزاًزا 

أو إزعاًجــا للجمهــور.
3- لتفعيــل نتائــج هــذه الدراســة ومثياتهــا البــد مــن اقتــراح اســتراتيجيات تضمــن وصــول الرســالة 
بفعاليــة للجمهــور المســتهدف مــن خــال التوصــل إلــى نمــوذج شــامل يوضــح العوامــل المســببة 
لتجنــب اإلعــان فــي المملكــة العربيــة الســعودية ممــا يســاعد المعلنيــن علــى زيــادة فعاليــة 
إعاناتهــم مــن خــال محاولتهــم مواءمــة أســاليب وأشــكال ومحتــوى اإلعانــات علــى االنترنــت 
لقيــم وعــادات المجتمــع الســعودي، ألن النمــاذج الخاصــة بهــذه الظاهــرة تــم تصميمهــا فــي دول 

غربيــة تختلــف طبيعتهــا عــن طبيعــة المجتمــع الســعودي.

مراجع الدراسة:
1- حســنين شــفيق، اإلعــام اإللكترونــي بيــن التفاعليــة والرقميــة، )رحمــة بــرس للطباعــة والنشــر، 2007مــم (، 

ص 202. 
2-  ســها علــي البطــرواي، اســتخدام شــبكة المعلومــات اإلنترنــت كوســيلة إعانيــة )دراســة مقارنــة علــى عينــة مــن 

الشــركات المصريــة والدوليــة(، رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الدكتــوراه 2006م م.
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