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تقوم املجلة بنشر البحوث والدراسات ومراجعات الكتب 
والتقارير والترجمات وفًقا للقواعد اآلتية:

قواعد النشر 

يعتمــد النشــر علــى رأي اثنــن مــن املحكمــن املتخصصــن يف حتديــد 
صالحيــة املــادة للنشــر.

أو  محكمــة  علميــة  مجلــة  أي  يف  نشــره  ســبق  قــد  البحــث  يكــون  أال 
علمًيــا. مؤمتــًرا 

ال يقــل البحــث عــن خمســة آالف كلمــة وال يزيــد عــن عشــرة آالف كلمــة 
... ويف حالــة الزيــادة يتحمــل الباحــث فــروق تكلفة النشــر.

يجب أال يزيد عنوان البحث –الرئيسي والفرعي- عن 20 كلمة.

يرســل مــع كل بحــث ملخــص باللغــة العربيــة وآخــر باللغــة االجنليزية 
ال يزيــد عــن 250 كلمــة.

يــزود الباحــث املجلــة بثــالث نســخ مــن البحــث مطبوعــة بالكمبيوتــر 
.... ونســخة علــى  C D، علــى أن يكتــب اســم الباحــث وعنــوان بحثــه 
علــى غــالف مســتقل ويشــار إلــى املراجــع والهوامــش يف املــن بأرقــام 

وتــرد قائمتهــا يف نهايــة البحــث ال يف أســفل الصفحــة.

ال تــرد األبحــاث املنشــورة إلــى أصحابهــا .... وحتتفــظ املجلــة بكافــة 
حقــوق النشــر، ويلــزم احلصــول علــى موافقــة كتابيــة قبــل إعــادة نشــر 

مــادة نشــرت فيهــا.

تنشر األبحاث بأسبقية قبولها للنشر .

ترد األبحاث التي ال تقبل النشر ألصحابها.



أثــر ممارســة املســوقني ألنشــطة التســويق الشــبكي 
علــى تكويــن الصــورة الذهنيــة للمجتمــع االفتراضــي 

الشــبكي لديهــم )دراســة ميدانيــة(
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مقدمة:

يعــود مصطلــح المجتمــع االفتراضــي لكتــاب هــوارد رينجولــد الــذي نشــر عــام 1993م. ناقــش 
هــذا الكتــاب الــذي يمكــن اعتبــاره تحقيًقــا لمفهــوم المجتمعــات االفتراضيــة، حيــث يجمــع مختلــف 
البحــوث فــي مجــال العلــوم االجتماعيــة، فأفــراد المجتمــع االفتراضــي هــم أعضــاء شــبكات اجتماعيــة 
يتواصلــون مًعــا باســتخدام وســيلة إلكترونيــة افتراضيــة لتحقيــق أهــداف مشــتركة أحــد أكثــر أنــواع 
المجتمعات االفتراضية انتشــاًرا هو خدمة الشــبكة االجتماعية التي تشــمل مجتمعات اإلنترنت )1(.

  المجتمعات االفتراضية تعمل بصفتها أســواًقا مســتهدفة متخصصة جًدا تختار هي نفســها، وهي 
بذلــك تمثــل مصــدًرا مهًمــا للمعلومــات حــول اتجاهــات المســتهلكين وتفضياتهــم وكيفيــة حصــول 
المســوقين علــى أفــكار المنتجــات الجديــدة، كمــا أن المجتمعــات االفتراضيــة يمكــن أن تؤثــر فــي 
التفضيــات التســوقية ألعضائهــا )2( مــن هنــا اتجــه المســوقون لتكويــن مجتمعــات شــبكية مارســوا مــن 

خالهــا التســويق الشــبكي.
  بدأ التســويق الشــبكي منذ ما يقرب من الســتين0 عاًما، ففي منتصف األربعينيات انتبهت شــركة 
California Vitamins إلــى أن أغلــب زبائنهــا هــم مــن أقــارب وأصدقــاء موظفيهــا. واكتشــفت 
أنــه مــن األفضــل أن يكــون لديــك كشــركة عــدد أكبــر مــن المروجيــن يروجــون ألعــداد صغيــرة مــن 
النــاس، بــداًل مــن القلــة التــي تحــاول الترويــج ألكبــر عــدد ممكــن مــن النــاس، فقــررت الشــركة أن 
تشــجع مروجيهــا بالترويــج لمنتجاتهــا بشــكل أكبــر، وأعطــت هــؤالء الحــق فــي دعــوة مروجيــن جــدًدا 
للشــركة مــن أقاربهــم وأصدقائهــم. وفــي المقابــل قامــت الشــركة بمكافــأة هــؤالء المروجيــن بعمــوالت 

علــى حســب المبيعــات التــي قــام بهــا فريقهــم ككل، ومــن هنــا بــدأ التســويق الشــبكي )3(.
  كان كل من الهولندي Jan van Dijk في كتابه »‹The network society« )4( واألسباني 
مصطلــح  أطلقــا  مــن  أول   )5(  »The information age« كتابــه  فــي   Manuel Castells
»المجتمــع الشــبكي« عــام 1991م. يعــرف van Dijk مجتمــع الشــبكة بأنــه van Dijk مجتمــع 
مكــون مــن الشــبكات اإلعاميــة واالجتماعيــة التــي تشــكل هيئتــه األساســية، وبنيتــه الرئيســية علــى 
كافــة المســتويات )الشــخصية، والمنظمــة، والمجتمعيــة(. ويقــارن هــذا النمــط بمجتمــع شــامل مــن 
المجموعــات والمنظمــات والمجتمعــات المنظمــة بشــكل فيزيائــي، ووفًقــا لـــ Castells فــإن الشــبكات 

تشــكل التحــوالت المجتمعيــة الجديــدة فــي مجتمعاتنــا.



أثر ممارسة املسوقني ألنشطة التسويق الشبكي...

256

  مثــل التســويق الشــبكي فــي مصــر تجــارة بلــغ مقدارهــا حوالــي ثاثــة مليــارات جنيًهــا مصرًيــا عــام 
2017م، ويعمــل بتلــك التجــارة مصريــون مــن مختلــف الفئــات، بــل ويتعاونــون مــع غيــر المصرييــن 
في بعض األحوال )6( ومثلت الشــبكات تحواًل جديًرا بالدراســة في مجال العاقات العامة، ال ســيما 
مــا يتصــل منهــا بالتســويق، وأثــر نمــط العمــل فيهــا علــى الصــورة الذهنيــة للمجموعــات االفتراضيــة 

التــي تشــكلها، وهــو مــا تــدور فــي فلكــه الدراســة الحاليــة. 
أهمية الدراسة:

تعــد هــذه الدراســة مــن دراســات الصــورة الذهنيــة لــدى القائــم بالتســويق الشــبكي، وهــو أمــر لــم . 1
تصــل الباحثــة لدراســات عنــه، ممــا يزيــد مــن أهميــة الدراســة.

لــدى القائــم التســويق يتفــق مــع اتجاهــات التســويق . 2 إن دراســة الصــورة الذهنيــة للمســتهلك 
الحديثــة التــي تعتبــر المســتهلك مؤثــًرا فعــااًل فــي كل أنشــطة التســويق، ممــا يزيــد مــن أهميــة 

هــذه الدراســة.
إن هــذه الدراســة تنتمــي للدراســات التــي تصــف مجموعــات التســويق الصغيــرة، التــي بــدأت . 3

تنتشــر مــع منتصــف العقــد األول مــن القــرن الواحــد والعشــرين، )7( وتقــدم صــورة ذهنيــة لهــا ممــا 
يعطــي لهــا أهميــة تســجيل تــراث علمــي عــن هــذه المجموعــات التــي تمثــل ظاهــرة حديثــة نســبًيا. 

مشكلة الدراسة: 
  التســويق الشــبكي يقــوم علــى شــراء منتــج معيــن غالــي الثمــن إلــى حــد مــا وتقــوم الشــركة بتحفيــز 
الموزعيــن لشــرائه ووعدهــم بهامــش ربــح علــى كل عمليــة وتحفيــز اآلخريــن فــي عمليــة تســويقه مــع 
وجــود هامــش ربــح أيًضــا لهــم وهكــذا توجــد الشــبكة، فهــي تبــدأ بواحــد وهــو الشــركة التــي تصنــع 
المنتــج ثــم يأتــي اآلخــرون فــي عمليــة تســويقه وجلــب اآلخريــن تحــت اســمهم )8( القائــم بالتســويق هنــا 
يمكــن أن يكــون أحــد عمــاء الشــركة فــي البدايــة، ثــم يتحــول لمســوق يســوق لمنتجاتهــا، وهــو أمــر 
يجعلــه موظًفــا مختلًفــا، إذ هــو فــي األصــل مســتهلك أو متســوق لتلــك الشــركة أو شــركة ســواها، 
ثــم تحــول لموظــف علــى نحــو مــا. إن ممارســة المســوق للتســويق فــي حــد ذاتهــا بيــن أفــراد شــبكته 
التســويقية يؤثــر علــى صــورة المجتمــع الشــبكي لديــه، ومــن ثــم علــى كافــة عمليــات تفاعلــه معــه، لــذا 

تمثلــت مشــكلة الدراســة فــي:
  التعــرف علــى أثــر ممارســة المســوقين ألنشــطة التســويق الشــبكي علــى تكويــن الصــورة الذهنيــة 

للمجتمــع االفتراضــي الشــبكي.
  وتعمــل الدراســة الحاليــة علــى دراســة هــذه المشــكلة عبــر التعــرض لممارســة المســوقين للتســويق 
لهــم،  بالنســبة  التــي يحصلــون عليهــا منهــا، وعيوبهــا  المؤثــرة عليهــا والفوائــد  الشــبكي والعوامــل 
وخصائــص الشــبكات التســويقية التــي ينشــئونها ونمــط إدارتهــم لهــا، وتأثيــر هــذه الخصائــص علــى 
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ســهام كل ذلــك فــي اســتراتيجيات تعديــل الصــورة الذهنيــة للمجتمــع الشــبكي  ممارســتهم للتســويق، واإ
لديهــم.

الدراسات السابقة:
   يمكن عرض الدراسات السابقة هنا مقسمة على محورين على النحو اآلتي:

المحور األول: الدراسات التي تناولت المجتمع االفتراضي:
  بــدأت الدراســات مــع مطلــع العقــد الثانــي مــن القــرن الحــادي والعشــرين فــي االهتمــام بخصائــص 
أعضــاء المجتمعــات االفتراضيــة التــي تعرضــت بالفعــل للمزيــد مــن المؤثــرات المحليــة والعالميــة فــي 

تلــك الفتــرة، ومــن هــذه الدراســات:
دراســة Miki Caul Kittilson و Russell J. Dalton حول المجتمع المدني االفتراضي . 1

وعاقتــه بالحــدود الجديــدة لــرأس المــال االجتماعــي عــام 2010م )9( وتهــدف هــذه الدراســة 
إلــى فحــص أنشــطة المجموعــات االجتماعيــة الشــخصية واألنشــطة االفتراضيــة فــي بعديــن 
مــن أبعــاد رأس المــال االجتماعــي: )معاييــر المواطــن، واالرتبــاط االقتصــادي(. واعتمــدت 
الدراســة علــى المســح الــذي أجــراه مركــز المجتمــع الديموقراطــي المدنــي فــي جامعــة جــورج 
تــاون ومــا قدمــه مــن نتائــج فريــدة حــول التفاعــل االفتراضــي. وتوصلــت الدراســة إلــى أن أنشــطة 
المجموعــات االجتماعيــة والتفاعــل االفتراضــي يســهمان فــي النواحــي اإليجابيــة لــرأس المــال 

االجتماعــي.
فــي المجتمــع . 2 دراســة والء مســعد إســماعيل التطبيقيــة حــول المجتمــع االفتراضــي والهويــة 

المصــري عــام 2011م )10( هدفــت هــذه الدراســة إلــى رصــد و تحليــل خصائــص المجتمــع 
االفتراضــى المصــرى وأنواعــه و قواعــد التعامــل فيــه. عملــت علــى جمــع بياناتهــا بواســطة 
اســتمارة اســتقصاء وزعــت علــى عينــة مــن مســتخدمي مجموعــات اإلنترنــت االفتراضيــة. 
ن  توصلــت الدراســة إلــى أن الهويــة الحقيقيــة لــدى المبحوثيــن أقــوى مــن الهويــة االفتراضيــة واإ

كانــت تتأثــر بقواعــد التعامــل علــى المجتمــع االفتراضــي نســبًيا.
دراســة Xinghong liu و Junxiang Zhang حــول تعلــم اللغــة األجنبيــة عبــر المجتمعــات . 3

االفتراضيــة عــام 2012م )11( تهــدف هــذه الدراســة إلــى رصــد مامــح البيئــة المناســبة لتعلــم 
لغــة أجنبيــة فــي المجتمعــات االفتراضيــة. جمعــت الدراســة بياناتهــا باســتمارة اســتقصاء وزعــت 
علــى عينــة مــن أعضــاء المجتمعــات االفتراضيــة الهادفــة لتعلــم لغــات جديــدة، توصلــت الدراســة 
إلــى أن تعلــم لغــة أجنبيــة عبــر المجتمــع االفتراضــي يتعــزز بتواجــد الحريــة واالكتشــاف وعــدم 

معرفــة األعضــاء لبعضهــم البعــض فــي العالــم الحقيقــي.
دراســة ســام عبــد القــادر الفقهــاء حــول دور القيمــة المدركــة للمعلومــات كمتغيــر وســيط فــي . 4
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العاقــة مــا بيــن عضويــة المســتهلكين المجتمعــات االفتراضيــة ونوايــا التســوق اإلليكترونــي 
فــي فلســطين عــام 2013م )12( تهــدف هــذه الدراســة إلــى البحــث فــي العاقــة بيــن عضويــة 
المســتهلك فــي المجتمعــات االفتراضيــة، والقيمــة المدركــة للمعلومــات التــي يحصــل عليهــا 
بســبب عضويتــه فــي المجتمعــات االفتراضيــة، ونوايــاه التســوقية علــى اإلنترنــت، واختبــار 
المســح  بطريقــة  الميدانيــة  البيانــات  تــم جمــع  للمعلومــات.  المدركــة  للقيمــة  الوســيط  الــدور 
اإللكترونــي لعينــة بلــغ قوامهــا 682 مفــردة مــن أعضــاء مواقــع التواصــل االجتماعــي. توصلــت 
الدراســة إلــى وجــود تأثيــر معنــوي لعضويــة المســتهلك فــي المجتمعــات االفتراضيــة فــي القيمــة 
لــى وجــود تأثيــر معنــوي للقيمــة  المدركــة للمعلومــات، وفــي نوايــاه للقيــام بالتســوق اإللكترونــي، واإ

المدركــة للمعلومــات فــي نوايــا التســوق اإللكترونــي لــدى المســتهلك.
دراســة حبيــب بلقاســم السوســيولوجية حــول عاقــة الشــباب الطالبــي التونســي بالمجتمعــات . 5

االفتراضيــة عــام 2013م )13( تهــدف هــذه الدراســة إلــى دراســة ظاهــرة المجتمــع االفتراضــي 
اســتمارة  علــى  بياناتهــا  جمــع  فــي  الدراســة  اعتمــدت  التونســيين،  الطــاب  علــى  وتأثيرهــا 
اســتقصاء، وتكونــت عينتهــا مــن 273 مــن شــباب الطــاب فــي تونــس، توصلــت الدراســة إلــى 
أن عاقــة المبحوثيــن بالمجتمــع االفتراضــي مثلــت ظاهــرة اجتماعيــة تســتدعي أبعــاًدا مختلفــة 

ذهنيــة وبدنيــة ونفســية واجتماعيــة وانفعاليــة.
ورقــة Kieran Walsh وزمائــه البحثيــة حــول المجتمعــات االفتراضيــة فــي حقــل الممارســة . 6

مــن حيــث تجاوزهــا لحواجــز الزمــن والتكنولوجيــا عــام 2014م )14( تعمــل الورقــة البحثيــة 
علــى المقارنــة بيــن حواجــز الوقــت والتكنولوجيــا التــي يتعــرض لهــا الفــرد فــي االتصــال العــادي 
وتلــك التــي يحتاجهــا فــي االتصــال عبــر كونــه عضــو فــي مجتمــع افتراضــي، وانتهــت إلــى أن 
المجتمعــات االفتراضيــة اســتطاعت التغلــب علــى حواجــز الوقــت والتكنولوجيــا إذ يمكــن لــكل 
فــرد التواصــل مــع مــن يريــد فــي وقــت قياســي ودون اســتخدام تكنولوجيــا انتقــال تجهــده، كمــا 
تــرى الورقــة أنــه ال يوجــد ســبب مثبــت يدعونــا للقلــق مــن أن المجتمعــات االفتراضيــة ســتنقرض 

أو ســتقل عوامــل جذبهــا ممــا يدعونــا لاعتمــاد عليهــا فتــرة أطــول.
دراســة عبــد الحميــد قطــب محمــد عبــد المعبــود حــول العوامــل المؤثــرة علــى المشــاركة فــي . 7

المجتمعات االفتراضية عبر االنترنت وأثرها على اتخاذ قرار الشــراء عام 2014م )15( وهي 
مــن الدراســات التــي جــاءت مــع نهايــة النصــف األول مــن العقــد الثانــي مــن القــرن الحــادي 
والعشــرين فــي موجــة ازدهــر فيهــا اهتمــام الدراســات بدراســة عاقــة خصائــص أفــراد المجتمــع 
االفتراضــي باالســتهاك والســوق وتغيــر المجتمــع الواقعــي، وســعت هــذه الدراســة إلــى تحقيــق 
هدفيــن أساســين: الهــدف األول هــو تحديــد أثــر الخصانــص الديموجرافيــة: )العمــر، النــوع( 
ومهــارات االنترنــت المدركــة، والدوافــع الخارجيــة، واالســتعمالية، واالجتماعيــة، والثقــة العاطفيــة 
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علــى مشــاركة األفــراد فــي المجتمعــات االفتراضيــة عبــر االنترنــت، ويتمثــل الهــدف الثانــي فــي 
توضيــح أثــر المشــاركة فــي تلــك المجتمعــات علــى القــرار الشــرائي لألفــراد بالتطبيــق علــى 
صفحــات شــركات االتصــاالت عبــر الفيــس بــوك. أجريــت عمليــة تجميــع البيانــات باســتمارة 
عبــر  فــي صفحاتهــا  الدراســة  محــل  المنظمــات  علــى عمــاء  إلكترونًيــا  اســتقصاء وزعــت 
التواصــل االجتماعــي. توصلــت الدراســة إلــى أن قــرار الشــراء محــل الدراســة تأثــر بــكل مــن 

العناصــر الديموغرافيــة للمبحوثيــن ومهــارات اإلنترنــت المدركــة والدوافــع الخارجيــة.
دراســة شــيماء عــادل محمــد األشــطوخي الميدانيــة حــول دور المجتمعــات االفتراضيــة فــي . 8

المجتمعــات  إلــى دور  الدراســة  تهــدف  الجامعــي عــام 2015 م )16(  الشــباب  قيــم  تشــكيل 
االفتراضيــة فــي تشــكيل قيــم الشــباب الجامعــي وذلــك مــن خــال دراســة تفاعــل الشــباب فــي 
المجتمعــات االفتراضيــة عبــر أنمــاط التواصــل علــى شــبكة اإلنترنــت، جمعــت بيانــات الدراســة 
عبــر اســتمارة اســتقصاء مــن عينــة تربــو علــى 400 مفــردة مــن طــاب الجامعــات المصريــة. 
توصلــت الدراســة إلــى أن المجتمعــات الحقيقيــة أكثــر مصداقيــة مــن االفتراضيــة وتــدوم فتــرة 

ــم يعتبرهــا الغالبيــة العظمــى مــن المبحوثيــن بديــًا عــن الحقيقيــة. أطــول، ول
المجتمعــات . 9 القيمــة عبــر  أثــر ممارســات خلــق  إيمــان حســن شــمردل حســن حــول  دراســة 

 ،)17( 2017م  عــام  التجاريــة  للعامــة  والــوالء  الثقــة  علــى  التجاريــة  للعامــة  االفتراضيــة 
تهــدف هــذه الدراســة الــى رصــد أثــر ممارســات إيجــاد القيمــة عبــر المجتمعــات االفتراضيــة 
للعامــة التجاريــة علــى الثقــة والــوالء للعامــة التجاريــة. تــم االعتمــاد علــى ســحب عينــه غيــر 
احتماليــة ميســرة للمشــاركين فــي مجتمعــات االجهــزة الذكيــة للتليفونــات المحمولــة علــى مواقــع 
الفيســبوك، وتوصلت الدراســة إلى أنه يختلف أثر ممارســات إيجاد القيمة محل الدراســة عبر 
المجتمعــات االفتراضيــة باختــاف نــوع المجتمــع مــن حيــث المجتمعــات التــي تقودهــا الشــركات 

والمجتمعــات التــي يقودهــا العمــاء.
التأسيســات . 10 فــي  الثانيــة  الحيــاة  حــول  كامــل  الديــن هميســي ونجيــب  نــور  مــن  دراســة كل 

إلــى  السوســيولوجية لطبيعــة المجتمــع االفتراضــي عــام 2017م )18( تهــدف هــذه الدراســة 
التعــرف علــى طبيعــة الواقــع االفتراضــي فــي تأســيس نمــط حيــاة جديــد فــي المجتمعــات، 
وقدمــت معالجــة نظريــة لموضوعهــا بالغــوص فــي عمــق المفهــوم السوســيولوجي للجماعــات 
االفتراضيــة، وتوصلــت إلــى أن مفهــوم الجماعــات االفتراضيــة غالبــا مــا يختــزل فــي أبعــاده 
التقنيــة مــن خــال تصــور وجــود تجمــع فــي فضــاء إلكترونــي لمجموعــة مــن البشــر الذيــن 
جتماعيــة أنتجهــا هــذا التجمــع الــذي  يتواصلــون فيمــا بينهــم، لكــن هنــاك أبعــاد أنثروبولوجيــة واإ
يشــّكل فــي نظــر بعــض الباحثيــن لحظــة فارقــة بيــن شــكلين اجتماعييــن مختلفيــن يؤسســان 

لثقافتيــن ولحياتيــن يفتقــدان ألي صلــة بينهمــا.
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المحور الثاني: الدراسات التي تناولت التسويق الشبكي:
  ازدهــرت مــع مطلــع العقــد الثانــي مــن القــرن الحــادي والعشــرين الدراســات التــي اهتمــت بالتعــرف 

علــى خصائــص المجموعــات الشــبكية فــي عاقتهــا بالتســويق، ومنهــا:
1 .Siby Zach- و James Manalel و Geevarghese K. Mathews  دراسة كل من

arias حــول مــدى حقيقــة اســتغال العاقــات فــي التســويق الشــبكي عــام 2010م )19( تهــدف 

الدراســة إلــى دراســة اســتغال العاقــات مــع األقــارب واألصدقــاء والزمــاء فــي تحســين اإلتجــاه 
نحــو قنــوات التســويق الشــبكي، بوجهيــه اإليجابــي والســلبي. اعتمــدت الدراســة علــى منهــج 
المســح اإلعامــي، وُجمعــت بياناتهــا مــن 140 مفــردة مــن زبائــن التســويق الشــبكي. توصلــت 
الدراســة إلــى أنــه علــى الرغــم مــن اســتغال المعــارف فــي أنشــطة التســويق الشــبكي، إال أن 

الزبائــن كونــوا فهًمــا ســلبًيا نحــو قنــوات ذلــك التســويق.
دراســة Ling Feng و Anbao Wang حول إســاءات الفهم الشــائعة في التســويق الشــبكي . 2

أهــم  تحديــد  إلــى  الدراســة  هــذه  هدفــت   )20( عــام 2011م  اســتراتيجياته  بتطويــر  وعاقتهــا 
إســاءات الفهــم علــى التســويق الشــبكي، وأســاليب مواجهتهــا اســتراتيجًيا، وتوصلــت بعــد فحــص 
التــراث النظــري المتــاح فــي مجالهــا باســتخدام منهجيــة المســح اإلعامــي إلــى أن المشــاريع 
الصغيــرة والمتوســطة هــي األكثــر تأثــًرا بســوء الفهــم علــى التســويق الشــبكي الــذي تعلــق جانــب 

كبيــر منــه بهويــة المســوق. 
دراســة نــور الهــدى أحمــد محمــد راشــد حــول تطويــر اإلدارة اإللكترونيــة فــي التعليــم العــام فــي . 3

ضوء متطلبات المجتمع الشــبكي عام 2013م )21( تهدف الدراســة إلى التعرف على تطوير 
اإلدارة االلكترونيــة فــي التعليــم العــام فــي ضــوء متطلبــات المجتمــع الشــبكي، مــن خــال دراســة 
األســس النظريــة لتفعيــل اســتخدام الشــبكات واإلنترنــت فــي خدمــات تعليميــة مفيــدة. اســتخدمت 
الدراســة منهــج المســح، وُجمعــت بايناتهــا بواســطة المقابلــة مــع عــدد مــن مديــري المــدارس. 
توصلت الدراســة إلى أن توجيه االهتمام نحو أهمية تطوير اإلدارة المدرســية يخدم األهداف 

التربويــة فــي ظــل الخصائــص المميــزة للمجتمــع الشــبكي.
دراســة محمــد رزق محمــد الســعيد قطــان حــول دور التســويق الشــبكي فــي تحقيــق الميــزة . 4

التنافســية فــي منظمــات األعمــال عــام 2015م )22( وهــي دراســة ضمــن موجــة مــن الدراســات 
التــي ازدهــرت مــع مطلــع النصــف الثانــي مــن العقــد الثانــي مــن القــرن الحــادي والعشــرين 
واهتمــت بالمجتمــع الشــبكي كبيئــة معروفــة للتســويق اإللكترونــي متعــدد المراحــل، وهدفــت 
الدراســة إلــى استكشــاف تأثيــر التســويق الشــبكي فــي تحقيــق الميــزة التنافســية مــن خــال )تلبيــة 
منهــج  الدراســة  اســتخدمت  العميــل(.  للعميــل - والء  المنتــج  تســليم  العميــل -  إحتياجــات 
المســح وُجمعــت بياناتهــا بواســطة اســتمارة اســتقصاء ُوزعــت علــى 334 مفــردة مــن العامليــن 
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بشــركات التســويق الشــبكي بجمهوريــة مصــر العربيــة. توصلــت الدراســة إلــى أن هنــاك تأثيــر 
للتســويق الشــبكي على الميزة التنافســية، وأن أهم ميزة تنافســية هي ســرعة االســتجابة للعماء 

واالهتمــام بفــن التعامــل.
دراســة كل مــن Troy A. Tyre وزمائــه حــول تحليــل تفســير ظاهــرة جوهــر نجــاح التســويق . 5

الشــبكي عــام 2016م )23( هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى كيفيــة تطويــر وتنفيــذ خطــط 
ناجحــة مــن قبــل المســوقين فــي التســويق الشــبكي، اعتمــدت علــى منهــج المســح اإلعامــي، 
وكانــت أداتهــا المقابلــة، وعينتهــا مجموعــة مســوقين مــن 10 شــركات ناجحــة فــي مجــال 
التســويق الشــبكي. توصلــت الدراســة إلــى أن القيــادة الناجحــة تعــد عامــًا حاســًما فــي تحقيــق 

النجــاح فــي أهــداف التســويق الشــبكي.
دراســة كل مــن M. Rezvani, S. Ghahramani َو R. Haddadi حــول اســتراتيجيات . 6

فــي  المتقدمــة  التكنولوجيــا  علــى  المبنيــة  التســويق  ومنتجــات  البيــع  فــي  الشــبكي  التســويق 
المشــروعات متناهيــة الصغــر عــام 2017م )24( هدفــت الدراســة إلــى دراســة فوائــد وظائــف 
وآثــار اســتراتيجيات التســويق الشــبكي، مثــل تخفيــض التكلفــة، فــي حيــاة المشــروعات متناهيــة 
الصغــر. اعتمــت الدراســة منهــج المســح اإلعامــي، وقامــت بتحليــل عــدد مــن مواقــع مضمــون 
التســويق الشــبكي للشــركات الصغيــرة فــي طهــران. وتوصلــت االدراســة إلــى أن االســتراتيجيات 
محــل البحــث أفــادت المشــروعات متناهيــة الصغــر بالفعــل فــي التغلــب علــى الكثيــر مــن 

المشــكات، بــل وتقديــم منتجــات جديــدة بتكنورلوجيــا متقدمــة.
دراســة عبــد المعــز علــى العبــد الشــيخ علــى الميدانيــة حــول وضــع نمــوذج مقتــرح الســتخدام . 7

التســويق الشــبكي علــى تنميــة االســتثمار غيــر المباشــر فــي البنــوك التجاريــة المحليــة فــي 
قطــاع غــزة عــام 2017 م )25( هدفــت الدراســة إلــى وضــع نمــوذج يرتكــز علــى مفاهيــم وأدوات 
التســويق الشــبكي فــي تنميــة االســتثمار المصرفــي، اعتمــدت الدراســة علــى منــج المســح، 
وُجمعــت بياناتهــا عبــر مقابــات مــع 130 مفــردة مــن العامليــن فــي قطــاع البنــوك الفلســطينية، 
واســتمارة اســتقصاء أخــرى ُوزعــت علــى 384 مفــردة مــن عمــاء تلــك البنــوك. توصلــت 
الدراســة إلــى أن التســويق الشــبكي يؤثــر فــي االســتثمار غيــر المباشــر فــي القطــاع المصرفــي 

عبــر جــذب حســابات جديــدة.
التعليق على الدراسات السابقة وأوجه اإلفادة منها:

اختبــرت الدراســات الطبيعــة االفتراضيــة للمجتمــع والتســويق الشــبكي وأثبتــت تأثيراتهــا المختلفــة . 1
علــى أنشــطة التســويق فــي مجــاالت مختلفــة، لــذا تســعى الدراســة الحاليــة علــى دراســة أحــد 

جوانــب هــذا التأثيــر علــى القائــم بالتســويق.
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توصلــت الدراســات إلــى أن المجتمعــات التــي يقودهــا العمــاء أنتجــت نتائــج تســويقية تختلــف . 2
عــن تلــك التــي تقودهــا الشــركات، وتعمــل الدراســة الحاليــة علــى دراســة أثــر هــؤالء العمــاء 
علــى المســوق فــي مجتمــع يقــوده العمــاء فــي بعــد الصــورة الذهنيــة، لتكمــل مــا بدأتــه الدراســات 

الســابقة.
توصلــت الدراســات إلــى أن التســويق الشــبكي يتناســب يحقــق مزايــا للمســوق داخــل مجموعــات . 3

صغيــرة وفــي المشــروعات المتناهيــة الصغــر، لــذا تعمــل الدراســة الحاليــة علــى دراســة الصــورة 
الذهنيــة المتكونــة عــن هــذه الفوائــد والســلبيات أيًضــا إن وجــدت. 

أهداف الدراسة: 
  تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق هدف رئيسي هو: 

  »التعــرف علــى أثــر ممارســة المســوقين ألنشــطة التســويق الشــبكي علــى تكويــن الصــورة الذهنيــة 
للمجتمــع االفتراضــي الشــبكي«

  يتفرع عن هذا الهدف الرئيسي عدد من األهداف الفرعية، وهي:
التعــرف علــى الخصائــص الديموغرافيــة للقائميــن بالتســويق الشــبكي، وعاقــة هــذه الخصائــص . 1

بالصــورة الذهنيــة ألفــراد شــبكتهم لديهــم.
القائميــن . 2 لــدى  الذهنيــة  وعناصــر صورتهــم  التســويق  شــبكة  أعضــاء  تنــوع  مامــح  رصــد 

باآلخــر. منهمــا  كل  وعاقــة  بالتســويق، 
كشــف حجــم شــبكة التســويق األمثــل، وعاقتــه بالصــورة الذهنيــة ألفــراد الشــبكة لــدى القائــم . 3

بالتســويق.
رصــد نمــط إدارة شــبكة التســويق واالســتراتيجيات إعــادة بنــاء أو تحســين الصــورة الذهنيــة لــدى . 4

القائميــن بالتســويق، وعاقــة كل منهمــا باآلخــر.
تساؤالت الدراسة:

  تعمل هذه الدراسة على اإلجابة على عدد من التساؤالت هي:
ماهي الخصائص الديموغرافية للقائمين بالتسويق الشبكي؟. 1
ما عاقة هذه الخصائص بالصورة الذهنية ألفراد الشبكة لدى القائم بالتسويق؟. 2
كيف يتسع تنوع أفراد الشبكات التسويقية؟ . 3
مــا هــي عناصــر الصــورة الذهنيــة لــدى القائــم بالتســويق حــول مجموعتــه الشــبكية؟ ومــا عاقــة . 4

هــذه العناصــر ببعضهــا؟
ومــا مــدى تأثيــر تنــوع الشــبكات التســويقية علــى عناصــر الصــورة الذهنيــة ألفرادهــا لــدى القائــم . 5



د. نهله احلوراني

263 مجلة البحوث اإلعالمية  -  ع  48 /  ج 1

باالتصال؟ 
متى يصبح حجم الشبكة التسويقية مثالًيا للعمل؟. 6
ما عاقة حجم شبكة التسويق بالصورة الذهنية ألفراد الشبكة لدى القائم بالتسويق؟. 7
كيف أدار القائم بالتسويق شبكته بأنماط اإلدارة؟. 8
ما هي اســتراتيجيات إعادة بناء أو تحســين الصورة الذهنية المســتخدمة مع شــبكات التســويق . 9

محل الدراســة؟
مــا عاقــة نمــط اإلدارة الــذي اســتخدمه القائــم بالتســويق باســتراتيحيات إعــادة بنــاء أو تحســين . 10

الصــورة الذهنيــة ألفرادهــا لــدى المســوق.
مفاهيم الدراسة:

أواًل: التســويق الشــبكي: هــو نظــام بيعــي لبيــع منتــج معيــن إلــى أشــخاص تــم تجنيدهــم لمســاعدتك 
علــى البيــع، أشــخاص يبيعــون لــك، تنظــر لهــم باعتبــار خــط البيــع األدنــى لــك، وينظــرون لــك كخــط 

البيــع األعلــى لهــم )26(.
ثانًيــا: المجتمــع االفتراضــي: أفــراد المجتمــع االفتراضــي هــم أعضــاء شــبكات اجتماعيــة إلكترونيــة 
افتراضيــة يتفاعلــون فيمــا بينهــم باســتخدام وســيلة تواصــل إلكترونيــة مــا، متجاوزيــن كل الحواجــز 

الجغرافيــة والسياســية ســعًيا وراء االهتمامــات واألهــداف المشــتركة )27(.
ثالثًــا: الصــورة الذهنيــة: الصــورة العقليــة التــي تتكــون فــي أذهــان النــاس عــن المؤسســات المختلفــة، 
وقــد تتكــون علــى األدلــة والوثائــق أو علــى الشــائعات واألقــوال غيــر الموثوقــة، ولكنهــا تمثــل واقًعــا 

صادًقــا مــن وجهــة نظــر مــن يحملهــا )28(.
اإلطار النظري للدراسة: 

أوأًل: نموذج »قيمة العالقة« في التسويق الشبكي: 
  يقــوم هــذا النمــوذج علــى فكــرة أساســية تــرى أن الســبب الرئيســي النضمــام كل مســتهلك للشــبكة 
التسويقية هي القيمة أو المنفعة التي تتحقق له من وراء العاقات التي ينشئها داخل هذه الشبكة، 
ســواء مــع المســوق الــذي تــم تجنيــده علــى رأس الشــبكة )الخــط األدنــى للبيــع كمــا ســبق ذكــره( أو 
مــع المســتهلكين اآلخريــن المتاحيــن لاتصــال عبــر وســائل االتصــال التــي تتيحهــا الشــبكة للتفاعــل، 
والعكــس صحيــح، أي أن المســوق فــي خــط البيــع األدنــى ينضــم للشــبكة علــى رأســها للحصــول علــى 
منفعــة العاقــات مــع المســتهلكين عبــر حصــول كل منهــم علــى المزيــد مــن المعلومــات حــول بعضهــم 

البعــض وحــول مجــال االتصــال )29(.
ثانًيا: نموذج شارب )تحليل مستمر للصور الذهنية لتصحيح السلوك وبرامج االتصال(:
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  يســاعد تحليــل الصــورة الذهنيــة للمنظمــة، ســواء مــن حيــث صورتهــا لــدى جمهورهــا أو صــورة 
جمهورهــا لديهــا، فــي عمليــة التغييــر، ويعــد تحليــل الصــورة عمليــة معقــدة حيــث يتطلــب بحـــــــــــوثًا 
موضوعيــة مســتمرة، كذلــك وجــود عوامــل عديــدة تتداخــل فــي تحليــل الصــورة )30( )حجــم المنظمــة-

تنــوع أعضــاء العمل-التبايــن فــي أنمــاط اإلدارة »االنتقــاء«(.
مجتمع الدراسة: 

  العاملون في التسويق الشبكي من المصريين.
عينة الدراسة:

  هــي عينــة متاحــة مــن العامليــن فــي مجــال التســويق الشــبكي مــن المصرييــن، وبلــغ قوامهــا 568 
مفــردة. تــم اختيــار مــا ال يقــل عــن 400 مفــردة منهــم كعينــة ممثلــة، وهــو مــا جــرت العــادة عليــه فــي 
دراســات المعاينــة الخاصــة بمنهــج المســح اإلعامــي نتيجــة للدراســات اإلحصائيــة المتفــق عليهــا فــي 

هــذا المجــال )31( ويمثــل الجــدول )1( خصائــص عينــة الدراســة.
الجدول )1( خصائص عينة الدراسة

%كالفئاتالمتغيرات

النوع

30253.2ذكر

26646.8أنثى

568100اإلجمالى

العمر

13022.9من 18 حتى 25

25745.2من 26 حتى 35

13123.1من 36 حتى 45

508.8أكتر من 46

568100اإلجمالى

سنوات الخبرة

25444.7أكثر من عام

22038.7أكثر من خمسة أعوام

9416.5أكثر من سبعة أعوام

568100اإلجمالى

مجال العمل في التسويق 
الشبكي

356.2الخدمات الخيرية

437.6السلع المنزلية

10017.6الخدمات السياسية

335.8الحمالت الصحية

9015.8الحمالت االجتماعية

12021.1المنتجات التجميلية

6010.6المبادرات األخالقية

6210.9الخدمات االقتصادية

254.4الحمالت الثقافية

568100اإلجمالى
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الحدود البشرية للدراسة: 
  تمثلت في حدود عينة الدراسة التي سيأتي الحديث عنها الحًقا.

الحدود المكانية للدراسة:
  تمثلت الحدود المكانية في جمهورية مصر العربية.

الحدود الزمانية للدراسة:
بــدأ تطبيــق الدراســة فــي األول مــن يوليــو عــام 2017 م وتــم االنتهــاء منهــا فــي األول مــن 

ســبتمبر عــام 2017م. 
الحدود الموضوعية للدراسة: 

  يتحــرك جمــع بيانــات الدراســة ومعالجتهــا فــي إطــار أهدافهــا المحــددة مســبًقا ضمــن حــدود عنوانهــا 
وموضوعها.

نوع الدراسة ومنهجها: 
  تنتمــي هــذه الدراســات إلــى الدراســات الوصفيــة، وتعتمــد علــى منهــج المســح اإلعالمــي بشــقيه 

الوصفــي والتحليلي. 
أدوات الدراسة: 

  اعتمدت الدراسة في جمع بياناتها من مفردات عينتها على استمارة استقصاء.
إجراءات الثبات والصدق المتبعة في الدراسة فيما يخص صحيفة االستبيان: 

  مــن أجــل العمــل علــى ضمــان أكبــر قــدر مــن الصــدق فــي صحيفــة اســتقصاء هــذه الدراســة تــم 
عرضهــا علــى عــدد مــن المحكميــن األكفــاء فــي مجــال التخصــص الــذي تــدور فــي فلكــه الدراســة 
الحاليــة 1	 ومــن ثــم االســتفادة مــن ملحوظاتهــم حــول الصحيفــة قبــل تطبيقهــا، كمــا اســتخدم معامــل 
ألفا-كرونبــاخ للثبــات والمصداقيــة للتأكــد مــن اتســاق ثبــات ومصداقيــة إجمالــي درجــات اســتمارات 
االســتبيان أو المقيــاس، وكانــت قيمتــه فــي اســتمارة الدراســة الراهنــة )750,( ممــا يعنــي أن نســبة 

االتســاق والصــدق عاليــة بيــن إجمالــي إجابــات المبحوثيــن.
1	 تم تحكيم صحيفة االستقصاء لدى كل من:

أ.د/ علي عجوة أستاذ العاقات العامة بإعام القاهرة.. 1
أ.د. عبد العزيز السيد أستاذ الصحافة بإعام وعلوم اتصال جنوب الوادي.. 2
أ.د. فؤادة البكري أستاذ العاقات العامة المتفرغ بآداب حلوان.. 3
أ.م.د/ محمد عتران أستاذ العاقات العامة المساعد بإعام القاهرة.. 4
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فروض الدراسة:
الفرض األول: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مكونات الصورة الذهنية ألعضاء المجموعة 
الشــبكية لــدى المبحوثيــن تبعــا الختــاف عواملهــم الديمغرافيــة )النــوع – العمــر– ســنوات خبــرة- 

مجــال العمــل فــي التســويق الشــبكي(.
الفــرض الثانــي: توجــد عاقــة ارتبــاط إيجابــي ذات داللــة إحصائيــة بيــن الخصائــص الديموغرافيــة 

ألعضــاء شــبكة التســويق ومكونــات الصــورة الذهنيــة ألعضائهــا لــدى المبحوثيــن.
الفــرض الثالــث: توجــد عاقــة ارتبــاط إيجابــي ذات داللــة إحصائيــة بيــن حجــم الشــبكة التســويقية 

ومكونــات الصــورة الذهنيــة ألعضــاء الشــبكة التســويقية لــدى المبحوثيــن.
ــا بيــن نمــط إدارة الشــبكة التســويقية  ــع: توجــد عاقــة ارتبــاط إيجابــي داللــة إحصائًي ــرض الراب الف

واســتراتيجيات إعــادة بنــاء أو تحســين الصــورة الذهنيــة ألعضائهــا لــدى المبحوثيــن.
النتائج العامة للدراسة:

   يمكــن عــرض هــذه النتائــج عبــر تقســيمها إلــى عــدد مــن المحــاور فــي إطــار اإلجابــة علــى 
النحــو اآلتــي: الدراســة علــى  تســاؤالت 

المحور األول: حجم شبكات التسويق لدى المبحوثين:
جدول )2( يوضح حجم شبكات التسويق الفعلية لدى المبحوثين

الترتيب%كحجم الشبكة
19634.52ما بين 25 و 100 عضو.
22439.41ما بين 100 و 250 عضو

14826.13أكثر من 500 عضو
100%568اإلجمالى

جدول )3( يوضح حجم الشبكة كبيرة الحجم في نظر المبحوثين
الترتيب%كحجم الشبكة

5194ما بين 25 و 100 عضو.
22439.41ما بين 100 و 300 عضو
11319.93بين 300 و 500 عضو

50018031.72 عضو فأكثر
100%568اإلجمالى

  يوضــح الجــدوالن )2 َو 3( أن معظــم المبحوثيــن يتــراوح حجــم شــبكاتهم التســويقية مــا بيــن 100 
َو 250 عضــو. عنــد النظــر إلــى أن معظــم المبحوثيــن يــرون أن الشــبكات التســويقية تصبــح كبيــرة 
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حيــن يتــراوح عددهــا مــا بيــن 100 َو 300 عضــو، يمكــن أن نســتنتج مــن ذلــك، وفًقــا لعوامــل 
تحليــل الصــورة الذهنيــة فــي نمــوذج شــارب )32( أن حجــم الشــبكة المؤثــر فــي الصــورة الذهنيــة لــدى 
المبحوثيــن كان متوســًطا بالنســبة لألحجــام المتاحــة، إذ يميــل معظمهــم العتبــار شــبكاتهم كبيــرة 
نســبًيا، وقامــوا بتصنيفهــا كذلــك، ويمكــن تفســير ذلــك بأنهــم يــرون أن أكبــر حجــم وصلــوا لــه فعلًيــا 

هــو حجــم الشــبكة الكبيــرة، ولــم يتجــاوزوه لتقديــر حجــم شــبكات أكبــر. 
جدول )4( يوضح رؤية المبحوثين للحجم المناسب للمجموعات الشبكية )ن=568(

العبارةم
الوسط معارضمحايدموافق

الحسابى
االنحراف 
المعيارى

الوزن 
بالنسبى

رتي
الت

جاه
الت

ا

%ك%ك%ك

1

كلما زاد حجم المجموعة 
كلما زاد ازدادت معه 

قدرتي على التعامل مع 
أفرادها.

ايد18632.712021.126246.11.8660.878762.219
مح

2
المجموعات المتجانسة 
الكبيرة تسمح لي بزيادة 
أعداد أعضائها بسهولة.

فق43877.18715.3437.62.6950.603289.853
موا

3
تدير المجموعات ذاتها 

وفق القواعد التي أضعها 
كلما كانت أصغر.

فق45880.6549.5569.92.7080.636290.252
موا

4
كلما كانت المجموعات 

أكبر كلما انقسمت بالتالي 
إلى مجموعات أصغر.

فق3586315427.1569.92.5320.668584.395
موا

5

أميل لعمل مجموعات 
كبيرة ألنها تساعدني 

على االستفادة من العالمة 
التجارية.

فق29752.320035.27112.52.3980.700379.937
موا

6
يجعل الوالء من أعضاء 

المجموعة الصغيرة الحجم 
عمالء لفترة طويلة.

فق3696512021.17913.92.5110.727383.686
موا

7
أكسب ثقة األعضاء كلما 
كانت المجموعات أصغر 

حجًما لسهولة التفاعل.
فق40070.49516.77312.92.5760.708685.854

موا

8
متابعة احتياجات األعضاء 
تصبح أسهل كلما كانت 

المجموعات أصغر.
فق48084.5447.7447.72.7680.577892.251

موا

9
التعامل مع المجموعات 
كعائلة يحتاج ألن تكون 
صغيرة الحجم كالعائلة. 

ايد20435.920035.216428.92.0700.802569.018
مح
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   تشــير بيانــات الجــدول )4( أن قيــم الوســط الحســابى قــد تراوحــت مــا بيــن )1,866: 2,768( 
أي أنهــا تنحصــر مــا بيــن )موافــق و محايــد(، ويتضــح مــن ذلــك أن اآلراء قويــة حــول هــذه األبعــاد 

ومــدى موافقتهــم عليهــا.
  يتضــح مــن الجــدول )4( أن معظــم المبحوثيــن يــرون أن المجموعــات الشــبكية كلمــا كانــت أصغــر 
حجًمــا، كلمــا صــارت إدراتهــا وجنــي الفوائــد )المذكــورة فــي الجــدول الســابق( مــن ورائهــا أفضــل، 
ويشــير ذلــك إلــى أن المجتمعــات االفتراضيــة تتشــكل لديهــم مــن مجموعــات أصغــر مندمجــة مــع 
ــا. تتماثــل تلــك الطريقــة مــع تكــون المجتمــع  بعضهــا البعــض، وقــد اســتجابوا للتعامــل معهــا إيجابًي

.)33( van Dijk االفتراضــي مــن شــبكات افتراضيــة أصغــر لــدى
المحــور الثانــي: نمــط إدارة المبحوثيــن للمجموعــات الشــبكية كأحــد عناصــر تحليــل الصــورة 

الذهنيــة لتلــك المجموعــات:
جدول )5( يوضح طريقة إدارة بداية تكوين المجموعات الشبكية لدى المبحوثين )ن=568(

العبارةم
الوسط معارضمحايدموافق

الحسابى
االنحراف 
المعيارى

الوزن 
بالنسبى

رتي
الت

االتجاه
%ك%ك%ك

1
ببداية واقعية بالتواصل 

مع عضو واحد ثم تتحول 
لإنترنت فيزيد األعضاء.

محايد21437.718833.116629.22.0850.812369.482

تبدأ على اإلنترنت بالتواصل 2
موافق28550.219033.59316.42.3380.743177.931مع مجموعة صغيرة ثم تكبر.

محايد12622.233058.111219.72.0250.647467.483ليس هناك قواعد للبدايات.3

تشــير بيانــات الجــدول )5( أن قيــم الوســط الحســابى قــد تراوحــت مــا بيــن )2,02: 2,33( أي 
انهــا تنحصــر مــا بيــن )موافــق ومحايــد(، ويتضــح مــن ذلــك أن اآلراء قويــة حــول هــذه األبعــاد ومــدى 

موافقتهــم عليهــا.
  يوضــح الجــدول )5( أن أغلبيــة المبحوثيــن كونــوا مجموعاتهــم الشــبكية عــن طريــق التواصــل مــع 
مجموعــة صغيــرة موجــودة بالفعــل يقــوم المســوق بــإدارة عاقتهــا بمــا يســوق لــه، ممــا يمكــن تفســيره 

فــي ضــوء مــا يأتــي: 
مــع . 1 التعامــل  إجــراءات  أن  يــرى  الشــبكي)34(  التســويق  فــي  العاقــة  قيمــة  نمــوذج  إن 

المجموعــات يتــم حســب المنفعــة المتحصلــة منهــا، ممــا يعنــي أن التعامــل مــع المجموعــات 
الصغيــرة يفيــد فــي بدايــة أفضــل لنشــاط التســويق الشــبكي. 

إن المجموعــات الصغيــرة تضمــن انتشــاًرا أســرع وفًقــا لمفهــوم توالــد الشــبكات التســويقية، . 2
إذ تضمــن اإلدارة الناجحــة للمجموعــات التســويقية أن يتحــول كل زبــون لمركــز نشــر 
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لاســتراتيجية التســويقية ، وبالتالــي نقطــة جــذب لزبائــن أكثــر، والمجموعــة بهــا أكثــر مــن 
زبــون وأكثــر مــن نقطــة جــذب، لــذا تقدمــت علــى التعامــل مــع فــرد بمفــرده كبدايــة للنشــاط 

التســويقي وكــذا علــى غيــاب قواعــد محــددة لبدايــة تكويــن المجموعــات الشــبكية. 
3 . Junxiang و Xinghong liu تتفــق نتائــج هــذا الجــدول مــع نتائــج دراســة كل مــن

Zhang )35( مــن حيــث أن خاصيــة اكتشــاف المجموعــات االفتراضيــة يزيــد مــن قيمتهــا 
مــن الناحيــة العمليــة.

جدول )6( يوضح نمط إدارة المبحوثين لشبكاتهم التسويقية )ن=568(

العبارةم
الوسط معارضمحايدموافق

الحسابى
االنحراف 
المعيارى

الوزن 
بالنسبى

رتي
الت

االتجاه
%ك%ك%ك

1
عبر التفاعل بينهم 
وبين أفراد هم من 

يختارونهم.
محايد20636.323040.513223.22.1300.761071.013

محايد14525.518933.323441.21.8430.802461.444عبر الصدفة.2

3

عبر السماح لي 
بالدخول في مجموعات 
افتراضية أخرى في 

مجاالت أخرى.

موافق30954.416028.29917.42.3690.763378.992

عبر استخدام المنتج أو 4
موافق40070.48715.38114.32.5620.729685.381الخدمة التي أقدمها. 

  تشــير بيانــات الجــدول )6( أن قيــم الوســط الحســابى قــد تراوحــت مــا بيــن )1,843:2,562( 
أى انهــا تنحصــر مــا بيــن )موافــق و محايــد(، ويتضــح مــن ذلــك أن اآلراء قويــة حــول هــذه األبعــاد 

ومــدى موافقتهــم عليهــا.
  يتضــح مــن الجــدول )6( أن نمــط إدارة المجموعــة الشــبكية المعتمــد علــى التعامــل مــع االســتخدام 
النهائــي للمنتــج أو الخدمــة تقــدم علــى مــا ســواه لــدى المبحوثيــن، وجــاء نمــط الصدفــة فــي المرتبــة 
األخيــرة، ممــا يشــير إلــى أن التفاعــل المتقــدم علــى اتمــام الصفقــة ليــس فــي ذات أهميــة الوصــول 

لنهايتهــا باســتخدام مــا يســوق لــه بالفعــل، ويمكــن تفســير ذلــك فــي ضــوء مــا يأتــي: 
إن أكبــر قيمــة يتحصــل عليهــا المبحــوث مــن التســويق الشــبكي وفًقــا لنمــوذج »قيمــة . 1

العاقــة« يتمثــل فــي إتمــام الصفقــة كمــا يريــد، لــذا كان مــن المهــم أن يرســم نمــط إدارتــه 
حــول المكافــأة األكبــر بالنســبة لــه )36( وهــو مــا عبــر عنــه المبحوثــون هنــا.

إن المبحوثيــن هــم مــن يوجهــون عــادة االهتمامــات التســويقية داخــل مجموعــات التســويق . 2
ن كان المصــدر الرئيســي لهــذه االهتمامــات هــو اهتمامــات أعضــاء  الشــبكي، حتــى واإ
المجموعــة الشــبكية ذاتهــم )37( ومــن المنطقــي أن يهتمــوا بــأن يحقــق األعضــاء اتمــام 
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الصفقــة المســتهدفة حتــى نهايتهــا، وهــو مــا عبــر عنــه المبحوثيــن فــي اختياراتهــم هنــا. 
3 .   Troy A. Tyre لــه دراســة كل مــن مــا توصلــت  مــع  الســابق  الجــدول  نتائــج  تتفــق 

وزمائــه )38( مــن أن اإلدارة الناجحــة واختيــار نمطهــا المناســب أثــرا بشــكل حاســم فــي 
الشــبكي ككل.  التســويث  عمليــة 

جدول )7( يوضح اتجاهات آراء المبحوثين نحو إدارة مجموعاتهم الشبكية )ن=568(

العبارةم
الوسط معارضمحايدموافق

الحسابى
االنحراف 
المعيارى

الوزن 
بالنسبى

رتي
الت

جاه
الت

ا

%ك%ك%ك

أراهم أصدقاء أمضي 1
ايد21938.618732.916228.52.10.813570.015معهم وقتًا جمياًل.

مح

2

نستطيع أن نمثل مًعا 
مجموعة صغيرة 
منسجمة على أحد 
وسائل التواصل 

االجتماعي.

فق31054.6165299316.42.3820.751479.42
موا

مصدر للتخلص من 3
ايد15026.432857.79015.82.1060.641970.184القلق والضغوط.

مح

مصدر للطاقة 4
فق28950.920135.47813.72.3720.713579.053اإليجابية.

موا

سبب للكسب وأكل 5
فق40170.612021.1478.32.6230.633287.441العيش.

موا

أحد أسباب الملل 6
7913.912021.1369651.4890.727349.656والطاقة السلبية.

ض
ار

مع

   يتضح من بيانات الجدول )7( أن قيم الوسط الحسابى قد تراوحت ما بين )1,489:2,623(، 
وترى الباحثة أن اآلراء قوية حول هذه األبعاد ومدى موافقتهم عليها.

  يوضح الجدول )7( أن اتجاهات المبحوثين نحو إدارة مجموعاتهم الشبكية تمثلت لدى معظمهم 
فــي رؤيتهــا كمشــروع لكســب العيــش، تــاه التعامــل مــع المجموعــة علــى أنهــا مجموعــة منســجمة، 
وظهــر أخيــًرا كــون هــذا العمــل أحــد أســباب الملــل والطاقــة الســلبية، ممــا يعنــي أن معظمهــم أحســوا 

باإليجابيــة فــي التعامــل مــع مجموعاتهــم، ويمكــن أن نســتنتج مــن ذلــك مــا يأتــي: 
أن عمــل مجموعــات التســويق الشــبكي تحقــق مــا يــراه هــوارد رينجولــد أن أيــة مجموعــة . 1

افتراضيــة يشــكلها فــرد أو مجموعــة ال تســتمر إال بتحقيــق أهــداف مشــتركة للجميــع فــي 
جــو إيجابــي )39(.

يتحقــق هنــا عنصــر »االنتقــاء« فــي تعامــل المســوقين مــع المجموعــة الشــبكية، فهــم . 2
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يختلفــون فــي اتجاههــم نحــو إدارتهــا، ممــا يحقــق بالتالــي عنصــر التنــوع فــي اإلدارة الــذي 
يــرى شــارب أنــه يعتبــر عنصــًرا يؤثــر فــي تكويــن الصــورة الذهنيــة لــدى كل فــرد حســب 
انتقائيتــه، ممــا يعنــي أن الصــورة الذهنيــة تختلــف لــدى كل مســوق تبًعــا الختــاف اتجاهــه 

نحــو إدارة هــذه المجموعــة )40(.
تتفــق بيانــات الجــدول الســابق مــع مــا توصلــت لــه دراســة ســام عبــد القــادر الفقهــاء )41( مــن . 3

حيــث أن عضويــة المبحوثيــن فــي المجموعــات االفتراضيــة حقــق اختــاف اتجاههــم وفًقــا 
للقيمــة المدركــة لديهــم عــن هــذه المجموعــات وفوائدهــا.

المحور الثالث: مكونات الصورة الذهنية للمجموعات الشبكية لدى المبحوثين:
جدول )8( يوضح مكونات الصورة الذهنية لدى المبحوثين )ن=568(

العبارةم
الوسط معارضمحايدموافق

الحسابى
االنحراف 
المعيارى

الوزن 
بالنسبى

رتي
الت

جاه
الت

ا

%ك%ك%ك

قاعدة البيانات 1
فق50088305.3386.72.8130.534893.781الخاصة بكل عضو.

موا

2
طريقة تفاعل 

العضو اإليجابية مع 
المضمون.

فق45880.6559.7559.72.7090.632890.322
موا

3
التغيير الذي يفرضه 
العضو على طريقتي 

في التعامل معه.
ايد29752.310518.516629.22.2310.873774.355

مح

4

طريقة استخدام 
العضو للمنتج أو 
الخدمة التي يدور 

التسويق حولها.

فق40170.6108195910.42.6020.669486.743
موا

5
التقييم المستمر 

للعضو لما أقدمه له 
من مادة تسويقية.

فق29652.117230.310017.62.3450.761078.174
موا

   تشــير بيانــات الجــدول )8( أن قيــم الوســط الحســابى قــد تراوحــت مــا بيــن )2,231: 2,813( 
أي أنهــا تنحصــر مــا بيــن )موافــق ومحايــد(، ويتضــح مــن ذلــك أن اآلراء قويــة حــول هــذه األبعــاد 

ومــدى موافقتهــم عليهــا.
  يتضــح مــن الجــدول )8( أن أهــم مكونــات الصــورة الذهنيــة لعضــو شــبكة التســويق لــدى المبحوثيــن 
كان قاعــدة البيانــات الخاصــة بــه، تاهــا طريقــة التفاعــل اإليجابــي لــه، وأخيــًرا جــاءت التغييــر الــذي 
يفرضــه العضــو علــى المبحــوث، ممــا أشــار ألن الخصائــص اإليجابيــة لحركــة العضــو داخــل شــبكته 

دون حاجــة مــن المبحــوث لتغييــر أمــر مــا تقدمــت علــى مــا ســواها، ويشــير ذلــك إلــى مــا يأتــي:
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أن االســتقرار فــي حركــة العضــو داخــل الشــبكة، بمــا يشــتمل عليــه مــن معلومــات تتوفــر . 1
عنــه، واســتمرار فــي التحــرك اإليجابــي نحــو تحقيــق أهــداف التســويق هــو أحــد أهــداف 
لــذا تقــدم علــى مــا ســواه فــي تكويــن المبحوثيــن لصــورة عــن  العمليــة التســويقية )42(، 

أعضــاء شــبكاتهم. 
إن المبحــوث يميــل لجمــع بيانــات عــن العضــو ويتأثــر بثبــات حركتــه أكثــر مــن تغيرهــا . 2

حيــن يقيــم العضــو المبحــوث أو يطلــب منــه التغييــر، وهــو أمــر يزيــد مــن تركيــز »قيمــة 
العاقــة« فــي هــذا التســويق الشــبكي فــي الحصــول علــى المزيــد مــن المعلومــات )43( 
بالنســبة للمبحوثيــن أكثــر ممــا ســواه مــن قيــم، نتيجــة الختيــار المبحوثيــن لذلــك فــي مقدمــة 

اختياراتهــم. 
تتفــق نتائــج الجــدول الســابق مــع نتائــج دراســة حبيــب بلقاســم )44( التــي تــرى أن الطبيعــة . 3

االفتراضيــة تســتدعي ابعــاًدا مختلفــة تتفــق معهــا، وهــو مــا تحقــق للمجموعــات الشــبكية 
هنــا. 

المحــور الرابــع: الخصائــص الديموغرافيــة ألعضــاء المجموعــات الشــبكية المؤثــرة علــى صورتهــم 
لــدى المبحوثين:

جدول )9( يوضح الخصائص الديموغرافية ألعضاء المجموعات الشبكية المؤثرة على صورتهم لدى المبحوثين 
)ن=568(

العبارةم
الوسط معارضمحايدموافق

الحسابى
االنحراف 
المعيارى

الوزن 
بالنسبى

رتي
الت

جاه
الت

ا

%ك%ك%ك

فق45079.27413447.72.7150.599590.491السن.1
موا

ايد27949.118432.410518.52.3060.763776.875الطبقة االجتماعية.2
مح

فق42775.26210.97913.92.6130.718687.092النوع.3
موا

ايد26446.515326.915126.62.1980.832073.296مستوى التعليم.4
مح

ايد16829.615427.124643.31.8630.843462.097مقر اإلقامة.5
مح

6
القدرة على التفاعل 

بنجاح كسمة 
شخصية.

فق30453.520135.46311.12.4240.683380.814
موا

7
تعدد المجموعات 
التسويقية التي 

ينتمي لها العضو.
فق38467.68414.810017.62.50.776683.333

موا
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  تشــير بيانــات الجــدول )9( أن قيــم الوســط الحســابى قــد تراوحــت مــا بيــن )1,863: 2,715( 
أى أنهــا تنحصــر مــا بيــن )موافــق و محايــد(، ويتضــح مــن ذلــك أن اآلراء قويــة حــول هــذه األبعــاد 

ومــدى موافقتهــم عليهــا.
  ويوضــح الجــدول أن الســن كان أكثــر الخصائــص الديموغرافيــة ألعضــاء المجموعــات الشــبكية 
يعنــي أن  أخيــًرا مقــر اإلقامــة، ممــا  الســن، وأتــى  تــاه  المبحوثيــن،  لــدى  تأثيــًرا علــى صورتهــم 
الخصائــص التــي تتصــل بخصائــص عضــو الشــبكة الشــخصية أكثــر مــن انتمائــه لجماعــة اجتماعيــة 
أثــرت فــي تكويــن الصــورة الذهنيــة لــه عنــد المبحوثيــن أكثــر ممــا ســواها، يمكــن تفســير ذلــك فــي 

ضــوء مــا يأتــي:
إن تحقيــق المنفعــة للقائــم بالتســويق تتحقــق أســرع كلمــا تجنبــت المــرور بحلقــة التفاعــل مــع . 1

جماعــات أخــرى ينتمــي لهــا عضــو المجموعــة قبــل أن يتخــذ قــرار الشــراء )45( ، لــذا يــزداد 
احتمــال أن يفضــل الصفــات التــي تبعــده عــن هــذه الجماعــات المختلفــة. 

إن انضمــام القائــم بالتســويق للحركــة فــي مجموعــات الحــد األدنــى مــن البيــع، تكــون مــن . 2
أجــل الحصــول علــى معلومــات أكثــر عــن األعضــاء، ومزيــد مــن ضبــط اإلدارة فــي معظــم 
األحــوال كفوائــد تعــود عليــه )46( ، ويــزداد احتمــال أن يســهل عليــه القيــام بذلــك كلمــا قلــت 

الجماعــات التــي يحتــاج للتعــرف عليهــا نظــًرا النضمــام األعضــاء لهــا.
المحــور الرابــع: العوامــل المؤثــرة علــى تكويــن المبحوثيــن لصــورة ذهنيــة عــن مجموعاتهــم 

الشــبكية:
جدول )10( يوضح العوامل المؤثرة على رؤية المبحوثين ألعضاء شبكاتهم )ن=568(

العبارةم
الوسط معارضمحايدموافق

الحسابى
االنحراف 
المعيارى

الوزن 
بالنسبى

رتي
الت

االتجاه
%ك%ك%ك

محبتك أو كراهيتك 1
معارض15026.4284.939068.71.5780.879552.584للتعامل معهم.

أنهم يشبهون 2
موافق37766.415026.4417.22.5920.621886.381توقعاتك عنهم.

3
أنهم يشبهون 
أقاربك أو 
أصدقاءك.

محايد2334122840.110718.82.2220.741874.062

4
أنهم دائًما ما 

يستطيعون لفت 
نظرك ألفعالهم.

محايد20035.212321.724543.11.9210.882364.023

  تشــير بيانــات الجــدول )10( أن قيــم الوســط الحســابى قــد تراوحــت مــا بيــن )1,578،2,592(، 
ويتضــح مــن ذلــك أن اآلراء قويــة حــول هــذه األبعــاد ومــدى موافقتهــم عليهــا.
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   يتضــح مــن الجــدول )10( أن التشــابه بيــن أفــراد المجموعــات الشــبكية وتوقعــات المبحوثيــن 
عنهــم يأتــي فــي مقدمــة األمــور المؤثــرة فــي تكوينهــم لصــورة عــن تلــك المجموعــات، بينمــا أتــت محبــة 
المبحوثيــن وكراهيتهــم لتلــك المجموعــات فــي نهايــة االختيــارات التــي تفاعلــوا معهــا، وظهــر بينهمــا 
اختيــارات عبــرت عــن قــدرة المبحوثيــن علــى إدارة المجموعــات بيــن الخياريــن، ويشــير ذلــك إلــى مــا 

يأتــي:
يتناســب ذلــك مــع تقــدم الخيــارات التــي تعبــر عــن االســتماالت العقليــة علــى نظيرتهــا العاطفيــة . 1

فــي مكونــات الصــورة الذهنيــة قبــل ذلــك.
عنــد النظــر للصــورة الذهنيــة المتكونــة لــدى المبحوثيــن عــن المجموعــات الشــبكية مــن . 2

خــال تنــوع أنمــاط إدارتهــم لهــا وفًقــا لنمــوذج شــارب 47، نجــد هنــا أن تشــابه المجموعــات 
الشــبكية مــع مــا يســتعد لــه المبحوثــون، تقــدم علــى اختافهــم معــه فــي التأثيــر علــى 
الصــورة الذهنيــة لــدى المبحوثيــن، ممــا يعنــي أن المجموعــات األكثــر تشــابًها مــع توقعــات 
المبحــوث ُيحتمــل أن تؤثــر أكثــر ممــا ســواها فــي تكويــن صورتهــا الذهنيــة لــدى المبحوثيــن. 

تتفــق نتائــج الجــدول الســابق مــع مــا توصلــت لــه دراســة إيمــان حســن شــمردل )48( مــن . 3
ــا يقودهــا المبحوثــون، ومــن ثــم يضيفــون  حيــث أن المجموعــات الشــبكية االفتراضيــة هن

عليهــا القيمــة التــي يرونهــا. 
المحور الخامس: عقد الصفقات االفتراضية في الواقع:

جدول )11( يوضح رؤية المبحوثين لتعامل أعضاء شبكاتهم مع الصفقة االفتراضية )ن=568(

العبارةم
الوسط معارضمحايدموافق

الحسابى
االنحراف 
المعيارى

الوزن 
بالنسبى

رتي
الت

االتجاه
%ك%ك%ك

1

تعتبر مجموعاتي كل ما 
أقدمه مؤشرات تساعدها على 
التعامل مع الواقع، وال تكتفي 
باالفتراضيات كي تحصل 

الصفقة. 

محايد28950.915427.1125222.2880.804176.294

2
تفضل مجموعاتي الشراء 
اإللكتروني عبر البطاقات 

اإلئتمانية.
موافق37065.18915.710919.22.4590.795881.982

3
تفضل مجموعاتي التحقق من 
البضائع والخدمات واقعيًا قبل 

الشراء.
محايد18632.720035.2182322.0070.805666.95

4
تعتبر المعلومات التي أقدمها 
عبر المجموعة االفتراضية 

حاسمة في الشراء.
موافق30653.920035.26210.92.4290.681380.983

 يكتمل العمل غالبًا عبر 5
موافق39669.712021.1529.22.6060.650186.851المجموعة االفتراضية.
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  تشــير بيانــات الجــدول )11( أن قيــم الوســط الحســابى قــد تراوحــت مــا بيــن )2,007:2,606( 
أى انهــا تنحصــر مــا بيــن )موافــق و محايــد(، ويتضــح مــن ذلــك أن اآلراء قويــة حــول هــذه األبعــاد 

ومــدى موافقتهــم عليهــا.
التــي  الشــبكية  المجموعــات  يــرون أن أعضــاء  المبحوثيــن  أغلــب  الجــدول )11( أن    يوضــح 
يتعاملــون معهــا غالًبــا يعتمــدون علــى العاقــة االفتراضيــة إمــا فــي إتمــام الصفقــة كليــة أو الحصــول 
علــى معلومــات حاســمة أو اتخــاذ خطــوة حاســمة نحــو الشــراء إلتمــام الصفقــة، إذ احتلــت الخيــارات 

المعبــرة عــن ذلــك مقدمــة خيــارات المبحوثيــن فــي هــذا المجــال، ويشــير ذلــك إلــى مــا يأتــي:
تحقــق اختــاف المجتمــع االفتراضــي فــي خصائصــه بالنســبة للصفقــة المســتهدفة لــدى . 1

معظــم المبحوثيــن بــدًءا مــن بدايــة العاقــة التســويقية معهــم حتــى الشــراء أو مــا قبــل الشــراء 
مباشــرة، ممــا يعنــي أن اإلدارة حققــت أهدافهــا افتراضًيــا هنــا بتنــوع األنمــاط التــي تعرضنــا 

لهــا ســابًقا )49(.
إن المجموعــات االفتراضيــة تتأثــر بالطبيعــة االفتراضيــة داخــل تلــك المجموعــات إلــى حــد . 2

كبيــر، يؤثــر بالفعــل علــى خياراتهــا التســوقية كلهــا فــي كثيــر مــن األحيــان )50(، وهــذا مــا 
رأتــه نســبة كبيــرة مــن المبحوثيــن بالفعــل. 

تختلــف نتائــج الجــدول الســابق مــع مــا توصلــت لــه دراســة والء مســعد إســماعيل )51( . 3
التــي تــرى أن الهويــة الحقيقــة تظــل تؤثــر علــى الهويــة االفتراضيــة وال تحقــق لهــا اكتمــال 

األفعــال.
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المحــور الســادس: اســتراتيجيات إعــادة بنــاء أو تحســين الصــورة الذهنيــة لــدى المبحوثيــن عــن 
أعضــاء شــبكاتهم:

جدول )12( يوضح استراتيجيات إعادة بناء أو تحسين الصورة الذهنية ألعضاء الشبكات عند 
المبحوثين)ن=568(

العبارةم
الوسط معارضمحايدموافق

الحسابى
االنحراف 
المعيارى

الوزن 
بالنسبى

رتي
الت

االتجاه
%ك%ك%ك

1

أوجه الشكاوى من 
المجموعات الشبكية لإدارة 

العليا، وأحيانًا أبالغ فيها 
تاكيًدا لها. 

محايد1252229151.215226.81.9530.697365.084

2
يصعب أن أعترف 

بمسؤوليتي في إساءة 
التسويق للمنتج أو الخدمة. 

محايد18332.227448.211119.52.1270.708870.892

3
أحب تذكير اإلدارة 

العليا باإليجابيات وأقدم 
المقترحات لتعزيزها.

محايد29952.66912.120035.22.1740.921772.471

4
أسعى لتقديم حلواًل للمشكلة 

بإيجابية. 
محايد25845.47012.324042.32.0320.936667.723

5
أعترف بأخطاء التسويق 
للمنتج أو الخدمة لو حدث.

محايد12321.724543.120035.21.8640.742562.155

6

ألجأ للصمت واالستمرار 
في ذات األسلوب في 

التسويق مهما كان سير 
العملية التسويقية.

محايد1252220636.323741.71.8030.774360.096

  تشــير بيانــات الجــدول )12( أن قيــم الوســط الحســابى قــد تراوحــت مــا بيــن )1,803:2,174( ، 
ويتضــح مــن ذلــك أن اآلراء قويــة حــول هــذه األبعــاد ومــدى موافقتهــم عليهــا.

  يتضــح مــن الجــدول )12( أن اســتراتيجية إعــادة بنــاء أو تعديــل الصــورة الذهنيــة المفضلــة لــدى 
المبحوثيــن كانــت هــي تخفيــض الهجــوم فــي المرتبــة األولــى، إذ مــال أكثرهــم للتذكيــر باإليجابيــات 
والتعامــل معهــا، تاهــا التهــرب مــن المســؤولية، وجــاء الصمــت فــي المرتبــة األخيــرة، ويشــير ذلــك 
التــي ترصــد  تلــك  التــي ترصــد وتتعامــل مــع اإليجابيــات تقدمــت علــى  إلــى أن االســتراتيجيات 

المشــكات وتتعامــل معهــا، ويمكــن تفســير ذلــك فــي ضــوء مــا يأتــي:
إن نمــوذج »قيمــة العاقــة« يبحــث فيــه المتعاملــون مــع التســويق الشــبكي عــن المنفعــة . 1

المتحصلة بالنســبة لهم )52( أي عن النقاط اإليجابية، مما تناســب مع تقدم اســتراتيجيات 
التعامــل مــع اإليجابيــات إلعــادة بنــاء وتحســين الصــورة الذهنيــة ألعضــاء الشــبكة عنــد 

المبحوثيــن هنــا. 
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نمــط اإلدارة الواضــح هنــا كان التفاعــل اإليجابــي مــع المعطيــات أًيــا كانــت، ويزيــد ذلــك . 2
مــن احتمــال تأثيــره فــي تكويــن الصــورة الذهنيــة عــن أعضــاء المجموعــات الشــبكية وفًقــا 

لنمــوذج شــارب )53( فتيمــل الصــورة ألن تكــون إيجابيــة فــي كثيــر مــن األوقــات. 
المحور الثامن: مالمح صورة مجموعات التسويق الشبكي لدى المبحوثين:

جدول )13( يوضح رؤية المبحوثين لصورة المجموعات الشبكية )ن=568(

العبارةم
الوسط معارضمحايدموافق

الحسابى
االنحراف 
المعيارى

الوزن 
بالنسبى

رتي
الت

االتجاه
%ك%ك%ك

1
أستطيع أن أرى مكانًا 
مميًزا بأجزاء مادية 

يمكن لمسها.
موافق29852.517029.910017.62.3480.761778.283

2
هناك طابع مميز 

للمجموعات التي أتعامل 
معها منذ فترة طويلة.

محايد12021.135562.59316.42.0470.611168.254

3

يسهل التعامل معهم، 
ألنهم يجيدون استخدام 

خصائص التعامل 
الشبكي.

معارض10017.69015.837866.51.5110.776650.355

4
أشعر بالمحبة نحوهم 

حين أعمل معهم.
موافق39970.210017.66912.12.5810.698086.032

5
يتمتعون بالذكاء والخبرة 

في التعامل معهم.
موافق42174.17012.37713.62.6060.714786.851

  تشــير بيانــات الجــدول )13( أن قيــم الوســط الحســابى قــد تراوحــت مــا بيــن )1,511:2,606( 
ويتضــح مــن ذلــك أن اآلراء قويــة حــول هــذه األبعــاد ومــدى موافقتهــم عليهــا.

  يوضح الجدول )13( أن مامح الصورة الذهنية الخاصة بالمجموعات الشبكية لدى المبحوثين 
ذات االســتماالت العقليــة مثــل تمتــع أفــراد المجموعــات الشــبكية بالــذكاء والخبــرة، تقدمــت عموًمــا 

علــى نظيرتهــا ذات االســتماالت العاطفيــة، ويمكــن تفســير ذلــك فــي ضــوء مــا يأتــي:
إن المجموعــات الشــبكية االفتراضيــة تتمتــع بالقــدرة علــى اختيــار نفســها نســبًيا بنــاًء علــى . 1

األهــداف المشــتركة بيــن أفرادهــا، أو قــدر مــن التجانــس بينهــم )54( ، ممــا يعنــي أن قدرتهــم 
االنتقائيــة ترفــع مــن احتماليــة التســبب فــي حضــور عقلهــم ومفاضلتهــم بيــن الخيــارات المختلفــة 

فــي حالــة التســوق الشــبكي، وهــو مــا ظهــر هنــا.
إن نمــوذج قيمــة العاقــة يشــير إلــى أن أفــراد المجتمعــات الشــبكية يقيمــون باســتمرار قيمــة . 2

عاقتهــم بالشــبكة )55( ويكمــن ســر بقائهــم فيهــا باســتمرار حصولهــم علــى منفعــة تتناســب مــع 
إشــباع حاجاتهــم، ممــا يجعــل عقلهــم حاضــًرا فــي كثيــر مــن األوقــات. 
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المحور التاسع: اختبار صحة فروض الدراسة:
  تم اختبار صحة فروض الدراسة األربعة على النحو اآلتي:

أواًل: اختبار صحة الفرض األول للدراسة:
  ينــص هــذا الفــرض علــى أنــه: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن مكونــات الصــورة الذهنيــة 
ألعضــاء المجموعــة الشــبكية لــدى المبحوثيــن تبعــا الختــاف عواملهــم الديمغرافيــة )النــوع – العمــر– 

ســنوات خبــرة- مجــال العمــل فــي التســويق الشــبكي(.
  وتم اختبار صحة هذا الفرض كما يأتي:

1- اختبــار صحــة وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن مكونــات الصــورة الذهنيــة ألعضــاء 
الشــبكة التســويقية لــدى المبحوثيــن تبًعــا لنــوع المبحوثيــن:

 جدول )14( قيمة ت وداللتها اإلحصائية للفروق بين مكونات الصورة الذهنية ألعضاء الشبكة التسويقية لدى 
المبحوثين وفًقا لنوعهم 

مستوى الداللةقيمة تاالنحرافالمتوسطالعددالنوعالمتغير الديموغرافي

مكونات الصورة الذهنية 
للشبكات لدى المبحوثين

3022.5140.6032ذكور
1.0600.289

غير داللة 2662.5690.6554اإلناث

  تشــير بيانــات الجــدول )14( إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن مكونــات الصــورة 
الذهنيــة ألعضــاء المجموعــة الشــبكية لــدى المبحوثيــن وفًقــا للنــوع، حيــث تبيــن أن قيمــة »ت« بلغــت 
)1,060( وهــى قيمــة غيــر داللــة إحصائًيــا ألنهــا عنــد مســتوى أكبــر مــن 0,05 ، وعلــى هــذا يمكــن 

القــول بعــدم ثبــوت صحــة الفــرض األول فيمــا يخــص ذلــك، ويشــير ذلــك إلــى أن المبحوثيــن، ســواًء 
ــا، يكونــون الصــورة الذهنيــة ألعضــاء مجموعاتهــم بشــكل ال توجــد فيــه فــروق،  كانــوا ذكــوًرا أو إناًث

يمكــن تفســير ذلــك فــي ضــوء مــا يأتــي:
معهــا -  والتعامــل  إدارتهــا  شــروط  تضــع  اختافهــا  علــى  االفتراضيــة  المجموعــات  إن 

مــن ذاتهــا، وكــذا تفضياتهــا التســوقية وخصائصهــا فــي التســوق )56( ممــا يمكــن معــه 
ناثًــا مــع المجموعــات الشــبكية هنــا مــن حيــث  اســتنتاج أن تعامــل المبحوثيــن ذكــوًرا واإ
مكونــات الصــورة الذهنيــة ألعضائهــا كان موحــًدا، بنــاء علــى فــرض تلــك المجموعــات 

لذلــك علــى المبحوثيــن.
إن تحليــل الصــورة الذهنيــة وفًقــا لتنــوع نــوع أعضــاء العمــل المســتخدم وفًقــا لنمــوذج - 

شــارب )57( يوضــح هنــا أن التنــوع فــي خــط البيــع األعلــى )المبحوثيــن( لــم يؤثــر هنــا 
فــي تكويــن تلــك الصــورة، ممــا يزيــد مــن احتماليــة أن التنــوع فــي حــد ذاتــه لــم يحقــق 
االختــاف فــي التعامــل مــع تكويــن صــورة األعضــاء مؤثريــن فــي عضويــة شــبكاتهم.
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2- اختبــار صحــة وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة مكونــات الصــورة الذهنيــة ألعضــاء 
الشــبكة التســويقية لــدى المبحوثيــن تبًعــا لعمــر المبحوثيــن:

جدول )15( تحليل التباين وداللتها اإلحصائية للفروق بين مكونات الصورة الذهنية ألعضاء الشبكة التسويقية 
لدى المبحوثين وفًقا للعمر

درجات مجموع المربعاتمصدر التباينالعمر
مستوىقيمة فمتوسطات المربعاتالحرية

الداللة

مكونات الصورة 
الذهنية للشبكات لدى 

المبحوثين

7.82732.609بين المجموعات

6.8130.000
داللة 215.9775640.383داخل المجموعات

223.805567الدرجة الكلية

  تشــير بيانــات الجــدول )15( إلــى أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن مكونــات الصــورة 
الذهنيــة ألعضــاء المجموعــة الشــبكية لــدى المبحوثيــن وفًقــا للعمــر، حيــث تبيــن أن قيمــة »ف« 
بلغــت )6,813( وهــى قيمــة داللــة إحصائًيــا ألنهــا عنــد مســتوى أقــل مــن 0,05 ، وعلــى هــذا يمكــن 

القــول ثبــوت صحــة الفــرض األول فيمــا يخــص ذلــك. ويمكــن تفســير ذلــك فــي ضــوء مــا يأتــي: 
إن تحليــل الصــورة الذهنيــة وفًقــا لتنــوع عمــر المبحوثيــن وفًقــا لنمــوذج شــارب )58( يوضــح - 

أن التنــوع هنــا أثــر فــي تكويــن صــورة أعضــاء المجموعــات الشــبكي لــدى المبحوثيــن، 
ممــا يزيــد مــن احتماليــة أن التنــوع فــي العمــر فــي حــد ذاتــه حقــق االختــاف فــي تكويــن 

صــورة األعضــاء مــن حيــث كونهــم أعضــاء مؤثريــن فــي عضويــة شــبكاتهم.
إن كون أعضاء الشبكة التسويقية أعضاء في مجموعات افتراضية ُتَكوِّن خصائصها - 

ــا  التســوقية والتســويقية بنفســها )59( يشــير إلــى أن تعامــل المبحوثيــن معهــم اختلــف وفًق
لعمــر المبحوثيــن أنفســهم، ممــا قــد ُيســتنتج معــه أن العمــر كان حاســًما فــي اختــاف 
التفاعــل التســويقي لهــؤالء األعضــاء، وهــو مــا أثــر فــي تكويــن صورتهــم الذهنيــة لــدى 

المبحوثيــن. 
3-اختبــار صحــة وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن مكونــات الصــورة الذهنيــة ألعضــاء 

الشــبكة التســويقية لــدى المبحوثيــن تبًعــا لســنوات خبــرة المبحوثيــن:
جدول )16( تحليل التباين وداللتها اإلحصائية للفروق بين مكونات الصورة الذهنية ألعضاء الشبكة التسويقية 

لدى المبحوثين وفًقا لسنوات الخبرة

درجات مجموع المربعاتمصدر التباينسنوات الخبرة
مستوىقيمة فمتوسطات المربعاتالحرية

الداللة

مكونات الصورة 
الذهنية للشبكات لدى 

المبحوثين

2.37421.187بين المجموعات

3.0290.049
داللة 221.4305650.392داخل المجموعات

223.805567الدرجة الكلية
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  تشــير بيانــات الجــدول )16( إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن مكونــات الصــورة الذهنيــة 
ألعضــاء المجموعــة الشــبكية لــدى المبحوثيــن وفًقــا لســنوات خبــرة المبحوثيــن، حيــث تبيــن أن قيمــة 
»ف« بلغــت )3,029( وهــى قيمــة داللــة إحصائًيــا ألنهــا عنــد مســتوى أقــل مــن 0,05 ، وعلــى هــذا 
يمكــن القــول ثبــوت صحــة الفــرض األول فيمــا يخــص ذلــك، ويمكــن تفســير ذلــك فــي ضــوء مــا يأتــي:

إن تحليــل الصــورة الذهنيــة وفًقــا لتنــوع ســنوات خبــرة المبحوثيــن وفًقــا لنمــوذج شــارب - 
)60( يوضــح أن التنــوع هنــا أثــر فــي تكويــن صــورة أعضــاء المجموعــات الشــبكية لــدى 

المبحوثيــن، ممــا يزيــد مــن احتماليــة أن التنــوع فــي العمــر فــي حــد ذاتــه حقــق االختــاف 
فــي تكويــن صــورة األعضــاء مــن حيــث كونهــم أعضــاء مؤثريــن فــي عضويــة شــبكاتهم. 

إن كــون أعضــاء الشــبكة التســويقية أعضــاء مجموعــات افتراضيــة تكــون خصائصهــا - 
ــا  التســوقية والتســويقية بنفســها )61( يشــير إلــى أن تعامــل المبحوثيــن معهــم اختلــف وفًق
لســنوات خبــرة المبحوثيــن أنفســهم، ممــا قــد ُيســتنتج معــه أن العمــر كان حاســًما فــي 
فــي تكويــن صورتهــم  أثــر  مــا  لهــؤالء األعضــاء، وهــو  التســويقي  التفاعــل  اختــاف 

الذهنيــة لــدى المبحوثيــن.
4- اختبــار صحــة وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بيــن مكونــات الصــورة الذهنيــة ألعضــاء 

الشــبكة التســويقية لــدى المبحوثيــن تبًعــا لمجــال عمــل المبحوثيــن فــي التســويق الشــبكي:
جدول )17( تحليل التباين وداللتها اإلحصائية للفروق بين مكونات الصورة الذهنية ألعضاء الشبكة التسويقية 

لدى المبحوثين وفًقا لمجال العمل في التسويق الشبكي

درجات مجموع المربعاتمصدر التباينمجال العمل
مستوىقيمة فمتوسطات المربعاتالحرية

الداللة

مكونات الصورة 
الذهنية للشبكات لدى 

المبحوثين

108.523813.565بين المجموعات

65.7780.000
داللة 115.2825590.206داخل المجموعات

223.805567الدرجة الكلية

  تشــير بيانــات الجــدول )17( إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن مكونــات الصــورة الذهنيــة 
ألعضــاء المجموعــة الشــبكية لــدى المبحوثيــن وفًقــا لمجــال عمــل المبحوثيــن فــي التســويق الشــبكي، 
حيــث تبيــن أن قيمــة »ف« بلغــت )65,778( وهــى قيمــة داللــة إحصائًيــا ألنهــا عنــد مســتوى أقــل 
مــن 0,05 ، وعلــى ذلــك تثبــت صحــة الفــرض األول فيمــا يخــص ذلــك. ويمكــن تفســير ذلــك فــي 

ضــوء مــا يأتــي:
إن تحليــل الصــورة الذهنيــة وفًقــا لتنــوع مجــال عمــل المبحوثيــن فــي التســويق الشــبكي وفًقــا - 
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لنمــوذج شــارب )62( يوضــح أن التنــوع هنــا أثــر فــي تكويــن صــورة أعضــاء المجموعــات 
الشــبكية لــدى المبحوثيــن، ممــا يزيــد مــن احتماليــة أن التنــوع فــي مجــال عمــل المبحوثيــن 
فــي التســويق الشــبكي فــي حــد ذاتــه حقــق االختــاف فــي تكويــن صــورة األعضــاء مــن حيــث 

كونهــم أعضــاء مؤثريــن فــي عضويــة شــبكاتهم. 
تكــون خصائصهــا -  افتراضيــة  مجموعــات  أعضــاء  التســويقية  الشــبكة  أعضــاء  كــون  إن 

التســوقية والتســويقية بنفســها )63( يشــير إلــى أن تعامــل المبحوثيــن معهــم اختلــف وفًقــا لمجــال 
عمــل المبحوثيــن فــي التســويق الشــبكي، ممــا قــد ُيســتنتج معــه أن مجــال عمــل المبحوثيــن 
فــي التســويق الشــبكي كان حاســًما فــي اختــاف التفاعــل التســويقي لهــؤالء األعضــاء، وهــو 

مــا أثــر فــي تكويــن صورتهــم الذهنيــة لــدى المبحوثيــن.
إن مجــاالت العمــل المختلفــة تحتــاج لطريقــة عمــل مختلفــة، بــل وتحقــق منافــع مختلفــة - 

فــي كثيــر مــن األحيــان، إذ أن التســويق الشــبكي لســلع مرتفعــة الثمــن يعــود بعمولــة ماديــة 
أكبــر، بــل وربمــا مجموعــات شــبكية مــن طبقــات اجتماعيــة أعلــى )64( ممــا يمكــن معــه 
تفســير اختــاف مكونــات الصــورة الذهنيــة ألعضــاء المجموعــات الشــبكية لــدى المبحوثيــن 
وفًقــا الختــاف مجــال عملهــم وفًقــا لنمــوذج »قيمــة المنفعــة« إذ تختلــف المنفعــة العائــدة هنــا 

بالفعــل علــى نحــو كبيــر نســبًيا. 
  ُيســتنتج ممــا ســبق أن الفــرض األول للدراســة قــد ثبتــت صحتــه جزئًيــا فيمــا يخــص وجــود فــروق 
ذات داللــة احصائيــة بيــن مكونــات الصــورة الذهنيــة ألعضــاء المجموعــة الشــبكية لــدى المبحوثيــن 
تبًعــا الختــاف عوامــل المبحوثيــن الديمغرافيــة مــن حيــث )العمــر– ســنوات خبــرة- مجــال العمــل فــي 
التســويق الشــبكي( ولــم تثبــت صحــة الفــرض األول مــن حيــث وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة 
ــا الختــاف نــوع  بيــن مكونــات الصــورة الذهنيــة ألعضــاء المجموعــة الشــبكية لــدى المبحوثيــن تبًع
 Anboَو Ling Feng المبحوثين. وتتفق نتيجة هذا الفرض مع ما توصلت له دراسة كل من

)65( مــن أن هويــة المســوق بعناصرهــا المختلفــة تؤثــر فــي التســويق الشــبكي كامــًا. 

ثانًيا: اختبار صحة الفرض الثاني للدراسة:
  ينــص هــذا الفــرض علــى أنــه: توجــد عاقــة ارتبــاط إيجابــي ذات داللــة إحصائيــة بيــن الخصائــص 

الديموغرافية ألعضاء شبكة التسويق ومكونات الصورة الذهنية ألعضائها لدى المبحوثين.
  تمت اختبار صحة هذا الفرض كما يأتي: 
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جدول )18( بين الخصائص الديموغرافية ألعضاء شبكة التسويق ومكونات الصورة الذهنية ألعضائها لدى 
المبحوثين

تنوع أعضاء شبكة التسويق
مكونات الصورة الذهنية

الداللةمعامل ارتباط سبيرمان

داللة 0.7610.01**السن.

داله 0.9520.01**الطبقة االجتماعية.

داللة 0.8100.01**النوع.

داللة09350.01**مستوى التعليم.

داللة 08660.01**مقر اإلقامة.

داللة 09630.01**القدرة على التفاعل بنجاح كسمة شخصية.

داللة 08810.01**تعدد المجموعات التسويقية التي ينتمي لها العضو.

داللة 0.9360.01**مجموع االختبار

  يشير الجدول )18( إلى وجود عاقة ارتباط إيجابي دال إحصائًيا بين الخصائص الديموغرافية 
ألعضــاء شــبكة التســويق ومكونــات الصــورة الذهنيــة ألفرادهــا لــدى المبحوثيــن، عنــد مســتوى داللــة 
الديموغرافيــة  لــكل الخصائــص  بالنســبة  للدراســة  الثانــي  الفــرض  تثبــت صحــة  )0,01(، وبذلــك 

جميعهــا، ويمكــن تفســير ثبــوت صحــة هــذا الفــرض كمــا يأتــي:
تضــع . 1 أن  تســتطيع  االفتراضــي  المجتمــع  مــن  ككجــزء  الشــبكية  المجموعــات  أن  بمــا 

خصائصهــا وأســاليب التعامــل معهــا تســويقًيا بنــاًء علــى اختــاف خائــص أعضائهــا )66( 
فمــن المنطقــي أن تتأثــر مكونــات صورتهــم الذهنيــة لــدى المبحوثيــن بهــذه الخصائــص 
التــي تســتطيع أن تغيــر مــن كل شــيء فــي المجموعــة الشــبكية التــي ينتمــي لهــا المبحوثيــن 

بدورهــم. 
بمــا أن جــزًءا كبيــًرا مــن التســويق الشــبكي يرجــع لاتصــال الفعــال المتــاح عبــر شــبكة . 2

التســويق67 وأن هــذا االتصــال ال ينجــح إال بمراعــاة الخصائــص الديموغرافيــة ألعضــاء 
الشــبكة، وبالتالــي أثــر ذلــك فــي مكونــات صــورة هــؤالء األعضــاء، إذ ينتقــل جــزء مــن 

صورتهــم للمبحوثيــن عبــر االتصــال بهــم فــي الشــبكات التســويقية.
ثالثًا: اختبار صحة الفرض الثالث للدراسة: 

  ينــص هــذا الفــرض علــى أنــه: توجــد عاقــة ارتبــاط إيجابــي ذات داللــة إحصائيــة بيــن حجــم 
الشــبكة التســويقية ومكونــات الصــورة الذهنيــة ألعضــاء الشــبكة التســويقية لــدى المبحوثيــن.

  تم اختبار صحة هذا الفرض على النحو اآلتي: 
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جدول )19( يوضح العالقة حجم الشبكة التسويقية ومكونات الصورة الذهنية ألعضاء الشبكة لدى المبحوثين

حجم الشبكة التسويقية 

مكونات الصورة الذهنية

الداللةمعامل ارتباط سبيرمان

داله0.01 0.699**

  يوضــح الجــدول )20( وجــود عاقــة ارتبــاط إيجابــي داللــة إحصائًيــا حجــم الشــبكة التســويقية 
ومكونــات الصــورة الذهنيــة ألعضــاء الشــبكة لــدى المبحوثيــن، عنــد مســتوى داللــة )0,01(، وبذلــك 

تثبــت صحــة الفــرض الثالــث للدراســة، ويمكــن تفســير ذلــك فــي ضــوء مــا يأتــي: 
إن المجموعــات الشــبكية هــي أحــد أشــكال المجموعــات االفتراضيــة التــي تختــار نفســها . 1

وفــق اهتماماتهــا، ويعــد الحجــم أحــد محــددات هــذه المجموعــات )68( ومــن ثــم أثــر علــى 
تكوين صورتها الذهنية لدى المبحوثين الذين مثلوا بدورهم أعضاًء في هذه المجموعات 

االفتراضيــة. 
يتفــق مــا ســبق مــع نمــوذج »شــارب« لتحليــل الصــورة الذهنيــة الــذي يــرى أن عامــل حجــم . 2

المنظمــة يؤثــر علــى تكويــن الصــورة الذهنيــة لهــا ككل وألعضائهــا )69( وهــو مــا تحقــق فــي 
نتيجــة فحــص صحــة الفــرض الثالــث للدراســة. 

رابًعا: اختبار صحة الفرض الرابع للدراسة:
  ينــص هــذا الفــرض علــى أنــه: توجــد عاقــة ارتبــاط إيجابــي داللــة إحصائًيــا بيــن نمــط إدارة الشــبكة 

التسويقية واستراتيجيات إعادة بناء أو تحسين الصورة الذهنية ألعضائها لدى المبحوثين.
  تم اختبار صحة هذا الفرض على النحو اآلتي:

جدول )21( يوضح العالقة بين نمط إدارة الشبكة التسويقية واستراتيجيات إعادة بناء أو تحسين الصورة الذهنية 
ألعضائها لدى المبحوثين

نمط إدارة الشبكة التسويقية 
استراتيجيات إعادة بناء أو تحسين 

الصورة الذهنية

الداللةمعامل ارتباط سبيرمان

داللة 0.9330.01**عبر التفاعل بينهم وبين أفراد هم من يختارونهم.

داله 0.9420.01**عبر الصدفة.

داللة 0.9040.01**عبر السماح لي بالدخول في مجموعات افتراضية أخرى في مجاالت أخرى.

داللة0798**عبر استخدام المنتج أو الخدمة التي أقدمها. 
0.01

داللة 0.9840.01**مجموع االختبار
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  يوضــح الجــدول )21( وجــود عاقــة ارتبــاط إيجابــي داللــة إحصائًيــا نمــط إدارة الشــبكة التســويقية 
واســتراتيجيات إعــادة بنــاء أو تحســين الصــورة الذهنيــة ألعضائهــا لــدى المبحوثيــن، عنــد مســتوى 
داللــة )0,01(، وبذلــك يقبــل الفــرض الرابــع لهــذه الدراســة. يمكــن تفســير ذلــك فــي ضــوء مــا يأتــي:

تتفــق نتائــج الجــدول الســابق مــع مــا يشــير لــه نمــوذج »شــارب« لتحليــل الصــورة الذهنيــة، مــن . 1
حيــث أن عنصــر نمــط اإلدارة يؤثــر فــي تكويــن الصــورة، وهــذا التكويــن يبــدأ أو يتغيــر عبــر 
اســتراتيجيات إعــادة بنائــه وتحســينه )( وهــو مــا توصــل لــه اختبــار صحــة الفــرض الرابــع لهــذه 

الدراســة. 
إذا كان المبحوثين يمثلون أعضاء في الشبكة التسويقية التي تعد بدورها مجموعة افتراضية، . 2

ذا كانــت أنمــاط هــذه القيــادة المتمثلــة هنــا فــي أحــد أنشــطتها )اإلدارة(  لهــم دور قيــادي، واإ
ارتبطــت كلهــا بتكويــن الصــورة الذهنيــة ألعضــاء المجموعــة، فــإن هــذا يعنــي أن تلــك اإلدارة 

نجحــت فــي دورهــا المؤثــر وفًقــا ألن المجموعــات االفتراضيــة تشــكل نفســها بنفســها. 
خاتمة الدراسة وتوصياتها:

  هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى أثــر ممارســة المســوقين ألنشــطة التســويق الشــبكي علــى 
تكويــن الصــورة الذهنيــة للمجتمــع االفتراضــي الشــبكي، وفــي ســبيل ذلــك طبقــت دراســة ميدانيــة علــى 
عينــة قوامهــا 568 مفــردة مــن ممارســي التســويق الشــبكي، وتوصلــت إلــى عــدد مــن النتائــج أهمهــا:

يميــل معظــم المبحوثيــن العتبــار شــبكاتهم التســويقية كبيــرة نســبًيا، وارتبــط حجــم الشــبكات . 1
بمكونــات الصــورة الذهنيــة لديهــم عــن أعضــاء الشــبكات.

كــون معظــم المبحوثيــن عملهــم عــن طريــق مجموعــات صغيــرة موجــودة بالفعــل، وتمثــل اتجــاه . 2
معظمهــم نحــو تلــك المجموعــات فــي رؤيتهــا كمصــدر لكســب الــرزق، وتمثــل أهــم مكونــات 
صــورة الشــبكات الذهنيــة لديهــم فــي قاعــدة بيانــات كل عضــو فيهــا، كمــا كان ســن المبحــوث 
هــو الخاصيــة الديموغرافيــة األكثــر تأثيــًرا فــي تكويــن المبحوثيــن للصــورة الذهنيــة عن شــبكاتهم، 
وتأثــرت هــذه الصــورة لديهــم بعــدد مــن العوامــل فــي مقدمتهــا التشــابه بيــن توقعــات المبحوثيــن 

وتصرفــات العضــو الشــبكي.
يــرى معظــم المبحوثيــن أن أعضــاء الشــبكة يعتمــدون علــى العاقــة االفتراضيــة إمــا فــي إتمــام . 3

الصفقــة كليــة أو الحصــول علــى معلومــات حاســمة أو اتخــاذ خطــوة حاســمة نحــو الشــراء، 
وكانــت االســتراتيجية المســتخدمة لــدى معظــم المبحوثيــن فــي إعــادة بنــاء وتعديــل الصــورة 
الذهنيــة هــي تخفيــض الهجــوم، وتمثــل نمــط إدارة الشــبكة لــدى معظمهــم فــي النمــط المعتمــد 
علــى التعامــل مــع االســتخدام النهائــي للمنتــج أو الخدمــة، وتمثلــت أهــم مامــح الصــورة الذهنيــة 

لشــبكاتهم لديهــم فــي المامــح المتعلقــة باالســتماالت العقليــة.
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ُوجــدت فــروق ذات داللــة احصائيــة بيــن عناصــر تكــون الصــورة الذهنيــة ألعضــاء المجموعــة . 4
الشــبكية لــدى المبحوثيــن تبعــا الختــاف عواملهــم الديمغرافيــة عــدا عامــل النــوع، وكذلــك ُوجدت 
عاقــة ارتبــاط إيجابــي داللــة إحصائًيــا بيــن الخصائــص الديموغرافيــة ألعضــاء شــبكة التســويق 
ومكونــات الصــورة الذهنيــة ألعضائهــا لــدى المبحوثيــن، وُوجــدت عاقــة ارتبــاط إيجابــي داللــة 
إحصائًيــا بيــن حجــم الشــبكة التســويقية للمبحوثيــن ومكونــات الصــورة الذهنيــة ألعضــاء الشــبكة 
التســويقية، وُوجــدت عاقــة ارتبــاط إيجابــي داللــة إحصائًيــا بيــن نمــط إدارة الشــبكة التســويقية 

واســتراتيجيات إعــادة بنــاء أو تحســين الصــورة الذهنيــة ألفرادهــا لــدى المبحوثيــن. 
توصيات الدراسة العامة:

اتضــح مــن نتائــج الدراســة أن أعضــاء الشــبكات يتعاملــون مــع المبحوثــون بطريقــة افتراضيــة . 1
لــذا توصــي الدراســة الحاليــة بدراســة الصفقــة االفتراضيــة الكاملــة  كاملــة التمــام الصفقــة، 
كنشــاط اقتصــادي مســتقل يمكــن االعتمــاد عليــه كمشــروع صغيــر مســتقل، إذ تكاملــت لــه 

عناصــر الصفقــة التــي هــي أســاس المشــروع. 
أثبتــت الدراســة الحاليــة أن تكويــن صــورة ذهنيــة عــن أعضــاء الشــبكات التســويقية كان يميــل . 2

للمامــح المعتمــدة علــى االســتماالت العقليــة، لــذا توصــي الدراســة الحاليــة بدراســة الجوانــب 
العقليــة للصــورة الذهنيــة لهــذه الشــبكات مــن أجــل تحقيــق مكاســب ماديــة محســوبة مســبًقا.

توصيات الدراسة الخاصة بالتسويق: 
يجــب علــى المؤسســات التــي تعتمــد التســويق الشــبكي فــي أنشــطتها أن تعمــل علــى تحديــد . 1

حجــم الشــبكة المناســب لهــا، إذ اتضــح مــن الدراســة الحاليــة أن المبحوثيــن يحــددون حجــم 
الشــبكة وفًقــا لصورتهــم الذهنيــة عــن أعضائهــا، وقــد ال يتناســب ذلــك مــع أهــداف المؤسســة.

اإليجابيــة ألعضــاء . 2 الرؤيــة  تتبنــى  التــي  لاســتراتيجيات  يميلــوا  أال  المســوقين  يجــب علــى 
شــبكاتهم، وهــو مــا أثبتتــه نتائــج الدراســة الحاليــة، إذ أن ذلــك قــد ُيخفــي عليهــم تواجــد بعــض 

المشــكات التــي يجــب التعامــل معهــا فورًيــا.
  يمكن التعبير عن أثر ممارســة المســوقين ألنشــطة التســويق الشــبكي على تكوين الصورة الذهنية 

للمجتمع االفتراضي الشــبكي في النموذج اآلتي:
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شكل )1( أثر ممارسة المسوقين
 ألنشطة التسويق الشبكي على تكوين الصورة الذهنية للمجتمع االفتراضي الشبكي
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