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Abstract
The effects of marketing phishing practices in the e-purchase decision have been verified
in a pilot with students from the Business Administration Department of Iraqi Universities
through this study. The main contribution of this study is to investigate the customer's
loyalty relationship with perceived deception under the moderate impact of the company's
image and the mediating effect of the customer's trust. The study was held in the context of
a sample of students in the Department of Business Administration in the Faculty of
Administration and Economics in Iraqi universities. Current research is insufficient to
explain marketing deception and a relationship in the decision to purchase electronic
goods, and since social media channels have become an important social media platform
that is widely used for marketing in the Arab world in general and Iraq in particular. Its
purpose is to illustrate students' perception of fraudulent social media practices that led to
the adoption of quantitative research as needed for our study. A total sample of 617
respondents was achieved with the help of self-managed resolution and we were able to
collect 512 full resolutions. Measurement of marketing deception was taken from
Chaouachi & Rached (2012), and for e-purchase decision and student loyalty, the standard
of Aydin & Özer (2005) was adopted. Descriptive and evidentiary statistical tools were
used for analysis and correlation analysis, and simple and multiple regression analysis
under the deductive statistical section. The suggested hypothetical results that marketing
deception is negatively related to the customer's trust and loyalty were rejected. We found
the customer's confidence as a broker between marketing deception and customer loyalty.
The study could not achieve a highly representative sample or exclusive interview from the
total student population due to the conditions of home isolation, as social media was
selected for the survey due to lack of time The results confirmed that there is marketing
deception for all the elements of the marketing mix in social media, and these results
confirm that social media sites and the Internet marketers most practice marketing
deception on consumers with a high degree of marketing in their services. The four
dimensions of marketing deception negatively affect consumer behavior. The study found a
set of conclusions based on the results of the sample study responses, according to which a
set of recommendations could be guided, including the need to activate the role of audit,
control the implementation of marketing ethics and its role in creating positive images for
the customer. Marketers should review the organizational structure and create a special
section that monitors the phishing process in social media.
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كلية اإلدارة واالقتصاد ،الموصل ،العراق.

تم التحقق من تأثيرات ممارسات الخداع التسويقي في قرار الشراء اإللكتروني تجريبيًا مع طلبة قسم إدارة األعمال في
الجامعات العراقية من خالل هذه الدراسة .تتمثل المساهمة الرئيسة لهذه الدراسة في تحقيق العالقة والء الزبون بالخداع

الملحوظ في ظل التأثير المعتدل لصورة الشركة وتأثير الوساطة لثقة الزبون .أجريت الدراسة في سياق عينة من طلبة
تحتفظ ( )TANRAبحقوق الطبع والنشر للمقاالت

قسم إدارة األعمال في كلية اإلدارة واالقتصاد في الجامعات العراقية .وتعد البحوث الحالية غير كافية لتفسير الخداع

التسويقي وعالقته بقرار الشراء اإللكتروني ،وبما أ ن قنوات التواصل االجتماعي أصبحت منصة إعالمية إجتماعية هامة

المنشورة ،والتي يتم إصدارها بموجب ترخيص

تستعمل على نطاق واسع للتسويق في الوطن العربي عامة والعراق خاصة ،والغرض منها توضيح تصور المستهلكين

( )CC-BY-4.0الذي يتيح االستخدام ،والتوزيع،

لدراستنا .وتم تحقيق عينة إجمالية من  617مستجيبًا بمساعدة االستبانة الخاضعة لإلدارة الذاتية وتمكنا من جمع 512
إستبانة كاملة .تم أخذ مقياس لقياس الخداع التسويقي من ) ،Chaouachi & Rached (2012أما بالنسبة لقرار الشراء

()Creative Commons Attribution
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من الطلبة للممارسات الخادعة على مواقع التواصل االجتماعي أدى ذلك إلى اعتماد منهج البحث الكمي بحسب الحاجة

اإللكتروني ووالء الطلبة فتم اعتماد مقياس ،Aydin & Özer (2005).وتم استخدام أدوات إحصائية وصفية واستداللية
للتحليل وإجراء تحليل االرتباط ،وتحليل االنحدار البسيط والمتعدد تحت الجزء اإلحصائي االستنتاجي .ورفضت النتائج

الفرضية المقترحة التي تنص على أن الخداع التسويقي يرتبط بشكل سلبي بثقة الزبائن ووالئهم .إذ وجدنا ثقة الزبون تعد

وسيطاً بين الخداع التسويقي ووالء الزبون .ولم تستطع الدراسة تحقيق عينة تمثيلية للغاية أو مقابلة حصرية من إجمالي
الطلبة بسبب ظروف العزل المنزلي ،إذ تم اختيار وسائل التواصل االجتماعي إلجراء المسح بسبب ضيق الوقت .وأكدت
النتائج وجود الخداع التسويقي لجميع عناصر مزيج التسويق في مواقع التواصل االجتماعي ،وهذه النتائج تؤكد أن مواقع

التواصل االجتماعي والمسوقين على االنترنت أغلبهم يمارسون الخداع التسويقي على المستهلكين بدرجة عالية عند

تسويق خدماتهم .وتؤثر أبعاد الخداع التسويقية األربعة سلباً على سلوك المستهلكين .وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من

االستنتاجات بناءً على م ا تمخضت عنه إجابات عينة الدراسة والتي صيغت على ضوئها مجموعة من التوصيات التي
يمكن االسترشاد بها ،ومنها الحاجة إلى تفعيل دور مراجعة الحسابات والرقابة على تنفيذ أخالقيات التسويق ودوره في
تكوين صورة إيجابية للزبون .وينبغي للمسوقين إعادة النظر في الهيكل التنظيمي وإنشاء قسم خاص يعمل على مراقبة

P-ISSN: 1609-591X
e-ISSN: 2664-276X
tanmiyat.mosuljournals.com

عملية الخداع التي تحدث في مواقع التواصل االجتماعي.

الكلمات المفتاحية :المزيج التسويقي ،السلوك ،وسائل اإلعالم ،المستهلكين الشباب.
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أوال :المقدمة

في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ،كانت اإلعالنات تأخذ مساحة كبيرة في أعمده

الصحف ،وتقدم للمستهلكين كل شيء تقريبا من المنتجات بكل شفافية .لقد كانت اإلعالنات مع المستهلك
طالما أن التجار قد قاموا بتسويق بضاعتهم ،وجعل المنتج بطريقة ما أسلوباً مفضالً للتسويق ،هذا من جانب،

ومن جانب آخر يعد التسويق أحد أهم األنشطة التي تقوم بها أي منظمة .وأداء التسويق الفعال أمر حاسم
لنجاح األعمال وتحقيق أهدافها .لذا في السنوات األخيرة شهد مجال التسويق تطو اًر هائالً مع إدخال اإلنترنت

ووسائل التواصل االجتماعي ،وعلى الرغم من فائدة هذه الوسائل الجديدة في التسويق ،فقد استعملت منظمات
كثيره الخداع التسويقي الذي يمكن عده إعالنا غير أخالقي .وقد أثر ذلك سلباً على العالقة بين المنظمة

والمستهلكين على المدى القصير والطويل .ومما ال شك فيه إن التطورات األخيرة في عالم اإلنترنت ،والزيادة
في تنوع الخدمات والمعلومات المتعلقة بالمنتجات ،قد أثرت على تزايد إهتمام المنظمات بدراسة المستهلك

بوصفه أساساً لتصميم تسويقها .وهذا يؤكد حقيقة أن التسويق يبدأ وينتهي مع الزبون ،إذ جعل عملية اإلختيار
للزبون عملية صعبة ومعقدة ،والتي قد تسهل الخداع في التسويق وفي شتى الطرائق ،إذ قد يتالعب المسوق

في نوعيه المنتج ،ويمكن أيضا التالعب بأساليب الترويج المستعملة ،وكلها محاولة لخداع المستهلك وتحقيق

أرباح كبيرة ،والتي قد تؤدي إلى خسارة مالية للمسوق ،وفقدان قدرته التنافسية على المدى الطويل والقصير
) (Gaber etal,2018وغالبا ما يتم تصميم عروض التسويق بعد المعامالت لتضليل المستهلكين في شراء
المنتجات التي ترتبط بشكل عرضي من خالل الشراء األولي .وتقدم هذه المنتجات مباشرة بعد االنتهاء من

المعامالت للطرف األول ،وقد استعمل المسوقون التكتيكات الخادعة التي تشمل الحصول على البيانات بشكل
غير قانوني من التجار .وضللوا األفراد في الشراء عن طريق العروض في مواقع التواصل االجتماعي .ونظ اًر
لالفتقار إلى األنظمة والطابع العالمي لإلنترنت ،فأن هذه الممارسات الخادعة تخدم المسوقين المخادعين.
ومن أجل التصدي لهذه المشكلة ،تقدم هذه الدراسة سيناريو مستندا إلى الحاالت الفعلية التي اكتشفت .والهدف
من هذه الدراسة هو دراسة فعالة بطريقتين للتدخل وللتخفيف من الضرر الذي يلحق بالعرض الخادع بعد
المعاملة .ويمكن معالجة هذه المشكلة من منظور موقع التجارة االلكترونية للطرف اآلخر أو منظور المسوقين

الطرف ثاني .وتقدم هذه الدراسة بشكل تجريبي كيف تؤدي العروض المختلفة لعروض ما بعد المعامالت دو اًر
في عدد المشاركين الذين يشترون المنتجات الخادعة ،وكذلك إلعالم المنظمين حول هذه القضايا الستعمالها
في ضمن الق اررات االساسية المستقبلية.
-1مشكلة الدراسة

أمر بالغ األهمية
يعد التسويق من أهم األنشطة التي تقوم بها أي منظمة .ويعد إجراء التسويق الفعال ًا

لنجاح األعمال ولتحقيق أهدافها .في السنوات األخيرة ،شهد مجال التسويق تطورات دراماتيكية مع إدخال
اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي .على الرغم من فائدة هذه الوسائل الجديدة في التسويق ،فقد استخدمت

تنمية الرافدين (TANMIYAT AL-RAFIDAIN )P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276X
مج ( ،Vol. )39ع (،No. )128كانون األول  ،Dec. 2020صpp. )149-129( .
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إعالنا غير أخالقي .وقد أثر ذلك على العالقة بين
العديد من المنظمات الخداع التسويقي الذي يمكن عده
ً
المنظمة والمستهلكين بشكل سلبي على المدى القصير والطويل .ليس هناك شك في أن التطورات األخيرة في
عالم اإلنترنت ،وزيادة تنوع الخدمات والمعلومات حول المنتجات ،قد أثرت على االهتمام المتزايد للمؤسسات

بدراسة المستهلك كأساس لتصميم استراتيجية التسويق الخاصة بهم .يمكن أن يتالعب المسوق بجودة المنتج،

وقد يتالعب أيضاً بأساليب الترويج المستخدمة ،وكلها محاولة لخداع المستهلك وتحقيق أرباح عالية ،مما قد
يؤدي إلى خسارة مالية للمسوق ،وفقدان مركزه التنافسي في السوق .وبالتالي ،فإن الخداع التسويقي يؤثر على
والء الزبائن للمنتج .لذا تكمن مشكلة الدراسة في الخداع التسويقي الذي يخلق تصو ار حول المنتج أو الخدمة

التي تؤثر على ثقة العالمة التجارية ووالء الزبون .وتبين أن الخداع التسويقي قد يضر بصورة العالمة التجارية
التي تؤثر على الوالء السلوكي للطلبة إتجاه المنتج .وإستناداً إلى الخلفية ،والفجوة البحثية وبيان المشكلة،

صيغت األسئلة اآلتية لمشكلة الدراسة:

 .1كيف يؤثر الخداع التسويقي على والء الزبائن؟
 .2كيف تتأثر ثقة الزبائن بالخداع التسويقي؟

 .3هل الزبائن يثقون بوسائل التواصل االجتماعي بالنسبة لتسويق المنتجات؟ ·
 .4هل الصورة المؤسسية معتدلة العالقة بين الخداع وثقه الزبائن؟
-2أهداف الدراسة

تحقق الدراسة في ممارسات الخداع التسويقي في جميع عناصر مزيج التسويق وأثره على صورة

الزبائن من أجل تعزيز الوعي بهذه الممارسات وعواقبها .وعلى وجه التحديد دراسة تأثير ممارسات الخداع
التسويقي في األبعاد األربعة لمزيج التسويق (المنتج والسعر والترويج والتوزيع) على األبعاد األربعة لقرار

المستهلك (المعرفي ،العاطفية ،والنية في التوصية ،والنية إلعاده الشراء) .وتتمثل األهداف المحددة فيما يأتي:
 .1تقييم التصور لممارسات الخداع التسويقي من منظور الزبائن والطلبة.
 .2تقييم تأثير ممارسات الخداع التسويقية على قرار المستهلك (المعرفية والعاطفية ،والنية في التوصية،
والنية إلعاده الشراء).

 .3التحقيق في مدى تعرض الشباب للتسويق المخادع على وسائل التواصل االجتماعي.
 .4دراسة العوامل التي يرجح أن تؤثر على تعرض الشباب إلعالنات التسويق المخادع على منصات
وسائل اإلعالم االجتماعية.
 .5تحديد منصات وسائل التواصل االجتماعي التي يشاهدها الشباب في معظم األحيان.
 .6التحقيق في مدى تأثير إعالنات التسويق المخادع في وسائل االعالم االجتماعية على ق اررات الشراء
لدى الشباب.

تنمية الرافدين (TANMIYAT AL-RAFIDAIN )P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276X
مج ( ،Vol. )39ع (،No. )128كانون األول  ،Dec. 2020صpp. )149-129( .
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-3أهمية الدراسة

ستساعد هذه الدراسة في تحليل إستجابة الزبون لإلعالن الخداع التسويقي الذي قد يكون سلبياً أو ال
يكون ،وسيكون مفيدا للشركات إلجراء حمالت إعالنية فعالة الكتساب الزبائن ووالئهم .وسوف تساعد الدراسة
بأن تكون مفيدة لتجنب تبديل العالمة التجارية .والدراسة هي للتأكد من العالقة بين اإلعالنات والتسويق
المخادعة ووالء الزبون في مواقع التواصل االجتماعي.

 -4أنموذج الدراسة

تم إعداد أنموذج الدراسة من لدن الباحثين ،والمكون من المتغيرين المستقل والتابع ،وقد تم تحديد أبعاد

المتغيرين اعتماداً على البحوث السابقة ،وفيما يأتي توضيح لهذين المتغيرين ومدى التأثير:
أ-

ب-

المتغير المستقل وهو الخداع التسويقي ،وأبعاده هي(:المنتج ،السعر ،التوزيع ،الترويج)

المتغير التابع وهو قرار الزبون الشرائي ،وأبعاده هي (:المعرفية والعاطفية ،والنية في التوصية،

والنية إلعاده الشراء) وكما مبين في الشكل ( )1اآلتي:

المصدر :إعداد الباحثين

 -5فرضيات الدراسة

شكل ( )1أنموذج الدراسة

وبغية تحقيق أهداف الدراسة فقد صيغت فرضيتان رئيستان تتضح من خاللهما مشكلة الدراسة،

وتساعد في اإلجابة عن تساؤالتها:
 .1الخداع التسويقي المتعلق بالمنتج له تأثير كبير على قرار الشراء اإللكتروني.
 .2الخداع التسويقي المتعلق بالسعر له تأثير كبير على قرار الشراء اإللكتروني.

 .3الخداع التسويقي المرتبط بالترويج له تأثير كبير على قرار الشراء اإللكتروني.
 .4الخداع التسويقي المتعلق بالتوزيع له تأثير كبير على قرار الشراء اإللكتروني.
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 -6عينة الدراسة

لإليفاء بمتطلبات الجانب التطبيقي لهذا البحث ،وتحقيق أهدافه ومساعيه ،كان البد من اختيار مجتمع

للبحث يتفق ويتطابق مع ما تسعى إليه وتطمح لتحقيقه .وبعد البحث والتجربة ،وأخذ رأي المتخصصين
والباحثين تم االستقرار على اعتماد (طلبة قسم إدارة األعمال -كلية اإلدارة واالقتصاد -الجامعات العراقية)
بوصفها المجتمع المناسب للتطبيقُ .وزعت االستبانة على عينة عشوائية من مجتمع الدراسة بلغت ()617
طالباً من قسم إدارة األعمال -كلية اإلدارة واالقتصاد -الجامعات العراقية ،لم تستطع الدراسة تحقيق عينة
تمثيلية للغاية أو مقابلة حصرية من إجمالي الطلبة بسبب ظروف العزل المنزلي ،إذ تم اختيار وسائل التواصل
االجتماعي إلجراء المسح بسبب ضيق الوقت ،وتم استرداد ( )550منها ،ووجد ( )38منها غير صالحة
للتحليل اإلحصائي ،وكانت االستبانات الصالحة للتحليل ( )512استبانة ،أي ما نسبة )% 87.5( ،وهي

نسبة استرداده عالية ومقبولة إحصائياً ،وقد شملت العينة طلبة من فئات عمرية مختلفة ،ومستويات علمية
متنوعة ،وثقافات متباينة ،ومستويات دخل متعددة .ويمكن توضيح وصف عينة البحث كما مبين في الجدول

( )1اآلتي:
الجدول ( :)1وصف عينة البحث (المستجيبين)
التصنيف

المتغير
الجنس

العمر

المرحلة

النسبة

التكرار
ذكر

210

% 26

انثى

302

% 74

المجموع

512

% 100

 21 – 19سنة

197

% 31

 23– 22سنة

217

% 39

 26-24سنة

74

% 18

اكبر من  26سنة

24

% 12

المجموع

512

% 100

االولى

160

% 36

الثانية

140

% 29

الثالثة

90

% 17

الرابعة

122

% 18

المجموع

512

% 100

المصدر :من إعداد الباحثين

يتبين من الجدول ( )1ما يأتي:
 .1الجنس :نالحظ من الجدول أعاله إن أعلى نسبة من األفراد كانت أغلبها من اإلناث ،إذ بلغت
( )%74في حين بلغت نسبة الذكور (.)%26
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 .2العمر :يتضح من الجدول أن أعلى نسبة قد بلغت ( )%39وهي النسبة المحصورة بين (23– 22
سنة) والتي كانت أكثر تك ار اًر ،وهذا يدل على أن أغلب الطلبة هم من الشباب.

 .3المرحلة :يظهر من الجدول أن أعلى نسبة للطلبة ،إذ بلغت ( )%36في حين كانت أقل نسبة
(.)%17

-7أداة جمع البيانات

تم إعداد اإلستبانة لقياس كيفية الخداع التسويقي من خالل عناصر المزيج التسويقي وتأثيره في قرار

الشراء اإللكتروني من وجهة نظر طلبة الجامعات والسيما طلبة قسم إدارة األعمال -اإلدارة واالقتصاد .وقد
بنيت على أساس اإلطار المفاهيمي وفرضيات الدراسة من خالل مراجعة البحوث المتعلقة بمفاهيم الخداع
التسويقي وقرار الشراء اإللكتروني .فضالً عن ذلك ،تم تكييفه من المقاييس المتقدمة السابقة الختبار أبعاد
الخداع التسويقي في سياق مواقع التواصل االجتماعي .وتم تعديل الثوابت متعددة العناصر التي تم التحقق
من صحتها في الدراسات السابقة لتالئم سياق الدراسة .وعلى وجه الخصوص ،تتألف اإلستبانة النهائية من
أربعة أجزاء .جمع الجزء األول معلومات ديمغرافية عن كل مشارك بما في ذلك السن ونوع الجنس والمرحلة
الدراسية  .يقيس الجزء الثاني تصور المستهلكين لممارسات الخداع التسويقية في عناصر مزيج التسويق في
مواقع التواصل االجتماعي .ويشمل الممارسات التي تعكس الخداع في (األبعاد) من مزيج التسويق لمواقع
التواصل االجتماعي (المنتج والسعر والتوزيع والترويج) .وقد صيغت هذه الممارسات واألبعاد إستناداً إلى

نتائج دراسة ( .(Ghazi,2018,12ويقيس الجزء الثالث الصورة العامة للمستهلكين التي تعكس األبعاد األربعة
للصورة (المعرفية ،والعاطفية ،والنية في التوصية ،والنية ألعاده الشراء) .وشملت  21فقرة مقتبسة ،ويقيس
الجزء الرابع الصورة العامة لمواقع التواصل االجتماعي
الدراسات السابقة
دراسة ()Michael Pütter,2017

أدت زيادة استخدام وسائل اإلعالم االجتماعية في جميع أنحاء العالم إلى االعتقاد بأن هذه أداة قيمة

في دعم مشاركة المستهلك .تبحث الشركات باستمرار عن طرائق جديدة للوصول إلى المستهلكين ولتشكيل
سلوكيات المستهلكين ،بما في ذلك والء العالمة التجارية والنية بالشراء .لقد أدى العصر التكنولوجي المتغير

إلى زيادة النشاط في منصات الشبكات االجتماعية (مثل  ،)YouTube, Twitter, Facebookوالتي خلقت

جميعها آليات يمكن من خاللها للمستهلكين تطوير عالقة وتكوين تفاعالت مع محتوى خاص بالعالمة

التجارية .من المحتمل أن تكون الشركات التي تتمتع بمهارة في دمج األساليب االستراتيجية الستخدام منصات
نجاحا في الوصول إلى قاعدة المستهلكين والمشاركة فيها والحفاظ عليها .تشمل
الشبكات االجتماعية أكثر
ً
العوامل التي تؤثر على تصور العالمة التجارية ونية الشراء أشياء مثل اآللية االجتماعية التي تحرك وجهات
نظر المستهلك ،ووجهات نظر اآلخرين المنشورة في منشورات التواصل االجتماعي .ينصب التركيز
االستراتيجي الناشئ على استخدام المحتوى الذي ينشئه المستخدم ،والمحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة
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المستهلكين استجاب ًة لماركات معينة أو طلبات العالمات التجارية ،ويؤثر على تصورات المستهلكين اآلخرين.
يتطلب هذا النوع من النهج االستراتيجي درجة عالية من الصيانة ،وينبغي أن تكون الشركات التي تستخدم
هذه الطريقة على استعداد لتعيين خدمة تسويقية إلدارة عالقات الزبائن عبر اإلنترنت.
دراسة ()Nashid Bintey Hayder,2017

هذه الدراسة ستكون بمثابة معيار لمزيد من الدراسات مع قياس تأثير اإلعالنات الخادعة على طالب

الجامعة .ولكن ترتبط بعض القيود مع هذه الدراسة البحثية .إنها تحدد الدراسة فقط بتأثير اإلعالنات الخادعة
على طالب جامعة جهانجير ناجار فقط .وهناك قيد على هذه الدراسة بسبب اإلجابات المتعلقة بالخداع في
إعالنات منتجات العناية بالبشرة .لذلك ،اقترح الباحث على الحكومة وضع بعض القواعد واللوائح والسياسات
قانونا يتضمن جميع األحكام
المتعلقة باإلعالن بحيث يمكن الحد من الخداع .يجب على الحكومة أن تسن ً
لتعزيز وحماية حقوق المستهلك وإنشاء سلطة مثل مجلس معايير اإلعالن في الهند.
دراسة (( Azeez etal,2017

إن اإلنفاق على اإلعالنات في دول مثل الواليات المتحدة يزداد مع اإلعالنات عبر اإلنترنت ووسائل

التواصل االجتماعي .أفريقيا ونيجيريا لم يتم استبعادهما ألن العديد من المعلنين يشعرون بالقلق اآلن بشأن
ما يحدث خالل فترة ما بين المنصات اإلعالمية واالجتماعية .إن حقيقة أن ق اررات الشراء الخاصة بالشباب،

والتي تعد أهدافا رئيسة لمعظم العالمات التجارية ،ال تتأثر بشكل كبير باإلعالنات على منصات وسائل

التواصل االجتماعي على الرغم من ارتباطاتهم النشطة للغاية على هذه المنصات ،يجب أن تكون موضع

اهتمام المعلنين المميزين .وبالتالي ،قد يتم استنتاج أن المعلنين بحاجة إلى إعادة صياغة االستراتيجيات وتقديم
المزيد للمستهلكين المحتملين من أجل الحصول على عائد ملموس على االستثمار من منصات اإلعالنات

واإلعالم.
دراسة ()Fatima &Lodhi, 2015

ت م إجراء هذا البحث بشكل خاص لمعرفة تأثير اإلعالنات على سلوك الشراء لألشخاص في صناعة

مستحضرات التجميل .تكشف الدراسة أن هناك متغيرين مهمين يمكنهما التأثير على سلوكيات الشراء لدى

سببا وحيداً لتغيير سلوكيات المستهلكين بل يمكنهما المساهمة في تغيير
األشخاص ،لكن هذين العاملين ليسا ً
سلوكيات المستهلكين .تم إجراء األبحاث في مقر حدود كراتشي واستهدف  200شخص ممن يستخدمون
اعا مختلفة من مستحضرات التجميل من مختلف العالمات التجارية .توضح النتائج أن اإلعالنات مفيدة
أنو ً
في طالء الوعي بين المستهلكين .تستخدم على نطاق واسع  TVCsواللوحات اإلعالنية من قبل إدارات
التسويق المختلفة لشركات مستحضرات التجميل التي تستهدف الزبائن من خالل هذه الوسيلة .تحتوي إعالناتهم

على معلومات كافية لجذب المستهلكين ،فضالً عن خلق الوعي في أذهان الزبائن .كان من المفترض أن
تتحقق الفرضية األولى من العالقة بين اإلعالن ووعي المستهلك .أظهرت النتائج وجود عالقة بين هذين

المتغيرين ،يحصل الناس على الوعي من خالل اإلعالن بشأن مستحضرات التجميل .كان من المفترض
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فرضيتنا الثانية للتحقق من العالقة بين التصور واإلعالنات .في هذا فشلنا في رفض الفرضية الفارغة التي
تشير إلى عدم وجود عالقة بين اإلعالنات وتصورات المستهلك .هذا بسبب حقيقة أن اإلعالنات ال يمكن أن
تخل ق تصورات في أذهان العمالء .اإلدراك الحسي من استخدام المنتج بشكل أساسي ،وتشمل الخيارات
أيضا اإلشارة إلى أن مستخدمي مستحضرات التجميل مخلصون
األخرى توصية األصدقاء والزمالء ،من المهم ً

جدا لعالماتهم التجارية ،وال يمكن تحويلهم بسهولة إلى عالمات تجارية أخرى.
ً
ثانيا :الجانب النظري

 -1الخداع التسويقي

نسلط الضوء في هذه الدراسة بوجه خاص على أثر آليات األختيار واالنسحاب من لدن الزبون .عند

النظر في عروض التسويق بعد المعامالت ،فإن التصميم غير المالئم لالختيار القبول أو عدم القبول قد يسهم

في إتخاذ المستهلكين للق اررات التي يندمون عليها فيما بعد .مثال يتوقع المستهلك الذي ينقر على زر االعالن

غير اإليجابي ،ويعتقد أن اإلجراء ال يكون له عواقب سلبية ( .)European Union, 2009ولكن مع إلغاء

االشتراك في عروض ما بعد المعامالت ،فإن هذا المستهلك في الواقع قد وافق ضمنيا على شراء عرض غير

مرغوب فيه .وعلى حد علمنا ،فأننا ال نعرف أي التقييمات التجريبية لإلعدادات االفتراضية إلختيار القبول أو
االنسحاب فيما يتعلق بالتسويق بعد المعامالت وتأثير هذه اإلعدادات على سلوك المستهلك(.
 (Nochenson,2014,2ومما ال شك فيه أن التطورات األخيرة في عالم اإلنترنت ،والزيادة في تنوع الخدمات
والمعلومات المتعلقة بالمنتجات ،قد أثرت على تزايد إهتمام المنظمات بدراسة المستهلك كأساس لتصميم

تسويقها ،وهذا يؤكد حقيقة أن التسويق يبدأ وينتهي مع الزبون ،إذ جعل عملية اإلختيار للزبون عملية صعبة

ومعقدة ،والتي قد تسهل خداع التسويق في جميع الطرق .وقد حظي موضوع الخداع التسويقي باهتمام كبير
من الباحثين والممارسين ،فضال عن المصلحة الرسمية لمنظمات حماية المستهلك في معظم بلدان العالم ،في
حين إن الموضوع لم يحصل على مثل هذا األهتمام في العالم حتى أكاديميا ،وهناك عدد قليل جدا من
الدراسات حول هذا الموضوع .وبصفة عامة ،أو معالجة بعض األبعاد ،يمكن القول إن الدور الذي تقوم به
الهيئات الرسمية ورابطات حماية المستهلك في هذا المجال محليا مقارنة بالدور الذي تقوم به تلك الهيئات في
العديد من بلدان العالم المتقدم النمو ال يزال محدودا واقل من مستوى الطموح .هناك العديد من الممارسات

التسويقية التي تعكس وجود مثل هذا الخداع ،والمستهلكين على بينة من هذا ،لكنهم غير قادرين على الكشف

عن ذلك ،وبالتالي فإنهم غير قادرين على تجنب ذلك ،من هنا يتعرضون إليها ،وتؤثر على ق اررات الشراء
بطريقة أو بأخرى ،ويلخص جدول  2بعض الممارسات التسويقية الخادعة في بعض عناصر المزج التسويقي.
((Gaber etal,2018 ,14
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الجدول  :2مثال على بعض الممارسات الخادعة في التسويق
مجال التسويق
المنتج

الممارسات الخادعة
 .1استخدام العالمات التجارية القريبة من الماركات الشهيرة .حجب المعلومات الهامة
حول خصائص المنتج.

 .2مزج المنتجات ذات جودة عالية مع منتجات ذات جودة رديئة وبيعها معا بوصفها
جودة عالية.

 .3المعلومات الموصوفة عن المنتجات غير كافية للحكم
 .4يتم تعبئة المنتج بشكل سيء وقد يكون معطوبا.
 .5إخفاء بلد المنشأ ومطالبة بلد آخر من المنشأ.

 .6التالعب بتاريخ صالحية المنتجات بغض النظر عن مصلحة المستهلك.
السعر

 .1تقديم خصومات وهمية على أسعار المنتجات المعروضة.

 .2تخفيض أسعار السلع التي تقترب صالحيتها من االنتهاء.

 .3وضع سعر مرتفع على بعض المنتجات للهام المستهلك إنها ذات جوده عالية.

 .4أضافه ضريبة المبيعات على بعض المنتجات غير الخاضعة للضريبة من
المنظمة.

 .5تقديم بعض المنتجات دون األشارة إلى السعر.

 .6وضع السعر المفرط لبعض المنتجات على أساس أنها العالمة التجارية الشهيرة.
األعالن

 .1منتجات إعالنية ذات معلومات مضللة وغير كافية

 .2الدعاية الكبيرة لبعض المنتجات كمحاولة لتعزيز المنتجات للمستهلكين بطرائق
مختلفة ،ولدفع المستهلك لشرائها

 .3يتم اإلعالن عن معظم المسابقات وهمية وغير حقيقية ،والغرض الرئيس هو
جذب المستهلك.

 .4إخفاء المعلومات الهامة عن المستهلك من خالل اإلعالن.
عروض المبيعات

 .1مسابقات وهمية نظمت للمستهلكين.

توزيع

 .1زيادة أسعار بعض المنتجات والمطالبة بزيادة األسعار من المصدر.

 .2تخفيضات وهمية في األسعار.
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))Gaber etal,2018,23

يعد األفراد بصورة عامة والطلبة بصورة خاصة معرضين للممارسات التسويقية الخادعة وغير أخالقية

ومضللة بسبب بيئة السوق المفرطة التنافسية والخصائص المتأصلة في قطاع الخدمات ،وتعتمد ممارسات
الخداع التسويقي المتكررة للتأثير على المستهلك من خالل إتخاذ ق اررات الشراء غير السليمة التي تؤدي إلى
زيادة المبيعات واألرباح .وعلى الرغم من ذلك ،فإن المستهلك سرعان ما يدرك أنه قد تم التالعب به أو خداعة

من لدن المسوق ،والتي قد تؤدي إلى فقدان الموارد المالية وموقف السوق من المسوق أو المنظمة على المدى

الطويل .وعلى وجه التحديد ،تعد ممارسات الخداع التسويقي لها عواقب سلبية على كل من المستهلك والمنظمة

(المسوق) .فإنها تؤدي إلى استياء المستهلك ،والشك ،وفقدان الثقة ،وزيادة عدم الثقة التي تؤدي إلى النوايا
السلوكية السلبية (النية إلعادة الشراء ونية التوصية) .ومن ناحية أخرى ،تعاني المنظمة من خسائر كبيرة على
المدى الطويل ،سمعة سيئة ،وفقدان الزبائن وفقدان المستثمرين ،وفقدان المبيعات ،والموقف السلبي تجاه
العالمة التجارية .وقد يتخذ الخداع أي شكل من أشكال التحريف أو اإلغفال أو الممارسات المضللة في أي
عنصر من عناصر المزيج التسويقي .قد يبدأ المسوق بالتالعب أو إخفاء معلومات هامة حول جودة المنتج

أو الخدمة ،العالمات التجارية ،السعر ،مكان الترويج ،أساليب أو معلومات مثل الوزن ،قيمة ،التاريخ ،الدهون،
البروتين ،السعرات الح اررية (Ghazi,2018,16) ،وتتمثل المشكلة في هذه الدراسة زيادة ممارسات الخداع
التسويقي في قطاع الخدمات بشكل عام وفي الجامعات على وجه الخصوص .التسويق المخادع هو ظاهرة

متنامية أصبحت تمارس من لدن العديد من المنظمات التسويقية .وال سيما في األسواق الناشئة في البلدان

النامية التي يكون فيها المستهلكون عرضة للطعن في التسويق الذي كثي ار ما تخفي فيه الحقائق الحقيقية.

ويعزى نمو هذه الظاهرة إلى العولمة ،وعدم الرقابة على مواقع التواصل االجتماعي والتنافس المكثف ،والتقدم

التكنولوجي ،وتوافر بدائل المستهلكين ،التي تشكل حاف اًز للعديد من المنظمات على تشجيع الخداع التسويقي
بطرائق مختلفة .والمشكلة المحددة هو أن العديد من طلبة الجامعات تقع في فخ التسويق غير النزيه لمنتجاتها
دون النظر في عواقب ممارسات الخداع الخاصة بهم .وبتطفل العديد من المنظمات الكذب أو تحريف أو
تشويه أو إخفاء الحقائق عند تسويق منتجاتها أو خدماتها للمستهلكين لخداعهم وإغ ارئهم بشراء المنتجات
والخدمات .والعديد من األفراد ال توجد لها مدونة عرض واضحة من األخالق وال تنظر دائما إلى األساسيات
األخالقية ) kotler, 2007,87).وعملية التسويق تدور بشكل أساسي حول الزبائن كجزء من عملية التبادل،
ويعدون نقطة االنطالق ألي نشاط تسويقي لتمييز الحاجات وتطوير المنتجات التي ستشبع حاجات الزبائن

خالل التبادل ،وفي هذه الحالة يمكن أن نعد التسويق بأنه عملية اإلدارة التي تميز وتتوقع وتجهز متطلبات
الزبائن بشكل كفء ،وإن مدريري التسويق يحتاجون ألدوات لتشكيل السلع و الخدمات التي تلبي حاجات

الزبائن المتغيرة ،ويوصف المزيج التسويقي أيضا بأنه مجموعة األدوات التي تستعملها اإلدارة للحصول أعلى

مبيعات وإن الصياغة التقليدية للمزيج السعر والمكان والترويج والمنتج(  )Al-Jubouri, 2018 ,6ونرى أن
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بعض المنظمات التسويقية تجعل األخالق قيد على ربحيتها .وعند إتخاذ ق اررات التسويق ،تركز العديد من
المنظمات على تحقيق أرباح الشركة ،وتتجاهل في الوقت نفسه تلبية إحتياجات المستهلكين ومصالح المجتمع

على المدى الطويل .على الرغم من أن المستهلكين يدركون إن هناك خداع التسويق ،وإنهم ال يملكون المعرفة
الكافية حول تقنيات الخداع ،وإنها غالباً ما تكون غير قادرة على إكتشاف وتجنب ذلك على الرغم من أن
العديد من المنظمات في جميع القطاعات قد استعملت ممارسات الخداع التسويقي .ويعد اإلعالن المخادع

من األبعاد الهامة جدا ألنظمة التسويق الخادعة الحديثة اليوم لخلق الطلب على منتجات المنظمة في مواقع
التواصل االجتماعي .لذا تستعمل المنظمات أحيانا اإلعالنات الخادعة لبيع منتجاتها التي لها تأثيرات على

سلوكيات المستهلك .وكما هو معروف جيدا باستعمال الخصائص الديموغرافية للمستهلكين ،وتستعمل المنظمة
اإلعالنات الخادعة التي تضلل تصورات المستهلكين( .الخداع) من خالل اإلعالن هو ظاهرة شائعة اليوم.
ونشر بعض المعلنين اإلعالنات المضللة واالحتيالية والخادعة من خالل وسائل اإلعالم مثل الفيس بوك
وتوتير واليوتيوب وغيرها من المواقع .ويمكن تعريف التسويق المخادع ،وهو إعالن أو ترويج يسيء تمثيل
طبيعة السلع أو الخدمات أو األنشطة التجارية أو خصائصها أو صفاتها أو أصولها الجغرافية

) (GhazI,2018,17ومن المنظور القانوني ،عرفت لجنة التجارة االتحادية ( )1983الخداع على أنه أي
تحريف أو إغفال أو ممارسة يرجح أن تضلل المستهلك يتصرف بصورة معقولة في ظل الظروف التي تضر
بالمستهلك) .غير أن تعريف يركز بدرجة أكبر على المسائل القانونية ،هو تجاهل ثالثة عناصر من منظور
علم النفس( :ا) الفعل( ،ب) المعقولية( ،ج)التأثيرات .لذا ُعَّد التسويق الخادع عدم اإلفصاح الكامل عن جميع
المعلومات ذات العالقة بالزبون .وإنه غالباً ما يكون فقدان الثقة يستغرق عمر طويل إلعادة البناء وعلى هذا

األساس ينبغي أن تدرك المنظمات كيفية التعامل مع القضايا األخالقية وأن تنتهج سلوكاً استباقياً أثناء عملية

التخطيط االستراتيجي ،وليس بعد أن تتجسد المشاكل الكبيرة ،فال بد من التركيز هنا على السلوك األخالقي

من لدن المسوقين(  )Al-Jubouri, 2018 ,8وهناك العديد من أساليب الخداع التسويقي والتقنيات التي
تجمعت في المجاالت كما موضحة في شكل :) Hashem ,2013,34) 2
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درجه التزام بتقديم وعرض البيانات والحقائق الصحيحة التي
تمثل حقيقة المنتجات المعلن عنها ومن خالل األدوات
الترويجية المختلفة.
تقليل المعروض من المنتجات في الكمية المطلوبة أو
المخفية لغرض التسبب في المضاربة في تداول السلع
في السوق وزيادة األسعار.

اساليب الخداع التسويقي

الخداع الذي يمارسه المسوقون والمنتجون تجاه المستهلك في مجاالت
مختلفة مثل العنوان والمحتويات والمكونات والسعر والتباين والتالعب
بالعالمات والترقية السيئة وغيرها من القضايا المختلفة.

شكل  2:يوضح أساليب الخداع التسويقي

المصدر :من إعداد الباحثين

 -2قرار الشراء اإللكتروني

لقد إتخذت عدة مداخل مختلفة لشرح العوامل التي تؤثر على ق اررات شراء المستهلكين في العراق.

درسة معظم العوامل التي تؤثر على ق اررات شراء المستهلكين ذات الخصائص الديمغرافية واالجتماعية
وتمت ا

واإلقتصادية .لذا يعد المستهلك ذا معرفة سابقة وخبرة عالية بالعالمة التجارية ،ولكن ذلك يعتمد على وزن
المستهلك بالمعرفة المسبقة والقدرة المعرفية ( (Bettman& Park,1980,70وأثبت الباحثون أن قرار الشراء

هو إختيار أفضل بديل في المستهلك الذي هو على إستعداد لشراء بالفعل ،وهذا يعني أن المستهلك هو على
إستعداد إلعطاء المال للبائع ،وذلك للحصول على المنتجات أو الخدمات .وتتضمن دراسة قرار الزبون الشرائي
في كيفية قيام الفرد أو المجموعات بتحديد أو شراء أو إستعمال أو التخلص من المنتجات أو أفكار الخدمات
أو الخبرة لتلبية احتياجاتهم ورغباتهم .والبيئة االستهالكية تؤثر على كيفية شعور المستهلكين وتصرفاتهم من
خالل مواقع التواصل االجتماعي ،ويرتبط قرار الشراء اإللكتروني إلى العمل المادي للمستهلك ،والتي يمكن

قياسها على التوالي .ويمكن قياس تواتر زيارة المتاجر أو مراكز التسوق لتحديد متجر معين والذهاب إليه .إذ

يمكن قياس أنواع مختلفة من السلوك بما في ذلك نمط التسوق في المتاجر ،هذا النوع من القياس صعب جداً.
ويمكن تحليل السلوك بطرائق مختلفة ،من خالل تقديم أسعار أقل ،وخدمة أفضل ونوعية جيدة ( Solomon

 ،)et al, 2006,56قرار الزبون الشرائي بشكل رئيس يلقي الضوء على المستهلكين وكيف يقررون قضاء

مواردهم المختلفة مثل الوقت والمال وغيرها على مختلف المنتجات ،وذلك لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.

ويشمل قرار الزبون الشرائي دراسة ما سيشتري ومتى ولماذا وأين سيشتري المستهلكون منتجاتهم وعلى عدد

المرات التي يستعمل فيها المستهلكون المنتجات .وفضالً عن ذلك ،فإنه يسلط الضوء أيضا على كيفية تقييم
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المستهلكين للمنتجات بعد الشراء وأثر التقييمات على مشترياتهم في المستقبل )Clara,2015,62) .ويتم تعريف
قرار الشراء اإللكتروني على أنه السلوك الذي يعرضه المستهلك في البحث عن المنتجات والخدمات التي

يتوقعها وش ارئها واستخدامها وتقييمها والتخلص منها والتي ستلبي احتياجاتها .ويركز قرار الزبون الشرائي على

كيفية اتخاذ المستهلك للق اررات المتعلقة بإنفاق موارده المتاحة (الوقت والمال والجهود) على األصناف ذات
العالقة باالستهالك  .وهذا يشمل ما يشترونه ،ولماذا يشترونه ،وعندما يشترونه ،وأين يشترونه ،وعدد المرات

التي يشترونه فيه ،وعدد المرات التي يستخدمونه فيها ،وعدد المرات التي يقيمون فيها بعد الشراء وأثر هذه

التقييمات على المشتريات المستقبلية .وقرار الزبون الشرائي هو دراسة متى ولماذا وكيف وأين يقوم األفراد

بشراء منتج أو ال يشترون منتجاً ( (Khosla,2010,3وهو يمزج عناصر من علم نفس ،علم اجتماع ،وعلم
اقتصاد .وهو يحاول أن يفهم عملية صنع قرار المشتري ،سواء بشكل فردي أو في مجموعات .وهي تدرس

خصائص المستهلكين االفراد مثل المتغيرات الديموغرافية والسلوكية في محاولة لفهم رغبات األفراد .ويمكن

تعريف قرار الزبون الشرائي مرة أخرى باعتباره التفاعل الديناميكي للتأثير واإلدراك ،والسلوك ،واالحداث البيئية
التي يقوم بها البشر لجوانب تبادل من حياتهم )Blackwell et al, 2001,456) ،ويمكن تعريف قرار الزبون

الشرائي هو تلك االنشطة التي يقوم بها األفراد عند الحصول على المنتجات والخدمات واستهالكها والتخلص
منها.

 -3قرار الزبون الشرائي من خالل قنوات التواصل االجتماعي

يتمثل أحد األهداف الرئيسة للتسويق المخادع في بيع منتج قد يكون سلعاً أو خدمات بشتى الطرائق.
من خالل رصد إتجاه السوق ،مع إيالء إهتمام بالغ األهمية الختيار وسائل اإلعالم ،وكانت وسائل اإلعالم
التقليدية للدعاية هي اللوحات اإلعالنية والتلفزيون واإلذاعة والمجالت والصحف .وسائل اإلعالم األخرى

للدعاية هي الفواتير والمنشورات واإلعالنات المتنقلة الموضوعة على المركبات .ومع ظهور شبكة اإلنترنت
والشبكة العالمية ( .)wwwيقوم الشباب بالبحث عن منتجات اإلعالن على منصة وسائل اإلعالم االجتماعية.
وهي نقطة مركز لجميع وسائل اإلعالم المتصلة بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت .ومع ظهور وسائل

اإلعالم االجتماعية ،العالمات التجارية هي اآلن مضطرة إلى أن تكون خالقة للغاية في كيفية تصميم رسائل
اإلعالن الخاصة بهم لتناسب ذوق المستخدمين الشباب من وسائل اإلعالم االجتماعية.

igboaka & Ha,

) ، )2010,30أظهرت الدراسات أن تبني تكنولوجيات االتصاالت الجديدة هي أكثر رقيا وأفضل تعليما .ويمكن

أن تعزى هذه المالحظة إلى االستخدام الواسع النطاق لتكنولوجيا المعلومات ،فضال عن الفوائد المتراكمة فيها.
وفقا إلحصاءات صناعة تسويق وسائل االعالم االجتماعية ( ،)2008يتم تعيين استخدام وسائل االعالم
االجتماعية لتغيير طريقة المسوقين في القيام بأعمالهم .واحدة من األسباب هي إن تصنيفات المستهلكين من

العالمات التجارية على منصات وسائل اإلعالم االجتماعية أصبحت أكثر مصداقية ،وغالبا ما تستعمل وسائل
اإلعالم االجتماعية بالتبادل مع الويب ( ،)2.0والذي يمكن تعريفها على أنها مجموعة من التقنيات التي تمكن
سهولة تبادل وتدفق المعرفة .ووسائل التواصل االجتماعي تشمل (توتير ،يوتيوب ،الفيس بوك ،الويكي
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والمدونات ،وغيرها) ولظهور وسائل اإلعالم االجتماعية تأثير كبير على المنظمات والقائم على التسويق،
ووسائل اإلعالم االجتماعية تشجع على المشاركة وتؤكد مساهمة المستعملين في إنشاء وتنظيم االعالنات

بدال من الخزن التقليدية( .الجبوري .)8 ،2018،ال يعرف سوى القليل عن كيفية تأثير التسويق المخادع من
خالل وسائل اإلعالم االجتماعية على ق اررات الشراء بين الشباب في العراق ،إذ إن عدد الدراسات المتاحة

قليل جدا .وبالتالي فإن الشاغل الرئيس لهذه الدراسة هو توسيع المعرفة حول مدى إهتمام الشباب باإلعالنات
على وسائل اإلعالم االجتماعية وإتخاذ قرار الشراء إستنادا إليها وتحديد ما إذا كان هناك أي إتساق مع
النتائج .ويمكن توضيح مراحل إتخاذ القرار الشرائي من خالل شكل ( .3الجبوري)10 ،2018،

قرار
الحاجة
جمع
المعلومات
عن البدائل

تقييم
البدائل

مراحل
إتخاذ
القرار
الشرائي

تقييم ما
بعد الشراء

اتخاذ
القرار
الشرائي

شكل  :3مراحل إتخاذ القرار الشراء

المصدر :من إعداد الباحثين

رابعا :النتائج والمناقشة

 -1تحليل البيانات اإلحصائية

سوف نقوم بتوضيح البيانات الختبار متغيرات الدراسة (الخداع التسويقي ،قرار الشراء اإللكتروني) وفق

الفرضيات اآلتية:

.1الخداع التسويقي المتعلق بالمنتج له تأثير كبير على قرار الشراء اإللكتروني.
.2الخداع التسويقي المتعلق بالسعر له تأثير كبير على قرار الشراء اإللكتروني.
.3الخداع التسويقي المرتبط بالترويج له تأثير كبير على قرار الشراء اإللكتروني.
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.4الخداع التسويقي المتعلق بالتوزيع له تأثير كبير على قرار الشراء اإللكتروني.
وبعد ربط الفقرات التي تخص المتغيرين ومن خالل تطبيق معامل إرتباط سيبرمان ظهرت المؤشرات
اآلتية وكما في الجدول (:)3

جدول ( :)3مصفوفة إرتباط سيبرمان لمتغيري الدراسة.
المتغيرات الرئيسة

الخداع

المنتج

السعر

التوزيع

الترويج

1

0.034

0 .177

0.167

**0.529

1

0.249

0.123

2**560.

التوزيع

2

.244

**57.5

ترويج

2

.124

1

والفرعية

المنتج
السعر

التسويقي

الخداع التسويقي
المصدر :نتائج الحاسبة اإللكترونيه

عن طريق البيانات المذكورة آنفاً نجد هنالك ( )8عالقات إرتباط ( )5ذات قوة طردية ،ألنها زادت على

(  ).51وكانت ( )3منها غير جيدة ،ألنها أدنى من (  .).51وتبين النتائج أن االرتباط موجب بين المتغيرات،
إذ كانت (  ).489بمستوى معنوية (  ).91وبهدف تحقق من معنوية العالقة بين هذين المتغيرين ،جرى إختبار

معنوية معامل (سيبرمان) لمقياس ) (tوبينت نتائج الواضحة في جدول (:)4
الجدول ( :)4اختبار ) (tالخداع التسويقي ،قرار الشراء اإللكتروني.
R

R2

درجة الحرية

.61

.32

332

القيمة التائية

القيمة التائية

11.30

2.70

المحسوبة

الجدولية

المصدر :نتائج الحاسبة اإللكترونية
عن طريق البيانات أعاله نجد أن قيمة ) (tالمحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية بمستوى معنوية )(0.05

وبحدود ثقة ) ،(0.95وهذا يؤكد قوة العالقة بين المتغيرين على مستوى هذه الدراسة ،وبحسب هذه النتائج
والنتائج الظاهرة في بيانات ( )2نقبل الفرضيات المذكورة آنفاً.
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ب-اختبار فرضيات عالقات التأثير بين متغيرات البحث الرئيسة:

افترضت الدراسة أن هناك عالقات تأثير ذات داللة معنوية بين متغير الدراسة التفسيري (قرار الشراء

اإللكتروني) ومتغيرها االستجابي (الخداع التسويقي) .من هنا تم وضع فرضية رئيسة ،وسيجري إختبارها على
التوالي بحسب ورودها في المخطط الفرضي للدراسة.
جدول ( :)5معامالت العالقة بين قرار الشراء اإللكتروني من خالل أبعادها والخداع التسويقي
))β

()β
الثوابت

7.10

المنتجات

1.60

التسعير
التوزيع

الترويج

قرار الشراء اإللكتروني

()t

1.340

1.213

1.199

المعنوية
9.77

1.111

2.27

1.300

7.33

1.200

1.177

1.311

6.40

1.123

0.190

1.213

5.20

1.120

0.344

0.558

10.89

0.001

المصدر :نتائج الحاسبة اإللكترونية ،برنامج ()Spss,vev.16

n 512

ت -الفرضية الرئيسة الثانية:

يوجد تأثير الخداع التسويقي في قرار الشراء اإللكتروني على المستوى الكلي .وبحسب معطيات بيانات

( )4نجد معنوية ( )Xوفقا على وفق إختبار ( )tأصبحت القيمة ( )tمحسوبة لمستوى عينة البحث )(11.89

أعلى من قيمتها جدولية ( .)2.54من خالل معادلة نجد ( )a= .433تم حصول الخداع التسويقي بحسب

آراء عينة الدراسة .والميالن الحدودي لمستوى عينة الدراسة ،فكانت القيمة ( )β= .558والمتوافقة مع ـ()X
لتكون ( )2قرار الشراء اإللكتروني تؤدي إلى تغيير في الخداع التسويقي العمل مقداره ( ،).558لذا تكون من
الفرضيات المقبولة.
-2النتائج

بسبب األوضاع السياسية غير المستقرة التي تواجه بلدنا العزيز ،تم جمع البيانات من خالل نشر رابط

استبيان عبر اإلنترنت على طلبة إدارة األعمال – كلية اإلدارة واالقتصاد على وسائل التواصل االجتماع،

يتألف مجموع الطلبة  612طالباً .تمكن الباحثين من جمع  512استبانة كاملة .وكانت مزايا االستبيان عبر
اإلنترنت هي سهولة وسرعة جمع البيانات .فضالً عن أنها الطريقة األكثر فعالية لجمع البيانات .وتم إجراء

تحليل البيانات بمساعدة برنامج SPSS 23بهدف اختبار فرضيات الدراسة .وتم إجراء االستبيان من خالل
مراجعة البحوث التسويقية السابقة .واستخدم قياس الخداع التسويقي المتعلقة بالمنتج  9عبارات .وتم قياس
الخداع التسويقي المتعلقة بالسعر باستخدام  12عبارة .واستخدم قياس الخداع التسويقي المتعلقة بالترويج 8

عبارات .وتم قياس الخداع التسويقي المتعلقة بالتوزيع باستخدام  8عبارات .واستخدم قياس قرار الشراء 17
أخيرا ،تم قياس عملية ما بعد الشراء باستخدام  5عبارات .لذا تحقق هذه الدراسة في ممارسات الخداع
عبارةً .
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التسويقي في جميع عناصر مزيج التسويق وتأثيره على قرار الزبون الشرائي (المعرفة ،العاطفية ،النية في
التوصية ،النية إلعاده الشراء) في مواقع التواصل االجتماعي .واستخدمت هذه الدراسة مدخالً وصفياً تحليلياً

من خالل العينة وهي طلبة قسم اإلدارة – كلية اإلدارة واالقتصاد وهم المعنيين بشراء وبيان سلوكهم إتجاه
الخداع التسويقي .أوال ،أكدت النتائج وجود الخداع التسويق في جميع عناصر مزيج التسويق في مواقع التواصل

االجتماعي ،وأكدت هذه النتيجة أن مواقع التواصل االجتماعي والمسوقين يمارسون الخداع التسويقي على
المستهلكين بدرجه عالية عند تسويق خدماتهم .وأشارت النتيجة إلى أن الزبائن لديهم وعي بأن المسوقين

يعتمدون على طرق الخداع المختلفة في جميع عناصر مزيج التسويق من خالل مواقع التواصل االجتماعي.

ثانياً ،خلصت النتائج إلى أن أبعاد الخداع التسويقية األربعة تؤثر سلبا على سلوك المستهلكين .وتضمنت هذه
النتيجة أن أبعاد الخداع التسويقي األربعة هي مؤشر مهم على قرار الزبون الشرائي .وبشكل عام ،أظهرت
النتائج أن المسوقين يمارسون الخداع التسويقي على جميع عناصر مزيج التسويق بدرجه عالية ،مما يؤدي

إلى صورة سلبية للمستهلكين والنوايا السلوكية فيما يتعلق بتجربة طلبة اإلدارة واالقتصاد في جامعة الكوفة.

جاءت هذه الدراسة متفقة ومكملة للدراسات السابقة (Nashid Bintey ( ،)Michael Pütter,2017

)Fatima &Lodhi, 2015( ،( Azeez etal,2017( ،)Hayder,2017
في هذه الدراسة ،تم استخدام تقنية االنحدار الخطي البسيط الختبار فرضيات البحث.
 .1الخداع التسويقي المتعلق بالمنتج له تأثير سلبي على قرار الشراء اإللكترونيR2 ،1.60 = 0.8( .

 )Sig= 0.01 ،= 2.27أظهرت النتائج أن الفرضية كانت مدعومة ،وأن الخداع على المنتج له
عالقة كبيرة بعملية قرار الشراء اإللكتروني.

 .2الخداع التسويقي المتعلق بالسعر له تأثير سلبي على قرار الشراء اإللكتروني،1.213 = 0.7( .
 ) Sig=0.01 ،R2 = 1.199أوضحت النتائج أن الفرضية كانت مدعومة وأن الخداع على السعر
له عالقة كبيرة بعملية قرار الشراء اإللكتروني.

 .3خداع التسويق المتعلق بالترويج له تأثير سلبي على قرار الشراء اإللكترونيR2 ،0.190 = 0.7( .

،= 1.213

 )Sig= 0.01أظهرت النتائج أن الفرضية كانت مدعومة ،وأن الخداع بشأن الترويج

له عالقة كبيرة بعملية قرار الشراء اإللكتروني.
 .4الخداع التسويقي المتعلق بالتوزيع له تأثير سلبي على قرار الشراء اإللكترونيR2 ،β = 1.177( .

 Sig = 0.01 ،= 1.311أظهرت النتائج أن الفرضية كانت مدعومة ،وأن الخداع بشأن التوزيع له
عالقة كبيرة بعملية قرار الشراء اإللكتروني.

-3التوصيات

تعد هذه الدراسة فريدة من نوعها نسبيا ،ألنها واحدة من الدراسات االولى التي تربط النظرية والممارسة

بين الخداع التسويق في جميع عناصر مزيج التسويق وقرار الزبون الشرائي .وهذه الدراسة تساعد على إعطاء

تصور شامل لممارسات الخداع التسويقي وأثره في قرار الزبون الشرائي .وتسهم هذه الدراسة في زيادة وعي
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المستهلكين في مواقع التواصل االجتماعي بممارسات الخداع التسويقية ومدخل عناصر المزج التسويقي التي
تزيد من قدرتهم على اكتشاف ممارسات الخداع وتجنبها ،وبالتالي تجنب إجراء الشراء الخاطئ .ومن ناحية
أخرى ،تسهم هذه الدراسة في زيادة وعي المسوقين باآلثار السلبية للممارسات الخادعة على تكوين صورة

سلبية للمستهلكين على المدى الطويل .فضال عن ذلك ،فإن هذه الدراسة هي محاولة لزيادة إهتمام العلماء
وجمعيات حماية المستهلك في موضوع الخداع التسويقي في الدول العربية والنامية .وهذا يمكن أن يؤدي إلى
مزيد من الدراسات المتعلقة به ،وكذلك حماية المستهلكين من هذا النوع من الخداع .وقدمت الدراسة توصيات
للحد من ظاهرة خداع الممارسات التسويقية وزيادة وعي المستهلكين تجاه هذه الممارسات بسبب آثارها السلبية

على المجتمع بشكل عام والزبائن على وجه الخصوص.

 .1توصي الدراسة بالحاجة إلى تفعيل دور مراجعة الحسابات والرقابة على تنفيذ أخالقيات التسويق ودورها
في تكوين صورة إيجابية للزبون .وينبغي على المسوقين إعادة النظر في الهيكل التنظيمي وإنشاء قسم

خاص يعمل على مراقبة عملية الخداع التي تحدث في مواقع التواصل االجتماعي .وعلى المسوقين

أيضاً أن ينظموا دورات تدريبية وورش عمل على شكل إعالنات لمناقشة جدية الخداع التسويقي على

صورة العالمة التجارية واإللتزام بالمسؤولية األخالقية واالجتماعية تجاه األفراد وتجاه المجتمع والمستهلك.
وينبغي إنفاذ السلوك األخالقي في جميع أنحاء ثقافة التسويق ومن خالل الترويج للمنتجات في مواقع
التواصل االجتماعي.

 .2توصي الدراسة بتفعيل قانون حماية المستهلك .يجب على الهيئات الحكومية الرسمية أن تراجع التشريعات
القانونية التي تحمي الزبون ،وأن تعمل على تطويرها للحد من ظاهرة الخداع التسويقي وتوجيه العقوبات

الالزمة للمحتالين .وينبغي أن تضع معايير واضحة لإلعالن بمختلف وسائل التواصل االجتماعي ،مما
يعطيها الحق في عدم نشر أو بث اي إعالن بصوره من الخداع.

 .3يجب أن يستخدم المسوقون نظرية المنفعة ،حيث توقعت نظرية المنفعة أن يتخذ المستهلكون ق اررات
بناء على النتائج المتوقعة لق ارراتهم .لذلك كان ُينظر إلى المستهلكين في هذا األنموذج على أنهم ممثلون
ً
عقالنيون قادرون على تقدير النتائج االحتمالية للق اررات غير المؤكدة واختيار النتيجة التي زادت من
رفاهيتهم .أنصح المسوقين باالبتعاد عن الخداع واستخدام هذه النظرية من خالل إنتاج منتجات عالية
الجودة يمكن أن تجعل المستهلك ُيقبل على شراء المنتجات التي لها نتائج جيدة من أجل جعل المستهلك
النهائي يحرص شراء منتجاتها وتقييمها بشكل جيد.

 .4يجب أن تعقد شركات التسويق ندوات متكررة إلثرائها بالتقنيات التي يستخدمها قسم التسويق لتوفير
تقنيات لتجار التجزئة وتجار الجملة حول منتجاتها وكيفية التنافس في السوق من أجل جعل المستهلكين

يشترون منتجاتها وبناء عالمات تجارية الصورة والوالء من قبل الزبائن.
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