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 تأثيـر القيم الثقافية املحلية في املحتوى اإلعالني 
 على استجابة الجمهور للرسالة اإلعالنية: 

 دراسة ميدانية على أعضاء الجمعية العربية السعودية 
لبيوت الشباب في مدينة الرياض

د. ماجد بن عبد املحسن العبد الكريم

 قسم اإلعالن واالتصال التسويقي 
 كلية اإلعالم واالتصال 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 
الرياض – اململكة العربية السعودية

امللخص 1

 إلــى تق�صــي محــور 
ً
هدفــت الدراســة إلــى تحديــد أثـــر القيــم الثقافيــة علــى اســتجابة الجمهــور للرســالة اإلعالنيــة، إضافــة

 لبعــض العوامــل الديموغرافيــة، تكــون اإلطــار العــام ملجتمــع الدراســة مــن 
ً
الفــروق اإلحصائيــة فــي متغيـــرات الدراســة وفقــا

أعضــاء الجمعيــة العربيــة الســعودية لبيــوت الشــباب وقــد تــم اللجــوء الــى أســلوب املتاحــة حيــث بلغــت )106( عضــو، اعتمــدت 
الدراســة علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي، واســتخدمت االســتبانة كأداة لجمــع بيناتهــا وتــم التوصــل واســتخالص النتائــج املهمــة 
مــن خــالل تطبيــق أســاليب اإلحصــاء الوصفــي التحليلــي لوصــف متغيـــرات البحــث، وكان مــن أبـــرز النتائــج وجــود أثـــر إيجابــي 
 للقيــم الثقافيــة فــي اســتجابة الجمهــور للرســالة اإلعالنيــة، كمــا وجــدت فــروق إحصائيــة ذات داللــة معنويــة فــي 

ً
دال إحصائيــا

 قدمــت 
ً
اتجاهــات املبحوثيــن نحــو االســتجابة للرســالة اإلعالنيــة بســبب االختــالف فــي الحالــة االجتماعيــة فيمــا بينهــم، أخيـــرا

الدراســة مجموعــة مــن التوصيــات كان مــن أبـــرزها، ضــرورة إعــادة النظــر فــي تصميــم االستـــراتيجيات اإلعالنيــة التــي تتعــارض 
 فــي مؤشــرات االســتجابة 

ً
 عــدم التعويــل كثيـــرا

ً
مــع القيــم الثقافيــة واالهتمــام فــي الجانــب الثقافــي داخــل املحتــوى املقــدم، وأيضــا

للرســالة اإلعالنيــة، علــى الفــروق الديموغرافيــة القائمــة علــى )املنطقــة الجغرافيــة(، وكذلــك عــدم املبالغــة فــي توظيــف اللهجــة 
املحليــة فــي الرســالة اإلعالنيــة والعــزوف عــن اللغــة العربيــة الفصحــى، وصــرف االهتمــام أكثـــر نحــو تقديــم محتــوى إعالنــي 
بذائقــة ولهجــة مناســبة لألوســاط التــي توجــه إليهــا، ومــن ضمــن التوصيــات ضــرورة احتـــرام القيــم الدينيــة داخــل اإلعــالن وعــدم 

املســاس بهــا ممــا يجنــب املنظمــة حمــالت املقاطعــة االجتماعيــة أو إيقــاف الحملــة قبــل انتهــاء مدتهــا املقــررة..

الكلمات املفتاحية: الثقافة، االتصال التسويقي، سلوك املستهلك، اإلعالن.

املقدمة
تعــد الحمــالت اإلعالنيــة صــوت املنظمــة التــي تتمكــن مــن خاللــه مــن التأثيـــر علــى جمهورهــا، ودفــع الطلــب الــى املســتوى 
 وليــس حالــة عرضيــة أو اجتهاديــة مــن طــرف القائميــن عليــه، 

ً
 مخططــا

ً
املرغــوب، فالنشــاط اإلعالنــي يمثــل فــي جوهــره اتصــاال

 علــى محتــوى يحمــل قــدرة تأثيـــرية وإقنــاع يتما�صــى مــع القيــم واالهتمامــات املختلفــة للطــرف اآلخــر فــي االتصــال 
ً
ويقــوم أساســا

)البكري، 2009( بما يضمن اســتجابته للرســالة املقدمة، هذا وتحرص العالمات التجارية العاملية أن تقدم نفســها من خالل 
 أن اإلعالن يـــرتبط بصالت 

ً
اإلعالن باســتخدام اللغات واللهجات الخاصة بكل دولة، وبما يتناســب مع ثقافتها املحلية، خاصة

وثيقــة مــع املجتمــع ويعتبـــر انعكاســا لثقافتــه. ومــن هنــا ظهــرت أهميــة توفــر عنصــري الكفــاءة والفعاليــة فــي محتــوى الرســالة 
الحالــة  تحليــل  الغالــب علــى  فــي  العنصريــن  104:2018( ويعتمــد هذيــن  املســتهدف )حافــظ وعبدالــرزاق،  للجمهــور  املقدمــة 
الثقافيــة للمجتمــع، ودراســة الســلوك الثقافــي للمســتهلك كمــا نشيـــر الــى أن البيئــة الثقافيــة مؤثـــرة بشــكل مباشــر فــي شــكل 
الرســالة اإلعالنيــة وفــي تلقيهــا، لــذا يجــب علــى القائميــن علــى الحمــالت اإلعالنيــة تكييــف الرســالة مــع الثقافــات املحليــة التــي تبــث 
مــن خاللهــا خاصــة أن القــرارات التــي يتخذهــا الجمهــور ال تكــون بمعــزل عــن تأثيـــر ثقافتهــم التــي ينتمــون إليهــا )البـــراهيم، 2017(، 
لــذا فــإن تجريــد الرســالة اإلعالنيــة مــن الســياق الثقافــي لجمهورهــا مدعــاة لفشــل قبــول الرســالة، ممــا يؤكــد علــى ضــرورة تجنــب 

 *  تم استالم البحث في أبـريل 2021، وقبل للنشر في مايو 2021.
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 إلــى تق�صــي محــور الفــروق 
ً
هدفــت الدراســة إلــى تحديــد أثـــر القيــم الثقافيــة علــى اســتجابة الجمهــور للرســالة اإلعالنيــة، إضافــة

 للقيــم 
ً
 لبعــض العوامــل الديموغرافيــة، وكان مــن أبـــرز النتائــج وجــود أثـــر إيجابــي دال إحصائيــا

ً
اإلحصائيــة فــي متغيـــرات الدراســة وفقــا

الثقافيــة فــي اســتجابة الجمهــور للرســالة اإلعالنيــة، كمــا وجــدت فــروق إحصائيــة ذات داللــة معنويــة فــي اتجاهــات املبحوثيــن نحــو 
 قدمــت الدراســة مجموعــة مــن التوصيــات 

ً
االســتجابة للرســالة اإلعالنيــة بســبب االختــالف فــي الحالــة االجتماعيــة فيمــا بينهــم، أخيـــرا

كان مــن أبـــرزها، ضــرورة إعــادة النظــر فــي تصميــم االستـــراتيجيات اإلعالنيــة التــي تتعــارض مــع القيــم الثقافيــة واالهتمــام فــي الجانــب 
 فــي مؤشــرات االســتجابة للرســالة اإلعالنيــة، علــى الفــروق الديموغرافيــة 

ً
 عــدم التعويــل كثيـــرا

ً
الثقافــي داخــل املحتــوى املقــدم، وأيضــا

القائمــة علــى )املنطقــة الجغرافيــة(، وكذلــك عــدم املبالغــة فــي توظيــف اللهجــة املحليــة فــي الرســالة اإلعالنيــة والعــزوف عــن اللغــة 
العربيــة الفصحــى، وصــرف االهتمــام أكثـــر نحــو تقديــم محتــوى إعالنــي بذائقــة ولهجــة مناســبة لألوســاط التــي توجــه إليهــا، ومــن ضمــن 
التوصيــات ضــرورة احتـــرام القيــم الدينيــة داخــل اإلعــالن وعــدم املســاس بهــا ممــا يجنــب املنظمــة حمــالت املقاطعــة االجتماعيــة أو 

إيقــاف الحملــة قبــل انتهــاء مدتهــا املقــررة.
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جميــع املؤثـــرات االتصاليــة التــي مــن شــانها أن تتعــارض أو تؤثـــر فــي تلــك املفاهيــم والقيــم، ويضيــف )كيطــان، 287:2018( أن 
هنــاك دور ثقافــي يحــب أن تؤديــه الرســالة اإلعالنيــة وتتمثــل الخطــورة فــي وصــول رســالة اإلعالنيــة بشــكل خاطــئ للمتلقــي تعاكــس 
 بـــرفع مســتواه 

ً
قيمــه الثقافيــة، واذا كان هنــاك اقتنــاع يصــل حــد اإلجمــاع بأهميــة اإلعــالن وضرورتــه، فــال بــد مــن االهتمــام أيضــا

مــن جميــع النواحــي الفنيــة واإلبداعيــة واملاديــة والثقافيــة حتــى يكــون أداه ناجحــة فــي خدمــة أهــداف املعلــن.

مشكلة الدراسة 

العمــل  نجــاح  الحكــم علــى  أهــم مؤشــرات  مــن  العميــل  مــع  الفعــال  للرســالة اإلعالنيــة، والتواصــل  يعتبـــر االســتجابة 
 مــع كثـــرة الرســائل اإلعالنيــة التــي يتعــرض لهــا الجمهــور، والتنــازع علــى شــد انتباهــه فمــن جهــة البــد للرســالة 

ً
اإلعالنــي، خاصــة

عبـــر عــن ثقافــة املجتمــع )صــادق، 127:2007(، ومــن جهــة أخــرى فــإن مــن محــددات التواصــل الفعــال وصــول 
ُ
اإلعالنيــة أن ت

الرســالة اإلعالنيــة بالطريقــة التــي يفضلهــا العميــل )Waller,2005( وقــد أكــدت االتجاهــات الســلوكية الحديثــة، أن الســلوك 
 بثقافــة اإلفــراد لــذا أوصــت العديــد مــن الدراســات الســابقة بضــرورة دراســة العوامــل التــي تتأثـــر بهــا اســتجابة 

ً
يـــرتبط تمامــا

18:2019(، بحيــث تتوافــق صياغــة اإلعــالن مــع  فــي ظــل الثقافــات واملجتمعــات املختلفــة )رزة،  العميــل للرســالة اإلعالنيــة 
العوامــل املحــددة لســلوك الجمهــور مــن دوافــع واتجاهــات وعــادات وتقاليــد )الشــافعي، 105:2020( مــن هنــا تبـــرز ضــرورة 
اســتيعاب وإدراك صنــاع املحتــوى اإلعالنــي لطبيعــة الثقافــة املحليــة للجمهــور املســتهدف، ومــن خــالل رصــد الباحــث للســاحة 
اإلعالنيــة ومتابعــة تطوراتهــا اتضــح أن بعــض اإلعالنــات يتــم إيقــاف عرضهــا علــى الجمهــور مــن قبــل وزارة التجــارة ألســباب 
بالثوابــت  التـــزامها  علــى  يؤكــد  باعتــذار  وتعقــب  نفســها  املنظمــة  مــن  وقــف 

ُ
ت اإلعالنــات  وبعــض  العامــة،  لــآداب  تجاوزاتهــا 

 فــي صياغــة استـــراتيجية االتصــال وتكاليــف مهــدرة كان مــن املمكــن تجنبهــا، وفــي هــذا املوضــع يؤكــد 
ً
الشــرعية، وٌيعــد هــذا خلــال

)البـــراهيم، 2017( أن اإلعالنــات املحليــة منفصلــة عــن ثقافتنــا كمجتمــع وتحمــل تعابيـــر غريبــة ال تعبـــر عــن مكنــون الثقافــة 
 مــع إســناد العمــل اإلعالنــي لفــرق عمــل مــن ثقافــات مختلفــة غيـــر 

ً
املحليــة، ويعتقــد الباحــث أن هــذه الفجــوة تتفاقــم خاصــة

، كمــا أن حتميــة االتصــال الرقمــي 
ً
قــادرة علــى اســتيعاب طبيعــة الثقافــة املحليــة ممــا أفــرز مخرجــات إعالنيــة مشــوهة ثقافيــا

الحديــث ســاهم فــي دمــج الثقافــة املحليــة فــي نســق العوملــة املتجــاوز للخصوصيــات الثقافيــة )بــوذن، ســكور، 2019( وأصبحــت 
منصــات التواصــل االجتماعــي ال تـــراعي الفــروق الثقافيــة، وســاهمت فــي مزيــد مــن الطمــس للخصوصيــة الثقافيــة )النــور، 
صبحــي وباحــث، 2020(، وعليــه تبـــرز الفجــوة البحثيــة مــن الناحيــة التطبيقيــة مــن خــالل النظــر الــى أن كثيـــر مــن الرســائل 
اإلعالنيــة مازالــت ال تحتـــرم الثقافــة املحليــة فــي محتواهــا املقــدم، وباملقابــل يتوقــع الباحــث أن تختلــف اتجاهــات الجمهــور نحــو 
 فــي االســتجابة للرســالة 

ً
 " أن للعوامــل الشــخصية أثـــرا

ً
متغيـــرات الدراســة باختالفهــم فــي بعــض النواحــي الديموغرافيــة، خاصــة

وتلقيهــا" )حبيــب والشــدوخي، 86:2006; العســاف والشــيخ، 109:2013( عليــه ووفــق جميــع مــا ســبق أمكــن صياغــة عناصــر 
مشــكلة الدراســة وفــق التســاؤالت الرئيســية التالــي:

ما هو تأثيـر القيم الثقافية املحلية في املحتوى اإلعالني في استجابات الجمهور للرسالة اإلعالنية؟- 

هل هنا فروق في اتجاهات الجمهور نحو القيم الثقافية املحلية في الرسالة بسبب املتغيـرات الديموغرافية؟- 

هل هنا فروق في االستجابة للرسالة اإلعالنية بسبب املتغيـرات الديموغرافية؟- 

فرضيات الدراسة

عنــد  1- اإلعالنيــة  للرســالة  الجمهــور  اســتجابات  فــي  املحليــة  الثقافيــة  للقيــم  أثـــر  يوجــد   :)H1(األولــى الرئيســة  الفرضيــة 
التاليــة: الفرعيــة  الفرضيــات  الفرضيــة  هــذه  مــن  انشــق  وقــد   ،%5 اإلحصائيــة  املعنويــة  مســتوى 

 )للهجــة املحليــة( فــي محتــوى الرســالة اإلعالنيــة علــى - 
ً
الفرضيــة الفرعيــة األولــى )H1.1(: يوجــد أثـــر دال إحصائيــا

اســتجابات الجمهــور للرســالة اإلعالنيــة عنــد مســتوى املعنويــة اإلحصائيــة %5.

الفرضيــة الفرعيــة الثانيــة )H1.2(: يوجــد أثـــر دال إحصائًيــا )للعــادات والتقاليــد واآلداب العامــة( فــي الرســالة - 
علــى اســتجابات الجمهــور للرســالة اإلعالنيــة عنــد مســتوى املعنويــة اإلحصائيــة %5 

 )للقيــم الدينيــة( فــي محتــوى الرســالة اإلعالنيــة علــى - 
ً
الفرضيــة الفرعيــة الثانيــة )H1.3(: يوجــد أثـــر دال إحصائيــا

اســتجابات الجمهــور للرســالة اإلعالنيــة عنــد مســتوى املعنويــة اإلحصائيــة %5.
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 فــي اتجاهــات الجمهــور نحــو القيــم الثقافيــة املحليــة فــي  2-
ً
الفرضيــة الرئيســة الثانيــة )H2( يوجــد فــروق دالــة إحصائيــا

الرســالة اإلعالنيــة ألســباب تتعلــق باملتغيـــرات الديموغرافيــة عنــد مســتوى املعنويــة اإلحصائيــة %5.

تتعلــق  3- ألســباب  اإلعالنيــة  للرســالة  االســتجابة  فــي   
ً
إحصائيــا دالــة  فــروق  يوجــد   )H3( الثالثــة  الرئيســة  الفرضيــة 

.%5 اإلحصائيــة  املعنويــة  مســتوى  عنــد  الديموغرافيــة  باملتغيـــرات 

نموذج الدراسة
ســيتم اختبــار الفرضيــات الرئيســية والفرعيــة وفــق النمــوذج املســتخدم فــي الدراســة، والــذي يهــدف إلــى تحديــد شــكل 

واتجــاه العالقــة بيــن املتغيـــرات املســتقلة والتابعــة:

 

ية عالناستجابات الجمهور للرسالة اإل  
 استجابة سلوكية  -
 استجابة اتصالية  -
 استجابة عاطفية  -

وسيط المتغير ال  

 متغيرات ديموغرافية  
املنطقة اجلغرافية  -  
االجتماعيةاحلالة  -   

 

  التابعالمتغير 

 قيم الثقافة المحلية 
 اللهجة احمللية -
 العادات والتقاليد واآلداب العامة -
 القيم دينية -

  المستقلالمتغير 

H1 

H2 H3 

أهداف الدراسة
في ضوء تحديد مشكلة الدراسة وما أسفرت عنه فإن أهداف الدراسة تتمثل في:

التعرف على تأثيـر القيم الثقافية املحلية في املحتوى اإلعالني في استجابات الجمهور للرسالة اإلعالنية.1- 

التعــرف علــى الفــروق اإلحصائيــة فــي اتجاهــات الجمهــور نحــو القيــم الثقافيــة املحليــة فــي اإلســالة اإلعالنيــة ألســباب 2- 
تتعلــق باملتغيـــرات الديموغرافيــة.

التعرف على الفروق اإلحصائية في االستجابة للرسالة اإلعالنية ألسباب تتعلق باملتغيـرات الديموغرافية3- 

أهمية الدراسة
 مــن الدراســات الثقافيــة والتســويقية وتعــد واحــدة مــن الدراســات البينيــة التــي - 

ً
ســهم هــذه الدراســة فــي إثـــراء كال

ٌ
ت

تحقــق روابــط يمكــن مــن خاللهــا تحقيــق التكامليــة بيــن العلــوم املختلفــة وهــو مطلــب للجامعــات واملراكــز البحثيــة 
 عــن فائدتهــا للباحثيــن والدارســين لتكويــن عقليــة علميــة أكثـــر شــمولية وتكامليــة.

ً
فضــال

ــر الناجــم مــن البنــاء الثقافــي للمســتهلك علــى مســتوى -  عــد مــن الدراســات التــي بحثــت بشــكل مباشــر فــي تحديــد األثـ
ُ
ت

اســتجابته للرســالة اإلعالنيــة، ويتوقــع أن تمثــل إضافــة معرفيــة، إذ أن ذلــك مــازال يعتبـــر محــور اهتمــام الكثيـــر مــن 
مؤسســات األعمال التي تســعى إلى تصميم استـــراتيجيات إعالنية مناســبة تتوافق مع شــخصية املســتهلك وفي نفس 

الوقــت تحقــق االســتجابة املطلوبــة.

لفــت انتبــاه املختصيــن فــي املنظمــات إلــى النتائــج التــي يمكــن التوصــل إليهــا، ذلــك أن الحمــالت اإلعالنيــة باتــت تعــد - 
اليــوم مــن أكبـــر مصــادر اإلنفــاق فــي البـــرامج اإلعالنيــة، ويمكــن لهــذه الدراســة أن تســهم فــي تقديــم تغذيــة راجعــة 

يوضــح مــن خاللهــا تفضيــالت الجمهــور لنوعيــة اإلعــالن املناســب.

 - 
ً
 جديــدا

ً
يكتســب الربــط بيــن اتجاهــات املســتهلكين نحــو القيــم الثقافيــة املحليــة واالســتجابة للرســالة اإلعالنيــة ُبعــدا

فــي األهميــة العلميــة ملوضــوع الدراســة إذ أن طبيعــة هــذه العالقــة مازالــت غيـــر واضحــة ولــم تتطــرق لهــا أي مــن 
الدراســات الســابقة التــي وقــف عليهــا الباحــث والتــي ُعنيــت بمتغيـــرات مختلفــة.
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اإلطار النظري والدراسات السابقة
قيم الثقافة املحلية

يتــم تناولهــا فيــه ففــي  التــي  أخــذ مفهــوم الثقافــة العديــد مــن التعاريــف والتفسيـــرات املختلفــة باختــالف الســياقات 
 مــا يســتخدم هــذا املفهــوم لتمثيــل طــرق الحيــاة بأكملهــا والتــي تشــمل القواعــد، والقيــم والســلوكيات 

ً
البيئــات االجتماعيــة غالبــا

شــكل فــي مجملهــا الطــرق املقبولــة للقيــام بالتصرفــات )بــوذن، ســكور، 2019( وهــو يتفــق مــع مــا ذكــره )رزة، 
ُ
املتوقعــة والتــي ت

76:2019( أن الثقافــة ماهــي إال مجموعــة مــن املعتقــدات والســلوكيات الخاصــة بمجموعــة مــن النــاس، ينمــا يذكــر )صــادق، 
للفــرد الواحــد والتــي  الثقافــة هــي مجموعــة مــن املعرفــة البشــرية والســلوك املكتســب ضمــن االطــار االجتماعــي  2007( أن 
تختلــف باختــالف املجتمعــات اإلنســانية وباختــالف التوقيــت الزمانــي املحيــط بتلــك الثقافــة، ويشيـــر )بــكاي، 32:2016( الــى 
أن الثقافــة تتعلــق بجوانــب الحيــاة اإلنســانية واالجتماعيـــة ألفـــراد املجتمــع وطريقــة التفكيـــر والتعبيـــر عــن القيــم واألفــكار 
املســار  تتبــع مســارين أساســيين  الثقافــة  2007( أن  التنشــئة االجتماعــي، ويذكــر )صــادق،  الفــرد عــن طريــق  يتعلمهــا  التــي 
األول )اتجــاه واقعــي( يـــرى أن الثقافــة هــي كل تكــون مــن أشــكال الســلوك املكتســب الخــاص بمجتمــع مــا واملســار الثانــي )اتجــاه 
تجريــدي( يـــرى أن الثقافــة مجموعــة أفــكار يجردهــا العالــم مــن مالحظتــه للواقــع الــذي يحتــوي علــى أشــكال الســلوك املكتســب 
الخــاص بمجتمــع أو بجماعــة معينــة، أمــا مفهــوم القيــم فهــي الخصائــص والصفــات املحببــة واملرغــوب فيهــا لــدى أفــراد مجتمــع 
مــا والتــي تحددهــا ثقافتــه وللقيــم االجتماعيــة أمثلــة وأنــواع متعــددة ولهــا أســباب تــؤدي إلــى غيابهــا كمــا أن لهــا ســبل لتعزيـــزها 
املســتهلك  لــدى  الالوعــي  فــي  تكــون  وقــد  للســلوك  تعــد محــرك أسا�صــي  الثقافــة  أن  2018:292(، ونضيــف  )كيطــان،  وبنائهــا 
فيتصــرف مــن الناحيــة التســويقية بطريقــة تـــرجع لخلفيــة ثقافيــة تأســس عليهــا، وقــد ال تتــاح لــه الفرصــة لتغييـــر تلــك الخلفيــة 

إال اذا خــرج عــن نطــاق ثقافتــه واتصــل بثقافــة مجتمعــات أخــرى.

فوائد االتصال الداعم للقيم الثقافية

إن االتصــال الــذي يحمــل فــي طياتــه مضاميــن ال تتجاهــل القيــم الثقافيــة مــن شــأنه أن يعــزز النمــو الثقافــي ويطــوره 
ويســاهم فــي دعــم البنــاء الثقافــي املحلــي، ومــن خــالل النمــو والتجديــد والتأصيــل فــي املحتــوى االتصالــي تتمكــن الثقافــة مــن 
مقاومــة عوامــل الفنــاء والــزوال وتتنامــى قدرتهــا علــى البقــاء واالســتمرار ومــن ثــم يعــود االتصــال الداعــم للقيــم الثقافيــة بفوائــد 

عديــده للمجتمــع مــن أهمهــا )عبــد الرحمــن، 2007(:

تعزيـز املشتـرك الثقافي بين األطراف املشاركة في املحتوى املقدم مما يسهم في تعزيـز تماسك املجتمع - 

دعم عملية حضارية متكاملة تفتح العقول على آفاق جديدة وإمكانيات حديثة - 

وسيلة من وسائل تأصيل الثـروات الثقافية واملعرفية لدى املتلقي - 

يساعد على تحقيق التالقي الفكري والحضاري واالرتقاء بالتفكيـر والسلوك البشري وتوحيده - 

توسيع دائرة الخصوصيات املحلية وتمكينها من التفاعل مع مقومات ثقافية وحضارية مغايـرة.- 

أبعاد ومقاييس قيم الثقافة املحلية 
أكــدت الدراســات الســابقة ذات الصلــة بقيــاس متغيـــر القيــم الثقافيــة بأنــه متغيـــر متعــدد األبعــاد ويتبايــن الباحثيــن 
حــول املنهجيــة األنســب لقيــاس القيــم الثقافيــة ومــدى مالئمــة اســتخدام األبعــاد فــي قيــاس ثقافــة الفــرد وتعميمهــا علــى ثقافــة 
مجتمــع بأكملــه وكبــار املنظريــن لإلبعــاد الثقافيــة لــم يحســموا تـــرجمتها وتوصيفهــا كأداة قيــاس موحــدة للثقافــة واعتبـــروا مــا 

)Elsaid & Elsaid, 2012: 3( تــم التوصــل إليــه مــن أبعــاد مقاربــة مفيــدة للتحليــل واملقارنــة

ــر فــي  ويذكــر )صــادق، 2007( مــن أن النظــم االجتماعيــة تعــد مهمــة فــي فهــم الثقافــات املحليــة للشــعوب املختلفــة وتؤثـ
أفــكار األفــراد والدوافــع واالتجاهــات والقيــم ووصفهــا علــى النحــو التالــي:

النظم األسرية: وهي ما تتصل باألسرة من حيث تكوينها ونطاقها ووظائفها- 

النظم التـربوية: وهي ما تتصل بتنشئة األطفال ونقل التـراث الثقافي من جيل الى جيل - 

النظم الدينية: وهي ما تتصل باملعتقدات الدينية - 

النظم األخالقية: وهي منظومة العادات والتقاليد واملفاهيم- 
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النظم الجمالية: وهي ما تتعلق بمعاييـر الفن والذوق والجمال - 

النظم اللغوية: وهي ما تتعلق بنماذج االتصال والتخاطب بين أفراد املجتمع - 

وألجــل قيــاس هــذا املتغيـــر ســيعتمد الباحــث علــى أبعــاد )لغويــة، عــادات وتقاليــد وآداب عامــة، دينيــة( كــون تلــك األبعــاد 
 لحضــور هــذه األبعــاد بشــكل واضــح وجلــي فــي كثيـــر 

ً
تكــررت فــي معظــم تصنيفــات الدراســات الســابقة للنظــم الثقافيــة، وأيضــا

مــن الرســائل اإلعالنيــة املوجهــة للجمهــور علــى عكــس األبعــاد األخــرى.

مفهوم االستجابة للرسالة اإلعالنية
يعتبـــر مفهــوم االســتجابة للرســالة اإلعالنيــة وإنجــاح عمليــة االتصــال مــن املفاهيــم املهمــة فــي مجــال التســويق الحديــث 
والــذي حظــي باهتمــام واســع لــدى صنــاع املحتــوى اإلعالنــي، وقبــل التطــرق الــى هــذا املفهــوم نشيـــر الــى أن كثيـــر مــن الدراســات 
الســابقة تؤكــد علــى ارتبــاط هــذا املفهــوم بمفاهيــم تســويقية أخــرى مثــل إدارة عالقــات العمــالء، والتواصــل التنظيمــي الداخلــي 
 لســياقات الباحــث 

ً
والخارجــي، وســلوك املســتهلك )Huang & Garrett, 2012( لــذا تتداخــل املفــردات فــي هــذا املفهــوم تبعــا

والغــرض مــن اســتخدام املفهــوم، وممــا الشــك فيــه أن مفهــوم االســتجابة للرســالة اإلعالنيــة هــي الخطــوة األكثـــر أهميــة عنــد 
تقييــم الرســالة اإلعالنيــة والحكــم عليهــا، والتواصــل فــي أي وســيلة إعالنيــة فجــودة التواصــل هــي الدرجــة مــن القبــول التــي وردت 
 )Sengupta & Krapfe & Pusateri, 2000( فــي العالقــة  فــي مضمــون االتصــال املســتلم واملفهومــة مــن قبــل الطــرف اآلخــر 
ولهــذا الســبب تعــد االســتجابة للرســالة اإلعالنيــة ســر إنجــاح الحمــالت املســتند علــى تفهــم العالقــات االجتماعيــة والثقافيــة 
مــع العمــالء إذ يمكــن إدارة التواصــل بالطريقــة التــي تضمــن والء الزبــون ممــا يحقــق للقائــم باالتصــال )املنظمــة( ميـــزة تنافســية 
االجتماعيــة  الصــالت  مــن  مختلفــة   

ً
أنماطــا هنــاك  أن  العالقــة  ذات  التطبيقيــة  الدراســات  تؤكــد  كمــا  بهــا،  تنفــرد  اتصاليــة 

والثقافيــة التــي قــد تتنبــأ بجــودة واســتمرار التواصــل مــع العمــالء فــي املســتقبل )زويــن، جبــوري وعلــي، 2019(.

أبعاد ومقاييس االستجابة للرسالة اإلعالنية

 
ً
تكــون االســتجابة ســلوكا فقــد  عــدة  نواحــي  مــن  للرســالة اإلعالنيــة  مــدى االســتجابة  بقيــاس  املرتبطــة  األبعــاد  تفســر 

 مــن قبــل العميــل يعبـــر فيــه عــن اتجاهاتــه 
ً
 اتصاليــا

ً
 نحــو اتخــاذ قــرار الشــراء وإتمــام الصفقــة البيعيــة، أو يكــون ســلوكا

ً
ماديــا

 يخلــق حالــه مــن الشــعور تجــاه العالمــة التجاريــة وجميــع تلــك األبعــاد 
ً
 عاطفيــا

ً
وتعليقاتــه نحــو العالمــة التجاريــة، أو ســلوكا

 لقبــول املخاطــرة الناجمــة مــن جــراء تعاملــه مــع 
ً
ســواًء كانــت ماديــة، أو اتصاليــة، أو عاطفيــة تســهم فــي جعــل العميــل مســتعدا

عالمــة تجاريــة معينــة لــذا ســيتم تنــاول هــذا املتغيـــر مــن خــالل األبعــاد التاليــة:

السلوك الشرائي Buying Behavior )استجابة سلوكية( 1-

يوصــف الســلوك الشــرائي بأنــه اســتجابة املتلقــي للرســالة نتيجــة تعرضــه ملنبــه داخلــي أو خارجــي تدفعــه لتحقيــق تــوازن 
معيــن أو إشــباع حاجــة أو رغبــة موجــودة )فــال، الــركاد ووليــد، 2020( وقــد ُوصــف الســلوك الشــرائي للمســتهلك بانــه مجموعــة 
 إلــى جنــب مــع عوامــل خارجيــة تحيــط بــه تقــوده 

ً
مــن املتغيـــرات والعوامــل الداخليــة املؤثـــرة فــي ســلوك الفــرد والتــي تعمــل جنبــا

التخــاذ ســلوك شــرائي معيــن )مرعــوش، 2009(، ويذكــر )فــال، الــركاد ووليــد، 2020( أن مــن أهــم العوامــل الخارجيــة املؤثـــرة 
فــي ســلوك املســتهلك مؤثـــرات اجتماعيــة وثقافيــة، بينمــا تتمثــل العوامــل الداخليــة فــي عوامــل نفســية، ومــن جهــة أخــرى يتوســع 
)Khale & Close,2011( باعتبــار ســلوك الشــراء ال يقــوم علــى قــرار اتخــاذ قــرار الشــراء فقــط بــل منظومــة مــن التصرفــات 
يدخــل فيهــا أنشــطة مــا قبــل الشــراء القائمــة علــى البحــث عــن املعلومــات وفرزهــا وأنشــطة مــا بعــد الشــراء وتقييــم الخدمــة، 
ونضيــف أن ســلوك املســتهلك الشــرائي ال يقتصــر علــى التصــرف اآلنــي نحــو عمليــة الشــراء وإتمــام الصفقــة البيعيــة بــل يدخــل 

 مــع وقــف التنفيــذ.
ً
 نوايــا الشــراء املؤجلــة إذ تعــد ســلوكا

ً
فيــه أيضــا

الرضا Satisfaction )استجابة عاطفية( 2-

إن الرضــا هــو حالــة شــعورية إيجابيــة ناتجــة عــن تقييــم جميــع أشــكال عالقــة االتصــال الفاعــل بيــن املنظمــة والزبــون 
مقارنــة مــع املنظمــات األخــر، أو هــو املســتوى مــن االتصــال الــذي تســعى املنظمــة إلــى رفعــه مــن خــالل تجــاوز توقعــات زبائنهــا 
عبـــر تطويـــر آليــات االتصــال لديهــا )زويــن، جبــوري وعلــي، 2019( وهــذا املفهــوم بمثابــة رد فعــل عاطفــي للزبــون تجــاه الرســالة، 
ويذكــر عالــم التســويق املعــروف كوتلــر أن الرضــا عبــارة عــن مشــاعر تعبـــر عــن الســعادة نتيجــة ملقارنــة الزبــون للخدمــة بمــا 
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هــو متوقــع منهــا )الزعبــي، الزعبــي والشــهوان، 2019( وقــد فســر )Yaqub, Malik, Shah, 2010( الرضــا فــي عالقــات األعمــال 
بوصفــه بنــاء يتألــف مــن جانبيــن همــا: الرضــا االقتصــادي والرضــا االجتماعــي إذ يشيـــر الرضــا االقتصــادي إلــى تقييــم الفوائــد 
االقتصادية، التي تنجم عن التواصل، في حين يشيـر الرضا االجتماعي إلى الجوانب النفسية للتواصل من خالل االتصاالت 

الشــخصية والتفاعــل مــع الشــركاء اآلخريــن.

الكلمة املنطوقة Word of Mouth )استجابة اتصالية( 3-

تعرف الكلمة املنطوقة بأنها: "أداة اتصال حية لفظية وغيـــر لفظية، تفاعلية، غيـــر مدفوعة األجر، تحمل مصداقية 
عاليــة، بســبب طبيعــة العالقــة بيــن أطرافهــا، تتحــدد فاعليتهــا بطبيعــة األســئلة املطروحــة مــن قبــل الســائل، وطبيعــة ونوعيــة 

املعلومــات املقدمــة مــن قبــل املســئول " )الزعبــي، الزعبــي والشــهوان، 18:2019(.

ونضيــف أن الكلمــة املنطوقــة قــد تكــون إيجابيــة أو ســلبية أو محايــدة تؤثـــر علــى شــعور املســتهلك فــي القــرارات املتخــذة 
وســيتم التـركيـــز علــى الكلمــة املنطوقــة اإليجابيــة فــي هــذه الدراســة ألنهــا تعبـــر عــن االســتجابة للرســالة اإلعالنيــة والتــي عرفهــا 

)أبــو عيــد، 2016( بأنهــا الحديــث اإليجابــي لآخريــن عــن الخدمــات املقدمــة مــن املنظمــة.

عالقة القيم الثقافية في املحتوى االتصالي باالستجابة للرسالة اإلعالنية

 للجــو العــام الثقافــي املحيــط بهــا ومــا يحــدث مــن 
ً
إن تصميــم الرســالة اإلعالنيــة وإخراجهــا بشــكلها النهائــي يتطلــب رصــدا

 يؤثـر على قرار 
ً
 اجتماعيا

ً
تطورات ثقافية عبـر األجيال املختلفة وأي انتهاك لهذه القيم داخل الرسالة اإلعالنية ينتج ضغطا

 أن اإلعــالن يـــرتبط بصــالت وثيقــة مــع 
ً
املســتهلك ويقلــل مــن نيــة شــراء العالمــة التجاريــة )Sabri & Obermiller,2012( خاصــة

 لثقافتــه )التائــب، 35:2017( ويذكــر )الشــافعي، 101:202( أن بعــض القائميــن علــى إدارة الحمــالت 
ً
املجتمــع ويعتبـــر عاكســا

اإلعالنيــة اكتســبوا ثقافــة غربيــة انعكســت علــى الرســالة وحملتهــا مضاميــن أســهمت فــي طمــس هويتهــا املحليــة وتغريبهــا، ونشيـــر 
الى أنه رغم هذا التشدد تحت شعار "عدم طمس الهوية الثقافية " إال أن هناك اتجاه آخر يـرى أن التأثـر املبالغ فيه بنظرية 
الغــرس الثقافــي تســببت فــي خطــاب مجتمعــي متشــائم يعتبـــر املحتــوى اإلعالنــي أداة اغتـــراب ثقافيــة )بــوذن، ســكور، 2019(، 
ورغــم تبيــان هذيــن االتجاهيــن مــن الناحيــة النظريــة إال أن كثيـــر مــن الدراســات التطبيقيــة تناولــت جوانــب مختلفــة تلتقــي 
مــع متغيـــرات الدراســة الحاليــة فــي بعــض جوانبهــا فمــن جانــب )منظومــة القيــم الثقافيــة( اســتنتجت دراســة )الزعبــي، الزعبــي 
والشــهوان، 2019( أن لوجــود مســئولية مجتمعيــة للمنظمــة – واملتمثــل فــي مراعاتهــا للجوانــب األخالقيــة والثقافيــة للمجتمــع 
 علــى والء العمــالء، وأوصــت الدراســة بضــرورة إدراك العامليــن فــي املنظمــات املبحوثــة أهميــة 

ً
فــي استـــراتيجيتها التســويقية- أثـــرا

 إلدراك املســتهلكين لإلعــالن الصــادم – وهــو اإلعــالن 
ً
 معنويــا

ً
هــذه الجوانــب، بينمــا اســتنتجت دراســة )رزة، 2019( وجــود أثـــرا

املنتهــك للمعاييـــر االجتماعيــة واألخالقيــة والعــادات واملعتقــدات الثقافية-علــى تكويــن اتجــاه ســلبي نحــو اإلعــالن والعالمــة 
الــى اســتجابة املســتهلك للكلمــة املنطوقــة الســلبية تجــاه العالمــة املعلــن عنهــا ومقاطعتهــا، وعلــى نفــس  يــؤدي  التجاريــة ممــا 
االتجــاه اســتنتجت دراســة )كيطــان، 2018( أن القيــم االجتماعيــة الــواردة فــي اإلعالنــات التلفزيونيــة بإبعــاد الصــدق، اإليثــار، 
الكــرم، البــذل التكافــل االجتماعــي، محبــة النــاس ذات تأثيـــر إيجابــي علــى املتلقــي وأوصــت الدراســة بضــرورة إجــراء دراســات 

ألنــواع وقيــم أخــرى كالقيــم التـــربوية والثقافيــة ومعرفــة آثارهــا علــى قبــول املتلقــي للرســالة.

ومــن جانــب )االســتجابة للرســالة اإلعالنيــة( االســتجابة الســلوكية فقــد توصلــت دراســة )فــال، الــركاد ووليــد، 2020( 
إلــى أن الســلوك الشــرائي للمســتهلك النهائــي يتأثـــر بشــكل معنــوي بنــوع املحتــوى اإلعالنــي ونــوع الوســيلة ومكونــات وخصائــص 
اإلعــالن الثقافيــة، فــي حيــن تبقــى العوامــل الديموغرافيــة محايــدة وال تفســر بشــكل معنــوي الســلوك الشــرائي للمســتهلك، 
 للكلمــة املنطوقــة 

ً
 إيجابيــا

ً
 إحصائيــا

ً
ومــن جانــب االســتجابة االتصاليــة اســتنتجت دراســة )أبــو عبيــد، 2016( أن هنــاك أثـــرا

اإليجابيــة علــى قــرار العميــل فــي التعامــل مــع البنــوك اإلســالمية وقــد أوصــت الدراســة بضــرورة تكثيــف الجهــود البنكيــة لإلبقــاء 
علــى رضــا العمــالء الحالييــن عــن الخدمــات املقدمــة ألن الكلمــة املنطوقــة اإليجابيــة منهــم مــن شــأنها أن تمثــل دعايــة وإعــالن 
غيـــر مدفــوع األجــر جــاذب لزبائــن جــدد لهــذه البنــوك، ومــن جانــب االســتجابة العاطفيــة للرســالة اإلعالنيــة اســتنتجت دراســة 
بيــن شــركات  ُبعــد )الرضــا(  2019( أن جــودة التواصــل االجتماعــي املقــاس بثــالث أبعــاد مــن ضمنهــا  )زويــن، جبــوري وعلــي، 
االتصــاالت املتنقلــة فــي العــراق وزبائنهــا منخفضــة وذلــك بســبب عــدم جــذب الزبائــن مــن خــالل بـــرامج التســويق الفكاهــي التــي 

تقدمهــا الشــركات محــل الدراســة فانعكــس ذلــك علــى انخفــاض فــي جــودة التواصــل والتفاعــل بيــن الشــركات وعمالئهــا.
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تصميم الدراسة 
منهج الدراسة

تنتمــي هــذه الدراســة الــى مجــال الدراســات الوصفيــة والتــي تســتهدف املواقــف والظواهــر واألحــداث وجمــع الحقائــق 
الدقيقــة عنهــا باالعتمــاد علــى املنهــج املســحي الوصفــي الــذي يعــرف بأنــه أحــد األســاليب املتعلقــة بجمــع البيانــات.

مجتمع الدراسة

تكون إطار مجتمع الدراســة من أعضاء الجمعية العربية الســعودية لبيوت الشــباب والتي تتميـــز بتعدد فروعها داخل 
اململكــة العربيــة الســعودية حيــث وصلــت 21 فــرع فــي نهايــة العــام 2019م، وقــد تــم اللجــوء الــى هــذا املجتمــع ألن غالبيــة أعضــاء 
 لســكان 

ً
الجمعيــة مــن فئــة عمريــة تقــع مــا بيــن 20-29ســنة ويميــل الباحــث الــى هــذه الفئــة العمريــة باعتبارهــا األكثـــر تمثيــال

 )هيئــة اإلحصــاء، منتصــف 
ً
اململكــة العربيــة الســعودية وفــق تقديـــرات الهيئــة العامــة لإلحصــاء حيــث بلغــت 5.8 مليــون تقريبــا

العــام 2019م(، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن العضويــة داخــل الجمعيــة يتقــدم عليهــا أعضــاء مــن كافــة مناطــق اململكــة ممــا يخــدم 
أهــداف الدراســة بعمــل اختبــارات الفــروق اإلحصائيــة وقــد مكنــت الجمعيــة مــن الوصــول لبيانــات األعضــاء، وإعطــاء الفرصــة 

لتوزيــع االســتمارة اإللكتـــرونية علــى املبحوثيــن أثنــاء عقــد لقاءاتهــا االفتـــراضية داخــل الجمعيــة.

نوع وحجم عينة الدراسة

اللقــاءات  بعــض  واســتغالل  املتاحــة  العينــة  أســلوب  الباحــث  اســتخدم 
االفتـــراضية التــي عقدتهــا الجمعيــة مــع األعضــاء عــن ُبعــد أثنــاء فتـــرة كوفيــد19 لتوزيــع 
 مــن الوقــت إلتمــام ذلــك وقــد تــم 

ً
االســتبانة علــى الحضــور حيــث منــح الباحــث جــزءا

توزيــع )110( اســتمارة علــى األعضــاء اســتبعد منهــا )4( اســتبانات لعــدم مناســبتها بينمــا 
خضعــت )106( اســتبانة إلجــراءات التحليــل اإلحصائــي، ويعــد أســلوب املعاينــة غيـــر 
االحتمالية هي الخيار األفضل عند تعذر الوصول الى عناصر املجتمع )عبدالرحمن، 
 فــي قيــاس 

ً
 أيضــا

ً
 أن أســلوب العينــة املتاحــة يعــد مناســبا

ً
105:2013(، ونضيــف أيضــا

اتجاهــات الــرأي العــام كمــا تذكــر ذلــك كثيـــر مــن املراجــع العلميــة )أحمــد، 74:2016 ( 

والجــدول رقــم )1( يوضــح خصائــص عينــة الدراســة الجمهــور املســتهدف وفــق 
العوامــل الديموغرافيــة.

أسلوب القياس

تــم تطويـــر أداة القيــاس )االســتبيان( لجمــع البيانــات األوليــة الالزمــة والتــي روعــي فــي صياغتهــا وتصميمهــا، قدرتهــا علــى 
التشــخيص وقيــاس املتغيـــرات، وعلــى اإلجابــة علــى أســئلة الدراســة، وقــد اعتمــد الباحــث فــي إعــداد االســتبانة وبنائهــا علــى 
العديــد مــن الدراســات واألبحــاث امليدانيــة واملصــادر العلميــة مــن كتــب ومجــالت علميــة متخصصــة فــي هــذا املجــال والتــي تــم 
تطويـــرها ألغــراض الدراســة الحاليــة حيــث تمــت االســتفادة مــن املقاييــس التــي وردت فــي دراســة )كيطــان، 2018;رزة، 2019( فــي 
قيــاس القيــم الثقافيــة بينمــا تــم اللجــوء للمقاييــس التــي وردت فــي )فــال، الــركاد ووليــد، 2020؛ النــور، صبحــي وباحــث، 2020؛ 
رزة، 2019؛ أبــو عيــد، 2016( للكشــف عــن االســتجابة للرســالة اإلعالنيــة وذلــك بعــد أن تــم إجــراء التعديــل املالئــم للعبــارات 

املذكــورة فــي املقاييــس الســابقة لتناســب ظــروف الدراســة الحاليــة

تحليل البيانات

لتحليــل اســتجابات عينــة الدارســة، تــم اســتخدام نتائــج التحليــل الوصفــي )الوســط الحســابي، االنحــراف املعيــاري 
التكــرارات( حيــث تــم التعــرف علــى نتائــج أراء العينــة وأهميتهــا اإلحصائيــة مــن خــالل اإلحصــاء الوصفــي وقــد تــم تقييــم مســتوى 
 3.60 2.4 – أقــل مــن  2.4 منخفــض  )3( مــن   )2( مــن1.6 – أقــل مــن 

ً
متغيـــرات الدراســة: )1( أقــل مــن1.6 منخفــض جــدا

.
ً
متوســط )4( مــن 3.6 – أقــل مــن 4.2 مرتفــع )5( 4.2 فأعلــى مرتفــع جــدا

جدول رقم )1( 
خصائص العينة حسب البيانات 
افية ألعضاء الجمعية الديموغر

%كالفئةالوصف

املنطقة

34%37الرياض
21%23جدة

17%19الدمام
10%11املدينة املنورة
075%8مكة املكرمة

037%4األحساء
018%2القطيف 

018%2الخرج

الحالة 
االجتماعية

95.3%101أعزب
4.7%5متـزوج
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اختبار الصدق والثبات والتوزيع الطبيعي

 يظهــر الجــدول رقــم )2( نتائــج اختبــار الثبــات ألفــا كــرو نبــاخ )Cronbach's Alpha( ملتغيـــرات الدراســة بهــدف التأكــد 
من اتســاق كل فقرة مع املحور الذي تنتمي إليه، ويقيس درجة الثبات للمقياس، حيث تـــرى القاعدة اإلحصائية أن النســبة 
املقبولــة ≤60%، وقــد تبيــن أن قيــم املتغيـــرات جميعهــا مقبولــة مــن الناحيــة اإلحصائيــة وأعلــى مــن 60%، كمــا يظهــر الجــدول 
نتائــج اختبــار صــدق االتســاق الداخلــي مــن خــالل حســاب درجــة ارتبــاط كل مؤشــر بالدرجــة الكليــة للمتغيـــر الــذي ينتمــي إليــه 
وجميعهــا أعطــت نتائــج ذات داللــة إحصائيــة عاليــة عنــد مســتوى 0.01 مــع الدرجــة الكليــة للمتغيـــر، ممــا يشيـــر الــى صــدق 
االتســاق الداخلــي بيــن عبــارات املقيــاس، وبعــد ذلــك تــم كشــف التوزيــع الطبيعــي )K-S(بهــدف التأكــد مــن أن البيانــات تتبــع 
 اذا كان مســتوى معنويــة االختبــار 

ً
 طبيعيــا

ً
التوزيــع الطبيعــي، حيــث تنــص القاعــدة اإلحصائيــة علــى أن البيانــات ال تتــوزع توزيعــا

أقــل مــن 5%، وهــو اختبــار ضــروري فــي حالــة اختبــار الفرضيــات ألن معظــم االختبــارات املعلميــة تشتـــرط أن يكــون التوزيــع 
 ممــا يعنــي أنــه ســيتم اللجــوء الســتخدام االختبــارات 

ً
، وقــد بينــت نتائــج هــذا االختبــار أن جميــع املحــاور تتــوزع طبيعيــا

ً
طبيعيــا

املعلميــة وذلــك بعــد أن حققــت جميــع املتغيـــرات محــل الدراســة شــروط التقويــم اإلحصائــي ويمكــن اســتخدامها فــي اختبــار 
الفرضيــات.

جدول رقم )2( 
معامل ألفا كرونباخ ومعامل K-S ومعامل بيـرسون لقياس ثبات وصدق أداة الدراسة وتوزيعها الطبيعي

عدد املؤشرات املتغيـرات 
العبارات

اختبار الصدقاختبار اعتدالية التوزيعاختبار الثبات
مستوى الداللةمعامل بيـرسونكلموجروف سميـرانوفمعامل ألفا كرونباخ

القيم 
الثقافية

50.7820.220.6980.00اللهجة املحلية
50.8660.120.7770.00العادات والتقاليد واآلداب العامة

40.7630.0780.8080.00القيم الدينية

االستجابة 
للرسالة 
اإلعالنية

40.8800.240.8990.00االستجابة السلوكية –السلوك الشرائي
40.7720.0980.8710.00االستجابة االتصالية -الكلمة املنطوقة

30.8060.350.6860.00االستجابة العاطفية -الرضا

الدراسة امليدانية

وصف متغيـرات الدراسة املتغيـر املستقل )قيم الثقافة املحلية(:  1-

تم التوصل الى هذا املحور من خالل املؤشرات الواردة في دراسة )صادق، 2007( على النحو التالي:

اللهجة املحلية: - 

وهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن الخصائــص اللغويــة التــي تنتمــي إلــى بيئــة معينــة، ويشتـــرك فيهــا جميــع أفــراد هــذه البيئــة التــي 
تعــد جــزء مــن بيئــة أكبـــر تضــم لهجــات عــدة تتفــق فيمــا بينهــا بظواهــر أخــرى تســهل اتصــال أفــراد تلــك البيئــات بعضهــم ببعــض 

وفهــم مــا يــدور بينهــم مــن حديــث )غالــب، علــي 33:2010(، تــم قيــاس هــذا املؤشــر داخــل االســتبانة الفقــرات مــن 1.5-1.1.

العادات والتقاليد واآلداب العامة: - 

شــكل فــي مجملهــا الطــرق املقبولــة للتصــرف )بــوذن، 
ُ
وهــي القواعــد، والقيــم، والســلوكيات املتوقعــة والتــي تعــد منظومــة ت

ســكور، 2019( تــم قيــاس هــذا املؤشــر داخــل االســتبانة الفقــرات مــن 2.5-2.1.

القيم الدينية - 

منظومــة مــن املعتقــدات والشــعائر واملمارســات املتعلقــة بــكل مــا هــو مقــدس لتســهيل التقــرب الــى هللا والتــي تنعكــس 
تأثيـــراتها فــي اتجاهــات وســلوكيات األشــخاص املعتنقيــن لــه )رزة، 77:2019( تــم قيــاس هــذا املؤشــر داخــل االســتبانة الفقــرات 

مــن 3.4-3.1. 
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جدول رقم )3( 
اإلحصاء الوصفي ملحور القيم الثقافية

العباراتم
افقة درجة املو

املتوسط 
الحسابي

االنحراف 
املعياري

األهمية 
التـرتيباإلحصائية ًمعتـرض 

افقمحايدمعتـرضجدا افق مو ًمو
جدا

3مرتفع373334293.751.024كأعتقد أنه يجب أن تقدم اإلعالنات باللهجة املحلية 1
4متوسط18292419162.871.317كمن أسباب رف�صي لإلعالن استخدام لهجة غيـر محلية2

مواطنيــن 3 خــالل  مــن  املقدمــة  اإلعالنــات  تناســبني 
غيـــرها مــن  أكثـــر  ســعودية  ًمرتفع 25727654.400.943كبلهجــات 

1جدا

فــي 4 الفصحــى  العربيــة  اللغــة  اســتخدام  يناســبني  ال 
اإلعالنيــة 5متوسط17333110152.751.250كالرســائل 

درجــة أهميــة احتـــرام اللهجــة املحليــة فــي اإلعــالن عاليــة 5
2مرتفع232537394.020.946كبالنســبة لي 

متوسط13.550.809. مجمل مؤشر اللهجة املحلية

أعتقــد أنــه يجــب أن تحافــظ اإلعالنــات علــى العــادات 1
ًمرتفع 30324764.600.801كوالتقاليــد واآلداب العامــة 

2جدا

العــادات 2 تخالــف  التــي  اإلعالنــات  إيقــاف  املهــم  مــن 
العامــة  واآلداب  ًمرتفع 32114864.680.834كوالتقاليــد 

1جدا

العامــة 3 واآلداب  والتقاليــد  العــادات  علــى  الحفــاظ 
لإلعــالن قبولــي  فــي  مهمــة  ًمرتفع 30925694.480.875كعناصــر 

3جدا

واآلداب 4 والتقاليــد  العــادات  تجــاوز  املبـــرر  غيـــر  مــن 
األجيــال اختــالف  بســبب  اإلعالنــات  فــي  5مرتفع4111426514.031.175كالعامــة 

واآلداب 5 والتقاليــد  العــادات  احتـــرام  أهميــة  درجــة 
لــي بالنســبة  عاليــة  اإلعــالن  فــي  ًمرتفع 321225644.370.959العامــة 

4جدا

24.430.757. مجمل مؤشر العادات والتقاليد واآلداب العامة
ً
مرتفع جدا

4مرتفع342024554.171.04كالتصادم مع القيم الدينية من أسباب مقاومتي لإلعالن 1

ًمرتفع 10214894.790.564كمن املهم إيقاف اإلعالنات التي تخالف القيم الدينية 2
1جدا

قبولــي 3 فــي  مهــم  عنصــر  الدينيــة  القيــم  علــى  الحفــاظ 
ًمرتفع 14218814.640.783كلإلعــالن 

3جدا

درجــة أهميــة احتـــرام القيــم الدينيــة فــي اإلعــالن عاليــة 4
ًمرتفع 101112824.640.746بالنســبة لــي

2جدا

34.560.614. مجمل مؤشر القيم الدينية
ً
مرتفع جدا

مرتفع4.180.549إجمالي املحور )القيم الثقافية(

يتضــح مــن الجــدول )3( أن اتجاهــات عينــة الدراســة نحــو القيــم الثقافيــة كان بمتوســط حســابي بلــغ )4.18 مــن5( 
بانحــراف معيــاري )0.549( وهــذا يعنــي وقوعــه ضمــن األهميــة )املرتفعــة(، وهــي تتفــق مــع دراســة )الزعبــي، الزعبــي والشــهوان، 

.)2019 2019( ودراســة )رزة، 

املتغيـر التابع )استجابة الجمهور للرسالة اإلعالنية(:  2-

وقدتم التوصل الى هذا املحور من خالل مجموعة من املؤشرات الفرعية التي يتكون منها وهي على النحو التالي:

االستجابة السلوكية – السلوك الشرائي:- 

 وهــي مجموعــة مــن املتغيـــرات والعوامــل الداخليــة املؤثـــرة فــي ســلوك الفــرد والتــي تقــوده التخــاذ ســلوك شــرائي معيــن 
)مرعــوش، 2009(، تــم قيــاس هــذا املؤشــر داخــل االســتبانة الفقــرات مــن 5.4-5.1.

االستجابة االتصالية – الكلمة املنطوقة: - 

تشيـــر الــى إدراك العميــل للســلعة مــن خــالل التواصــل مــع اآلخريــن بطريقــة الكلمــة املنطوقــة والتــي تحمــل مصداقيــة 
عاليــة، بســبب طبيعــة العالقــة بيــن أطرافهــا " )الزعبــي، الزعبــي والشــهوان، 2019( تــم قيــاس هــذا املؤشــر داخــل االســتبانة 

الفقــرات مــن 6.4-6.1.
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االستجابة العاطفية – الرضا: - 

حالــة شــعورية إيجابيــة ناتجــة عــن تقييــم جميــع أشــكال االتصــال الفاعــل بيــن املنظمــة والزبــون مقارنــة مــع املنظمــات 
األخــرى )زويــن، جبــوري وعلــي، 2019( تــم قيــاس هــذا املؤشــر داخــل االســتبانة الفقــرات مــن 7.3-7.1.

جدول رقم )4( 
اإلحصاء الوصفي ملحور استجابة الجمهور للرسالة اإلعالنية

العباراتم
افقة درجة املو

املتوسط 
الحسابي

االنحراف 
املعياري

األهمية 
التـرتيباإلحصائية ًمعتـرض 

افقمحايدمعتـرضجدا افق مو ًمو
جدا

إعالنــه 1 يكــون  عندمــا  املنتــج  شــراء  عــن  أمتنــع 
الثقافيــة للقيــم   

ً
3مرتفع3112224463.931.14كمخالفــا

أبحــث عــن منتــج بديــل عندمــا يكــون إعــالن املنتــج 2
2مرتفع362430433.981.06كمخالــف للقيم الثقافية 

4مرتفع2132524423.861.13كأقاطع منتجات اإلعالن املخالف للقيم الثقافية 3

يؤثـــر اإلعــالن املخالــف للقيــم الثقافيــة وبشــكل 4
1مرتفع251436494.180.964كســلبي فــي ســلوكي الشــرائي 

مرتفع3.980.924مجمل )االستجابة السلوكية –السلوك الشرائي(

أتحــدث بســلبية لآخريــن عــن اإلعــالن املخالــف 1
1مرتفع6102034363.791.17كللقيــم الثقافيــة 

اإلعــالن 2 منتجــات  مقاطعــة  الــى  اآلخريــن  أدعــو 
الثقافيــة  للقيــم  4متوسط10152823303.451.29كاملخالــف 

 مــع أي حــوار عــن اإلعــالن املخالــف 3
ً
أتفاعــل ســلبيا

3متوسط9142626313.531.27كللقيــم الثقافية 

أشــارك الرســائل التي تـــرفض مخالفة القيم الثقافية 4
2متوسط8122629313.591.23كفــي اإلعالن 

متوسط3.580.963مجمل مؤشر )االستجابة االتصالية -الكلمة املنطوقة(
051432554.290.873كيستفزني اإلعالن املخالف للقيم الثقافية 1

ً
1مرتفع جدا

231137534.280.902كأرفض الرسالة اإلعالنية املخالفة للقيم الثقافية 2
ً
2مرتفع جدا

تتشــكل لــدي ردة فعــل غاضبــة عنــد رؤيتــي إلعــالن 3
3مرتفع781825483.931.236كمخالــف للقيم الثقافية 

مرتفع4.160.863مجمل مؤشر )االستجابة العاطفية -الرضا(
مرتفع3.910.811إجمالي املحور )استجابة الجمهور للرسالة اإلعالنية(

يتضــح مــن الجــدول )4( أن اســتجابة الجمهــور للرســالة اإلعالنيــة كان بمتوســط حســابي بلــغ )3.91 مــن 5( بانحــراف 
معيــاري )0.811( وهــذا يعنــي وقوعــه ضمــن األهميــة )املرتفعــة(، وهــي اعلــى مــن النتيجــة التــي توصلــت لهــا دراســة )الزعبــي، 

الزعبــي والشــهوان، 2019( بينمــا اتفقــت مــع دراســة )رزة، 2019(.

اختبار فرضيات الدراسة 
الفرضية الرئيسة األولى )H1(: يوجد أثـر ذو داللة إحصائية للقيم الثقافية املحلية في استجابة الجمهور للرسالة 

اإلعالنية عند مستوى املعنوية اإلحصائية %5 

بعــد تحديــد مســتوى اتجاهــات املبحوثيــن نحــو متغيـــرات الدراســة قــام الباحــث بقيــاس أثـــر القيــم الثقافيــة املحليــة بشــكل 
مجمــل علــى اســتجابة الجمهــور للرســالة اإلعالنيــة للفرضيــة الرئيســية األولــى وقيــاس أثـــر القيــم الثقافيــة املحليــة بشــكل متفــرع 
علــى اســتجابة الجمهــور للرســالة اإلعالنيــة للفرضيــات الفرعيــة وللوصــول الــى تــم اســتخدم أســلوب االنحــدار الخطــي البســيط 
)SLR( والذي يعمل على تحليل العالقة بين املتغيـــر املستقل واملتغيـــر التابع والتنبؤ بقيم املتغيـــر التابع بمعلومية قيم املتغيـــر 

املســتقل )البلــداوي، 2008، ص199( ويوضــح الجــدول )5( النتائــج اإلحصائيــة للفرضيــة الرئيســية والفرضيــات الفرعيــة.

يتضح من خالل النتائج املوضحة في الجدول )5( اآلتي:
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االرتبــاط -  معامــل  قيمــة  توضــح 
الثقافيــة  القيــم  متغيـــر  أن   )R(
يـــرتبط بعالقــة إحصائيــة إيجابيــة 
الجمهــور  اســتجابة  مــع  مرتفعــة 
 %67 بلغــت  اإلعالنيــة  للرســالة 

التحديــد -  معامــل  لقيمــة   
ً
وفقــا

القيــم  محــاور  اســتطاعت   )r 2(
 %46 تفسيـــر  مجتمعــة  الثقافيــة 
مــن التبايــن فــي االســتجابة للرســالة 
اإلعالنيــة مــع بقــاء العوامــل األخرى 
معادلــة  أن  علــى  يــدل  ممــا  ثابتــة، 

متوســطة. التنبــؤ  أو  االنحــدار 

 - ،)B( توضح قيمة معامل التأثيـــر
الثقافيــة  القيــم  فــي  التغيـــر  أن 
يتبعــه  واحــدة  وحــدة  بمقــدار 

تغيـــر طــردي بمقــدار )0.99( وحــدة فــي اســتجابة الجمهــور للرســالة اإلعالنيــة، ممــا يــدل علــى أن القيــم الثقافيــة 
للرســالة.  الجمهــور  اســتجابة  علــى  إيجابيــه  إضافيــة  قيمــة  ذات  املحليــة 

إن مســتوى الداللــة املعنويــة املرافقــة الختبــار )F( املحســوبة لالختبــار )0.00( للقيــم الثقافيــة املحليــة أقــل مــن قيمــة - 
مســتوى الداللــة لالختبــار ككل 5% ممــا يؤكــد علــى معنويــة االنحــدار وبحســب القاعــدة اإلحصائيــة التخــاذ القــرار، 

 .)H1( فإننــا نقبــل الفرضيــة الرئيســية

من املمكن كتابة معادلة االنحدار البسيط على النحو التالي:  - 

استجابة الجمهور للرسالة اإلعالنية )املتوقع( = 0.264 + )0.999( القيم الثقافية 

الفرضيــة الفرعيــة األولــى )H1.1(: يوجــد أثـــر ذي داللــة إحصائيــة )للهجــة املحليــة( علــى محتــوى الرســالة اإلعالنيــة  1-
علــى اســتجابة الجمهــور للرســالة اإلعالنيــة عنــد مســتوى املعنويــة اإلحصائيــة %5.

يتضح من خالل النتائج املوضحة في الجدول )5( اآلتي:

مــع -  منخفضــة  إيجابيــة  إحصائيــة  بعالقــة  يـــرتبط  املحليــة  اللهجــة  متغيـــر  أن   )R( االرتبــاط  معامــل  قيمــة  توضــح 
.%30 بلغــت  اإلعالنيــة  للرســالة  الجمهــور  اســتجابة 

 لقيمــة معامــل التحديــد )r 2( اســتطاع مؤشــر اللهجــة املحليــة تفسيـــر 9% مــن التبايــن فــي االســتجابة للرســالة - 
ً
وفقــا

اإلعالنيــة مــع بقــاء العوامــل األخــرى ثابتــة ممــا يــدل علــى أن معادلــة االنحــدار أو التنبــؤ منخفضــة.

توضــح قيمــة معامــل التأثيـــر )B(، أن التغيـــر فــي اللهجــة املحليــة بمقــدار وحــدة واحــدة يتبعــه تغيـــر طــردي بمقــدار - 
)0.30( فــي اســتجابة الجمهــور للرســالة اإلعالنيــة، ممــا يــدل علــى أن اللهجــة املحليــة ذات قيمــة إضافيــة إيجابيــه علــى 

اســتجابة الجمهــور للرســالة اإلعالنيــة. 

إن مســتوى الداللة املعنوية املرافقة الختبار )F( املحســوبة لالختبار )0.02(  للهجة املحلية أقل من قيمة مســتوى - 
الداللــة لالختبــار ككل 5% ممــا يؤكــد علــى معنويــة االنحــدار وبحســب القاعــدة اإلحصائيــة التخــاذ القــرار، فإننــا 

 .)H1.1( نقبــل الفرضيــة الفرعيــة األولــى

الفرضيــة الفرعيــة الثانيــة )H1.2(: يوجــد أثـــر ذي داللــة إحصائيــة )للعــادات والتقاليــد واآلداب العامــة( علــى  2-
محتــوى الرســالة اإلعالنيــة علــى اســتجابة الجمهــور للرســالة اإلعالنيــة عنــد مســتوى املعنويــة اإلحصائيــة %5.

يتضح من خالل النتائج املوضحة في الجدول )5( اآلتي:

توضــح قيمــة معامــل االرتبــاط )R( أن متغيـــر العــادات والتقاليــد واآلداب العامــة يـــرتبط بعالقــة إحصائيــة طرديــة - 
مرتفعــة مــع اســتجابة الجمهــور للرســالة اإلعالنيــة بلغــت %62.

جدول رقم )5( 
نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط الختبار الفرضية الرئيسية والفرضيات الفرعية

املتغيـرات

استجابة الجمهور للرسالة اإلعالنية
Model summeryANOVA Coefficient

معامل 
االرتباط 

R

معامل 
التحديد 

r 2
F قيمةSig F

معامل 
التأثيـر 

B

قيمة 
TSig T

الداللة 
اإلحصائية

عند مستوى %5

0.05>0.02 0.300.0910.250.020.303.200.002اللهجة املحلية 
دال إحصائيا

العادات 
والتقاليد 

واآلداب العامة
0.6270.39367.420.000.6728.2110.000 0.00<0.05

دال إحصائيا

0.05>0.00 0.6500.42376.230.000859.8.7310.00القيم الدينية
دال إحصائيا

0.05>0.00 0.6770.45988.0700.0000.9999.3850.000القيم الثقافية
دال إحصائيا
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 لقيمــة معامــل التحديــد )r 2( اســتطاع مؤشــر العــادات والتقاليــد واآلداب العامــة تفسيـــر 39% مــن التبايــن فــي - 
ً
وفقــا

االســتجابة للرســالة اإلعالنيــة مــع بقــاء العوامــل األخــرى ثابتــة ممــا يــدل علــى أن معادلــة االنحــدار أو التنبــؤ منخفضــة.

توضــح قيمــة معامــل التأثيـــر )B(، أن التغيـــر فــي العــادات والتقاليــد واآلداب العامــة بمقــدار وحــدة واحــدة يتبعــه - 
تغيـــر طردي بمقدار )0.672( في اســتجابة الجمهور للرســالة اإلعالنية، مما يدل على أن اللهجة املحلية ذات قيمة 

إضافيــة إيجابيــه علــى اســتجابة الجمهــور للرســالة اإلعالنيــة. 

إن مســتوى الداللــة املعنويــة املرافقــة الختبــار )F( املحســوبة لالختبــار )0.00( للهجــة املحليــة أقــل مــن قيمــة مســتوى - 
الداللــة لالختبــار ككل 5% ممــا يؤكــد علــى معنويــة االنحــدار وبحســب القاعــدة اإلحصائيــة التخــاذ القــرار، فإننــا 

 .)H1.2( الفرضيــة الفرعيــة الثانيــة

الفرضية الفرعية الثالثة )H1.3(: يوجد أثـر ذي داللة إحصائية )للقيم الدينية( على محتوى الرسالة اإلعالنية  3-
على استجابة الجمهور للرسالة اإلعالنية عند مستوى املعنوية اإلحصائية %5.

يتضح من خالل النتائج املوضحة في الجدول )5( اآلتي:

توضــح قيمــة معامــل االرتبــاط )R( أن متغيـــر القيــم الدينيــة يـــرتبط بعالقــة إحصائيــة طرديــة متوســطة مــع اســتجابة - 
الجمهــور للرســالة اإلعالنيــة بلغــت %65.

 لقيمــة معامــل التحديــد )r 2( اســتطاع مؤشــر القيــم الدينيــة تفسيـــر 42% مــن التبايــن فــي االســتجابة للرســالة - 
ً
وفقــا

اإلعالنيــة مــع بقــاء العوامــل األخــرى ثابتــة ممــا يــدل علــى أن معادلــة االنحــدار أو التنبــؤ منخفضــة.

توضــح قيمــة معامــل التأثيـــر )B(، أن التغيـــر فــي القيــم الدينيــة بمقــدار وحــدة واحــدة يتبعــه تغيـــر طــردي بمقــدار - 
)0.859( فــي اســتجابة الجمهــور للرســالة اإلعالنيــة، ممــا يــدل علــى أن اللهجــة املحليــة ذات قيمــة إضافيــة إيجابيــه 

علــى اســتجابة الجمهــور للرســالة اإلعالنيــة. 

إن مســتوى الداللــة املعنويــة املرافقــة الختبــار )F( املحســوبة لالختبــار )0.00( للقيــم الدينيــة أقــل مــن قيمــة مســتوى - 
الداللــة لالختبــار ككل 5% ممــا يؤكــد علــى معنويــة االنحــدار وبحســب القاعــدة اإلحصائيــة التخــاذ القــرار، فإننــا 

 .)H1.3( الفرضيــة الفرعيــة الثالثــة

الفرضية الرئيســة الثانية )H2( يوجد فروق ذات داللة إلحصائية في اتجاهات الجمهور نحو القيم الثقافية املحلية في 
افية للمستهلكين عند مستوى املعنوية اإلحصائية %5  الرسالة اإلعالنية تعزى ملتغيـرات تتعلق بالعوامل الديموغر

لإلجابــة علــى اختبــارات الفــروق اإلحصائيــة، تــم اختبــار صحــة الفــروض لبعــض املتغيـــرات الديموغرافيــة التــي تضمنتهــا 
 )Independent Sample t-test( لعينتيــن مســتقلتين )t( مــن خــالل اختبــار )أداة الدراســة )الجنــس، املنطقــة الجغرافيــة
 One Way( فــي اإلجابــة، واختبــار والــذي يســتخدم ملقارنــة متوســطين حســابين للمتغيـــرات التــي تحتــوي علــى فئتيــن فقــط 
ــر مــن فئتيــن فــي اإلجابــة،  ANOVA F-test( والــذي يســتخدم ملقارنــة املتوســطات الحســابية للمتغيـــرات التــي تحتــوي علــى أكثـ

ويوضــح الجــدول )6( النتائــج اإلحصائيــة لتوضيــح داللــة الفــروق علــى النحــو التالــي:

يتضح من النتائج في الجدول )6( أن مستوى الداللة املعنوية املرافقة الختبار )t( ملتغيـر الحالة االجتماعية، ومستوى 
الداللــة املعنويــة املرافقــة الختبــار )F( ملتغيـــر املنطقــة الجغرافيــة واملرتبطــة باتجاهــات املســتهلكين نحــو القيــم الثقافيــة كانــت 
أكبـــر مــن مســتوى الداللــة )05,0( وبحســب القاعــدة اإلحصائيــة التخــاذ القــرار، فإننــا نـــرفض الفرضيــة التــي تـــرى بأنــه توجــد 
فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي اتجاهــات املســتهلكين نحــو القيــم الثقافيــة، تعــزى لالختــالف ســواء ً فــي الحالــة االجتماعيــة 

للمبحوثيــن أو فــي منطقتهــم الجغرافيــة.

الفرضية الرئيسة الثالثة )H3( يوجد فروق ذات داللة إلحصائية في االستجابة للرسالة اإلعالنية تعزى ملتغيـرات 
افية للمستهلكين عند مستوى املعنوية اإلحصائية %5  تتعلق بالعوامل الديموغر

يتضــح مــن النتائــج فــي الجــدول )6( النتائــج اإلحصائيــة لتوضيــح داللــة الفــروق فــي االســتجابة للرســالة اإلعالنيــة علــى 
النحــو التالــي: أن مســتوى الداللــة املعنويــة املرافقــة الختبــار )t( ملتغيـــر الحالــة االجتماعيــة واملرتبطــة باالســتجابة للرســالة 
اإلعالنيــة أقــل مــن مســتوى الداللــة )05,0( وبحســب القاعــدة اإلحصائيــة التخــاذ القــرار، فإنــه يتــم قبــول الفرضيــة التــي 
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فــي  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  بأنــه  تـــرى 
لالختــالف  تعــزى  اإلعالنيــة  للرســالة  االســتجابة 
مســتوى  عنــد  للمبحوثيــن  االجتماعيــة  الحالــة  فــي 

.)0.05( اإلحصائيــة  الداللــة 

املعنويــة  الداللــة  مســتوى  أن  يتضــح  كمــا 
الجغرافيــة  املنطقــة  ملتغيـــر   )F( الختبــار  املرافقــة 
أكبـــر  اإلعالنيــة  للرســالة  باالســتجابة  واملرتبطــة 
القاعــدة  وبحســب   )05,0( الداللــة  مســتوى  مــن 
اإلحصائيــة التخــاذ القــرار، فإننــا نـــرفض الفرضيــة، 
إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  بأنــه  تـــرى  التــي 
لالختــالف  تعــزى  اإلعالنيــة،  للرســالة  االســتجابة  فــي 
مســتوى  عنــد  للمبحوثيــن  الجغرافيــة  املنطقــة  فــي 

.)0.05( اإلحصائيــة  الداللــة 

مناقشة النتائج
مــن خــالل هــذه الدراســة تــم التوصــل للنتائــج 

التاليــة:

الفــرض -  قبــول  اإلحصائيــة  النتائــج  تبيــن 
أثـــر ذو داللــة إحصائيــة  بوجــود  الرئي�صــي 
اســتجابة  فــي  املحليــة  الثقافيــة  للقيــم 
والتــي  اإلعالنيــة  للرســالة  الجمهــور 
الحاصــل  التغيـــر  تفســر  أن  اســتطاعت 
بنســبة  اإلعالنيــة  للرســالة  االســتجابة  فــي 
مــا  مــع  االســتنتاج  هــذا  ويتفــق   )%46(
الزعبــي  )الزعبــي  دراســة  إليــه  توصلــت 
ملراعــاة  كان  حيــث   )2019 والشــهوان، 
مســئولية املنظمــة األخالقيــة تجــاه عمالئها 
يعــد  –والــذي  التســويقية  ممارســاتها  فــي 

 علــى والء العمــالء، وبمــا أن االســتجابة 
ً
 معنويــا

ً
 منهــا - أثـــرا

ً
مراعــاة القيــم الثقافيــة فــي االستـــراتيجيات اإلعالنيــة واحــدا

 مــع مــا توصلــت 
ً
للرســالة اإلعالنيــة تعتبـــر مــن مؤشــرات قبــول العالمــة التجاريــة فــأن هــذه النتيجــة تنســجم أيضــا

إليــه دراســة )صالــح، الدعفــس، 2013( حيــث كان للمحتــوى اإلعالنــي تأثيـــر إحصائــي معنــوي الداللــة نحــو العالمــة 
 لحــرص كثيـــر مــن العالمــات التجاريــة العامليــة مــن خــالل اإلعــالن أن تقــدم 

ً
التجاريــة ومــن هــذا املنطلــق نجــد تبـريـــرا

نفســها لألســواق الجديدة التي تنضم لها بـــرسائل إعالنية موجهة تتناســب مع ثقافتها املحلية ال من ناحية اللغة أو 
الــزي أو العــادات والتقاليــد االجتماعيــة الســائدة وهــذه النتيجــة املرتفعــة ملحــور القيــم الثقافيــة بالعمــوم تضاعــف 
البلــد. فــي  الســائدة  الثقافــة  مــع  متكيفــة  إعالنيــة  استـــراتيجيات  لتصميــم  التســويق  إدارة  منســوبي  علــى  املســئولية 

 - 
ً
فــي الدراســة أظهــرت النتائــج أن القيــم الدينيــة كانــت مــن أكثـــر املحــاور تأثيـــرا علــى مســتوى الفرضيــات الفرعيــة 

االســتجابة  فــي  الحاصلــة  التغيـــرات  مــن   )%42( وحدهــا  فســرت  حيــث  اإلعالنيــة  للرســالة  االســتجابة  فــي   
ً
إيجابيــا

للرســالة اإلعالنيــة، وهــذا يــدل علــى أن للقيــم الدينيــة أهميــة كبيـــرة عنــد املبحوثيــن وتـــرفع مــن معــدالت قبولهــم 
للرســالة وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــه دراســة )أبــو عيــد، 2016( حيــث كان هنــاك تأثيـــر معنــوي الداللــة 
للدوافــع الدينيــة علــى قــرارات العمــالء املتخــذة، وبمــا أن عينــة الدراســة تنتمــي الــى مجتمــع إســالمي ٌيخضــع الشــريعة 
فــي جميــع تعامالتــه، وردود أفعالــه الســلوكية محكومــة بذلــك، فــإن هــذه النتيجــة متوقعــة مــن أفــراد العينــة والتــي قــد 

تختلــف فيمــا لــو أجريــت علــى ظــروف مكانيــة مختلفــة أو فــي مجتمعــات غيـــر إســالمية.

جدول رقم )6( 
اختبارات الفروق اإلحصائية 

الوسط التكرارات الفئةاملتغيـرات 
الحسابي 

اختبار
t /FSig الداللة

اإلحصائية
)Independent t-test( متغيـر القيم الثقافية

الحالة 
االجتماعية

1014.16أعزب 
2.480.056

0.056>0.05
ال يوجد 

فروق 54.59متـزوج

)Independent t-test( االستجابة للرسالة اإلعالنية

الحالة 
االجتماعية

1014.16أعزب 
2.910.025 0.025<0.05

يوجد فروق 54.59متـزوج
)One Way ANOVA F-test( متغيـر القيم الثقافية

املنطقة 
الجغرافية

373.54الرياض

1.3720.174
 0.174>0.05

ال يوجد 
فروق

233.62جدة
193.91الدمام

113.78املدينة املنورة
83.22مكة املكرمة

43.16األحساء
23.04القطيف 

23.60الخرج
)One Way ANOVA F-test( االستجابة للرسالة اإلعالنية

املنطقة 
الجغرافية

373.54الرياض

1.5100.34
 0.34>0.05

ال يوجد 
فروق

233.62جدة
193.91الدمام

113.78املدينة املنورة
83.22مكة املكرمة

43.16األحساء
23.04القطيف 

23.60الخرج
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اتضــح عــدم وجــود أي فــروق إحصائيــة فــي االســتجابة للرســالة اإلعالنيــة تعــزى ملتغيـــر املنطقــة وتقاربــت املتوســطات - 
الحســابية لهــذا املتغيـــر، ويحيــل الباحــث ذلــك ألن مفــردات املجتمــع فــي كافــة مناطــق اململكــة ينتمــون الــى فئــة عمريــة 
متقاربــة تشتـــرك فــي مســتوى التعليــم والتلقــي، والنشــأة األســرية، والعوامــل الديموغرافيــة األخــرى لــذا قــد يكــون مــن 
الطبيعــي عــدم اختالفهــم فــي تقييماتهــم لالســتجابة للرســالة اإلعالنيــة، وتتفــق النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــه دراســة 
)صالــح، الدعفــس، 2013( مــن أن تقييــم املحتــوى اإلعالنــي ال يختلــف إحصائيــا بســبب االختــالف فــي املنطقــة، بينمــا 
فــي االتجــاه اآلخــر اختلفــت النتيجــة الحاليــة مــع دراســة )رزة، 2019( حيــث وقفــت علــى فــروق إحصائيــة معنويــة 

الداللــة فــي ذلــك.

 ذات داللة إحصائية في اتجاهات املبحوثين نحو االستجابة للرسالة اإلعالنية - 
ً
استنتجت الدراسة أن هناك فروقا

العــزاب  فــي  منــه  أكبـــر   )4.41( بلــغ  للمتـــزوجين  الرتــب  متوســط  أن  وبمــا  االجتماعيــة  الحالــة  فــي  لالختــالف  تعــزى 
بــإن املتـــزوجين قــد تكــون اســتجابتهم  الــذي بلــغ )3.89( فــإن الفــروق تكــون لصالــح املتـــزوجين، وقــد ُيفســر ذلــك 
للرســالة اإلعالنيــة متأثـــرة بالتـــزاماتهم اتجــاه الحفــاظ علــى املــوروث الثقافــي وأهميــة نقلــه لألجيــال أكثـــر مــن العــزاب 
ويختلفــون معهــم فــي ذلــك بســبب ارتفــاع إحساســهم باملســئولية الثقافيــة واألخالقيــة اتجــاه أبنائهــم ممــا انعكــس علــى 

اســتجاباتهم تجــاه هــذا املتغيـــر.

جــاءت اتجاهــات املبحوثيــن نحــو أهميــة القيــم الثقافيــة فــي الرســائل اإلعالنيــة بمعــدالت مرتفعــة وذلــك بمتوســط - 
 فــي 

ً
، وهــذا يــدل علــى أن االعتـــزاز بالهويــة الثقافيــة مــازال حاضــرا

ً
حســابي )4.18( وهــي وقريــب مــن املعــدل املرتفــع جــدا

الفئــة املســتهدفة فــي الدراســة والتخوفــات التــي تفرزهــا نظريــة الغــرس الثقافــي، واملبالغــة فــي الخطــاب املتشــائم ضــد 
املحتــوى اإلعالنــي باعتبــاره أداة مــن أدوات االغتـــراب الثقافــي املوجهــة للمجتمــع )بــوذن، ســكور، 2019( غيـــر مبـــررة 
ولــم تظهــر مالمــح هــذا االغتـــراب مــن خــالل النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة إذ مازالــت املنــاداة بأهميــة الهويــة 
الثقافيــة موجــودة لــدى الجمهــور، وهــي نتيجــة تتفــق مــع مــا توصلــت إليــه دراســة، )الزعبــي الزعبــي والشــهوان، 2019( 
 فــي أهميــة مراعــاة الجانــب األخالقــي فــي املمارســات التســويقية املوجهــة للجمهــور والتــي 

ً
التــي أظهــرت نتائجهــا ارتفاعــا

 منهــا. 
ً
اعتبـــرت الهويــة الثقافيــة جــزءا

للرســالة اإلعالنيــة بشــكل مجمــل بمتوســط -  فــي مؤشــرات االســتجابة  ارتفــاع  مــن  الدراســة  إليــه  مــا توصلــت  رغــم 
حســابي بلــغ )3.91( إال أن انخفــاض املؤشــر الفرعــي )االســتجابة االتصاليــة( مــن خــالل الكلمــة املنطوقــة أكثـــر مــن 
املؤشــرات األخــرى داخــل املحــور يــدل علــى عــزوف عــن التعليــق ومشــاركة اآلخريــن اآلراء بخصــوص محتــوى الرســائل 
اإلعالنيــة وتنســجم هــذه النتيجــة مــع دراســة )أبــو عبيــد، 2016( فلــم يكــن هنــاك باملقابــل تأثيـــرات مرتفعــة للكلمــة 
 بمعــدالت متوســطة، وقــد يكــون لكثـــرة وتنــوع الرســائل اإلعالنيــة 

ً
املنطوقــة علــى قــرار املســتهلك حيــث كانــت أيضــا

 فــي تشــتت الجمهــور عبـــر هــذه املنصــات ممــا يقلــل مــن الرغبــة 
ً
وتكراراهــا، وتعــدد املنصــات اإلعالميــة وتنوعهــا، ســببا

 الــى أن بعــض املنصــات االجتماعيــة تشتـــرط للتعليــق واملشــاركة وجــود حســابات 
ً
فــي املشــاركة والتعليــق، إضافــة

 فــي بعــض األحيــان.
ً
وتســجيل مســبق داخــل املنصــة وقــد يكــون متعــذرا

التوصيات 
تصميــم استـــراتيجيات إعالنيــة تهتــم بالقيــم الثقافيــة فــي املحتــوى املقــدم للجمهــور املســتهدف ومراعاتهــا فــي مضاميــن - 

الحملــة بحيــث تكــون متكيفــة مــع الثقافــة الســائدة فــي البلــد.

تفعيــل إجــراءات قبليــة مكثفــة قبــل إطــالق الحملــة ويتــم ذلــك باالســتفادة والتكامــل مــع بحــوث اإلعــالن وســلوك - 
الثقافــة  تخالــف  التــي  للمضاميــن  بدقــة  للوصــول  املنظمــة  داخــل  األخــرى  التســويقي  االتصــال  وأدوات  املســتهلك 
املحليــة وتجنبهــا، وتفعيــل إجــراءات بعديــة تهتــم بعمليــة التقييــم، والتغذيــة الراجعــة للعمليــة اإلعالنيــة بعــد إطالقهــا 

وبثهــا للجمهــور التخــاذ إجــراءات التصحيــح والتعديــل فــي الوقــت املناســب.

 فــي مؤشــرات االســتجابة للرســالة اإلعالنيــة، علــى الفــروق الديموغرافيــة القائمــة علــى متغيـــر - 
ً
عــدم التعويــل كثيـــرا

)املنطقــة( واالهتمــام بمؤشــرات أخــرى قائمــة علــى فــروق ذات عالقــة يأتــي مــن ضمنهــا الحالــة االجتماعيــة.

التقليــل مــن االعتمــاد علــى تقييــم الحملــة مــن خــالل كشــف تأثيـــرات الكلمــة املنطوقــة كمقيــاس لالســتجابة للرســالة - 
اإلعالنيــة، فقــد تتشــكل ردود فعــل إيجابيــة أو ســلبية تجــاه الحملــة ال يتــم التعبيـــر عنهــا مــن خــالل الكلمــة املنطوقــة 

والتـركيـــز علــى معاييـــر تقييــم قائمــة علــى عناصــر أخــرى كالســلوك الشــرائي، والرضــا عــن العالمــة التجاريــة.
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فــي اإلعــالن والعــزوف عــن اللغــة العربيــة الفصحــى، وصــرف -  فــي توظيــف اللهجــة املحليــة  عــدم املبالغــة واإلفــراط 
االهتمــام أكثـــر نحــو تقديــم محتــوى إعالنــي بذائقــة ولهجــة مناســبة لألوســاط التــي توجــه إليهــا مــن غيـــر تصــادم مــع 

الثقافــة املحليــة ســواًء قدمــت الرســالة اإلعالنيــة باللهجــة املحليــة أو اللغــة العربيــة الفصحــى.

بهــا ممــا يجنــب املنظمــة حمــالت املقاطعــة االجتماعيــة أو -  احتـــرام القيــم الدينيــة داخــل اإلعــالن وعــدم املســاس 
إيقــاف الحملــة قبــل انتهــاء مدتهــا املقــررة ويتســبب بهــدر مالــي غيـــر مبـــرر.

ســن قوانيــن وتشــريعات حكوميــة تضبــط ســلوك البيئــة اإلعالنيــة وتضمــن تماشــيها مــع القيــم الدينيــة واألخــالق - 
واآلداب العامــة وال تتعــارض معهــا للحــد مــن أضــرار اإلعــالن علــى الثقافــات املحليــة.

آفاق بحث مستقبلية 
ســنة -   29-20 بيــن  مــا  أعمارهــا  تـــراوحت  املجتمــع  مــن  معينــة  وشــريحة  فئــة  الدراســة غطــت  هــذه  أن  مــن  بالرغــم 

باعتبارهــا أكثـــر فئــة عمريــة ممثلــة للســكان إال أنــه مــن املفيــد إجــراء الدراســة علــى فئــات عمريــة مختلفــة للخــروج 
بنتائــج أكثـــر دقــة تســهم فــي فهــم الجوانــب املختلفــة لتأثيـــر القيــم الثقافيــة فــي الرســالة اإلعالنيــة والكشــف عــن 
ــر العمــر إذ لــم يتســع املجــال للتعــرف علــى هــذه الفــروق فــي  الفــروق اإلحصائيــة فــي القيــم الثقافيــة مــن خــالل متغيـ

الحالــي. الدراســة 

اقتصــرت الدراســة الحاليــة علــى قيــم ثقافيــة معينــة )اللهجــة املحليــة، العــادات والتقاليــد واآلداب العامــة القيــم - 
الدينيــة( ومــن املفيــد إدخــال قيــم أخــرى تتعلــق بمعاييـــر مختلفــة كالــذوق والجمــال والــزي ونحوهــا.

البحــث فــي تأثيـــرات القيــم املجتمعيــة واحتـــرام الخصوصيــة الثقافيــة فــي ممارســات تســويقية أخــرى ومحاولــة ربــط - 
ذلــك بالــوالء للعالمــة التجاريــة أو الصــورة الذهنيــة اإليجابيــة للمنظمــة أو منتجاتهــا.
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 ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Cultural values on consumers’ response to the advertising 
message as well as to investigate the statistical differences in the research variables according to some De-
mographics factors.

The study population consists of The Saudi Arabian Youth Hostels Association )SAYHA(, and the acci-
dental sample method was used in the study, which reached )106( Member. The descriptive methodology 
is used and the questionnaire is the key tool to collect the primary data.

 The study reached a set of important results, the most prominent of which were: it was found that 
there is a statistically significant positive effect of Cultural values in consumers’ response to the advertising 
message and it was also found that there are statistically significant differences in consumers’ attitudes to-
wards response due to the difference in Social status.

 Finally, the study suggested a set of recommendations, including The necessity to review the design of 
advertising strategies which Conflicting with cultural values and interest in the cultural direction within the 
content, and also not to rely too much on the indicators of responding to the advertising message, on de-
mographic differences based on )Geographical area(, As well as not to rely too much on the local dialect in 
the advertising message and moving away from the classical Arabic language, and focus more on providing 
advertising content that is culturally appropriate, among the recommendations is the need to show respect 
for religious values within the advertising campaign and not to collide with them. This avoids the organiza-
tion’s social boycott campaigns or stop the campaign before the end of its scheduled period.

Keywords: Culture, Marketing Communication, Consumer Behavior, Advertising.


