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 فاعمية التدهيق عبخ تظبيقات الياتف المحمهل في التخويج لمنتجات الذخكات

 سارة دمحم عمي مهسىالباحثة/
 جامعة المنرهرة - اآلدابکمية  - قدم اإلعالم لجرجة الماجدتيخ

 انًشرفٍٛ
 

 ػزراٌدمحم د / دمحم سٛذ و .أ.
 أسزبر انؼاللبد انؼبيخ انًسبػذ ثكهٛخ االػالو خبيؼخ انمبْرح

 حبيذانسٛذ د /يرٖٔ انسؼٛذ .و أ.
 ثكهٛخ اٜداة لسى اػالو خبيؼخ انًُصٕرح أسزبر انؼاللبد انؼبيخ انًسبػذ 

  مقجمة

األساسية السعاصخة الحي  األساليبيعج التدؾيق عبخ تظبيقات الياتف السحسؾؿ مؽ أحج    
الجيؾد  استظاع وخالؿ الدشؾات القميمة الساضية مؽ األلفية الحالية مؽ أف يقفد بسجسل

واألعساؿ التدؾيكية وبسختمف األنذظة إلى اتجاىات معاصخة تتساشى مع العرخ الحالي 
ومتغيخاتو، وذلػ باالستعانة بسختمف األدوات والؾسائل الستظؾرة والتكشؾلؾجيا الحجيثة في تشفيح 

ؾمات العسميات واألنذظة التدؾيكية خاصة فيسا يتعمق باالتراالت التدؾيكية وتكشؾلؾجيا السعم
 التدؾيق عبخ الياتف يعتبخو  ،العسميات التدؾيكية عبخ وسائل متعجدة وإتساـوتقجيؼ السشتجات 

Mobile Marketing  تيتؼ بو  وأصبحتمؽ أىؼ وأحجث الؾسائل في التدؾيق الخقسي
ييجؼ ذلػ الشؾع مؽ و  الذخكات سؾاء كانت ناشئة أو ليا باع كبيخ في مجاليا في الدؾؽ 

الؾصؾؿ إلى الجسيؾر والفئة و ة وعي الجسيؾر بالسشتج أو الخجمة، التدؾيق إلى زياد
فال يؾجج شخص اآلف كاف كبيخ أو صغيخ ال  زيادة ندبة السبيعات وغيخىاو السدتيجفة، 

يعتسج عمى الياتف في جدء كبيخ مؽ حياتو اليؾمية، مؽ ىشا جاء اليجؼ والحاجة الخئيدية 
 الستيجاؼ تمػ الفئة ُكالا حدب مجالو.

التدؾيق عبخ تظبيقات الياتف السحسؾؿ بإنذاء حسالت تدؾيكية تتؾاصل مع  ؼيتو        
السدتخجميؽ في كل مخحمة مؽ السخاحل مؽ وقت تشديميؼ لمتظبيق ألوؿ مخة وحتى يربحؾا 
مدتخجميؽ مشتغسيؽ ومجافعيؽ عؽ العالمة التجارية ويقؾمؾف بالعجيج مؽ عسميات الذخاء 
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ا ليخخج مؽ كؾنو التدؾيق ، و داخل التظبيق عبخ الياتف أصبح اآلف أكثخ شسؾالا وتؾسعا
عسمية استخجاـ الياتف لبيع مشتج ما لعسيل، إلى كؾنو استخاتيجية أكبخ وأعؼ وأشسل، 
تدتخجميا الذخكات الكبخى لمتدؾيق لسشتجاتيا عبخ جسيع التظبيقات التي يدتخجـ فييا 

ا مجسؾعة مؽ التظبيقات التي تتؾصل كثيخ مؽ  الياتف السحسؾؿ، فعمى ىؾاتفشا جسيعا
الذخكات مؽ خالليا إليشا إما بترسيؼ إعالنات عؽ مشتجيا، أو بعخض السشتجات وتفاصيميا 

 .وىكحا
.  ستمكياالتدؾيكية التي ت األدواتالحكية مؽ أقؾى  األجيدةتعج تظبيقات و    الذخكات اليـؾ

ساعة يؾمياا  24السدتخجـ  شكمو العاـ ىؾ بخنامج يغل متؾاججاا عمى جياز فيفالتظبيق 
السدتخجـ يخاه كمسا استخجـ  أماـ غلتأف  يتيح لمسشتجات والخجماتتظبيق ذلػ البؾجؾد ف

 .مسا يجعل السدتخجـ وكأنو في سؾؽ مفتؾح طؾاؿ الؾقت جؾالو الحكي
في العالؼ تتدابق مؽ أجل تقجيؼ خجماتيا  عجيج مؽ الذخكات والسؤسداتوقج بجأت ال        
التدؾيق اإللكتخوني  تظبيقات استخجاـ انتذارمسا أدى إلى  يقات الياتف السحسؾؿبخ تظبع
ذخكات لتمبية حاجات ورغبات العسالء، وعمى الخغؼ مؽ أف جسيع ال ىحه التظبيقاتتعجد و 

تتبايؽ في مدتؾى تقجيؼ خجماتيا وفي  التي تدؾؽ لسشتجاتيا عبخ التظبيقات والسؤسدات
ذخكات اإللكتخونية إال أف جسيع تمػ ال خجماتياو طخيقة تقجيؼ مدتؾى أسعارىا وفي أسمؾب أ

مؽ  عبخ الياتفتذتخؾ في خاصية واحجة وىي إتساـ عسمية بيع وتبادؿ الخجمة  والسؤسدات
 .خالؿ الذبكة اإللكتخونية وىؾ ما قج يظمق عميو بالتجارة اإللكتخونية

خ تظبيقات الياتف السحسؾؿ في فاعمية التدؾيق عبلحلػ جاءت ىحه الجراسة لمتعخؼ عمى    
استخجاـ التدؾيق  السدتخجميؽ مؽ شباعاتوالتعخؼ عمى ا التخويج لسشتجات الذخكات

اإللكتخوني عبخ الياتف السحسؾؿ والتعخؼ عمى السيدات التفاعمية التي تؾفخىا التظبيقات 
 التدؾيكية عبخ الياتف السحسؾؿ.
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 -: الجراسات الدابقة
بفاعمية لعمسي العخبي واألجشبي والجراسات الدابقة ذات الرمة مؽ خالؿ مدح التخاث ا

التدؾيق عبخ تظبيقات الياتف السحسؾؿ في التخويج لسشتجات الذخكات أمكؽ تقديؼ الجراسات 
 - :إلىالدابقة 

 .دراسات تشاولت دور التدؾيق اإللكتخوني في التخويج لسشتجات الذخكات- السحؾر األوؿ:
 .ة استخجاـ الذخكات لتظبيقات الياتف السحسؾؿ في التخويج لسشتجاتيافاعمي- السحؾر الثاني:
   دراسات تناولت دور التدهيق اإللكتخوني في التخويج لمنتجات الذخكات.- المحهر األول:

 فياستخجام تظبيقات اليهاتف الحكية  بعنهان " (1)( 2021) رماح دمحم إبخاهيمدراسة  .1
دراسة تظبيقية -المرخي دمهك الذخائى لجى المدتيمك تدهيق الدمع والخجمات وعالقتو بال

" 
تدعى الجراسة إلى تحقيق ىجؼ رئيذ وىؾ معػخفة العالقة بيؽ استخجاـ تظبيقات  

تدؾيق الدمع والخجمات عبخ اليؾاتف الحكية والدمؾؾ الذخائي لمسدتيمػ السرخي، وتعج ىحه 
كيو السيجاني والتحميمي، كسا الجراسة مؽ الجراسات الؾصفية، وتعتسج عمى مشيج السدح بذ

قامت الباحثة بعسل مجسؾعات نقاش مخكدة مع مدتخجمي تظبيقات تدؾيق الدمع والخجمات 
، SouQ.comعبخ اليؾاتف الحكية. وتتسثل عيشة الجراسة التحميمية في تظبيقات سؾؽ. كـؾ 

ختيار ، أما عيشة دراسة مجسؾعات الشقاش السخكدة فقج تؼ اnoon، ونؾف Jumiaوجؾميا 
السذاركيؽ بظخيقة عسجية مؽ مدتخجمي تظبيقات تدؾيق الدمع والخجمات عبخ اليؾاتف 

ا، وتؼ تظبيق الجراسة السيجانية عمى عيشة عسجية مؽ مدتخجمي 80الحكية بؾاقع ) ( مذاركا
( 500تظبيقات تدؾيق الدمع والخجمات عبخ اليؾاتف الحكي مؽ الجسيؾر السرخي، بؾاقع )

 .مفخدة
 

 -: ائج الجراسة إلى عجد من النتائج من أىمياتهصمت نت
  قج كذفت نتائج الجراسة التحميمية ومجسؾعات الشقاش السخكدة والجراسة السيجانية عؽ أىؼ

العؾامل السؤثخة عمى الدمؾؾ الذخائي مؽ خالؿ تظبيقات تدؾيق الدمع والخجمات عبخ 



 انجبحثخ/سبرح دمحم ػهٙ يٕسٗ

 

 مجمة بحهث كمية اآلداب  
 

6 

التظبيقات لمسدتيمػ وتتسثل  اليؾاتف الحكية ومشيا: عؾامل خاصة بالتدييالت التي تقجميا
في )الترسيؼ الجيج لمتظبيق، والسرجاقية، وسيؾلة االستخجاـ، ومخاعاة األمؽ والخرؾصية، 

 وتحقيق التفاعمية، وعجـ اإلزعاج(.
  العؾامل التدؾيكية السؤثخة عمى الدمؾؾ الذخائي مؽ خالؿ تظبيقات تدؾيق الدمع وأف

ي )السشتج، والدعخ، والتخويج، والتؾزيع، والبيئة والخجمات عبخ اليؾاتف الحكية، وتتسثل ف
 السادية لمتظبيق، واألفخاد القائسيؽ عمى التظبيق، والعسميات(.

العهامل المؤثخة عمى والء المدتيمك " بعنهان  (2) (2021دراسة ىجى صالح عبج الحميج ) .2
 دراسة حالة  "لمعالمات التجارية عبخ صفحاتيا الخسمية عمى الفيذ بهك

ىحه الجراسة تحجيج العؾامل السؤثخة عمى والء السدتيمػ لمعالمات التجارية عبخ  جؼتدتي
صفحاتيا الخسسية عمى الفيذ بؾؾ، وذلػ في ضؾء اختبار تأثيخ مجسؾعة مؽ العؾامل التي 
تتعمق بالدسات السسيدة لمرفحات الخسسية لمعالقات التجارية عمى الفيذ بؾؾ والتي تتسثل 

، باإلضافة إلى بعج ثخاء الؾسيمة، وقج اعتسجت الباحثة عمى مشيج دراسة في "بعج التفاعمية"
الحالة ألربعة عالمات تجارية بؾاقع عالمتيؽ تجاريتيؽ لمقظاع الخجمي، وعالمتيؽ تجاريتيؽ 
لمقظاع اإلنتاجي. وفي سياؽ ذلػ اعتسجت الباحثة عمى استسارة تحميل السزسؾف لعيشة مؽ 

الخسسية األربعة لمعالمات التجارية "محل الجراسة" باإلضافة  السشذؾرات الخاصة بالرفحات
مفخدة مؽ عسالء ومدتخجمي العالمات التجارية  400إلى استسارة االستقراء لعيشة بمغت 

عبخ صفحاتيا الخسسية عمى الفيذ بؾؾ، كسا قامت الباحثة بإجخاء مجسؾعة مؽ السقابالت 
 عالمات التجارية األربعة محل الجراسة.الستعسقة مع مدئؾلي التدؾيق اإللكتخوني لم

 
 

 -: تهصمت نتائج الجراسة إلى عجد من النتائج من أىميا
  وأشارت الشتائج إلى وجؾد عالقة ارتباطية إيجابية بيؽ كل مؽ الدسات

السسيدة لمرفحات الخسسية لمعالمات التجارية عمى الفيذ بؾؾ وأبعاد جؾدة العالقة وبيؽ والء 
 العالقات التجارية. السدتيمكيؽ لتمػ 
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  كسا أشارت الشتائج إلى وجؾد فخوؽ بيؽ مدتؾيات والء السبحؾثيؽ وفقاا لشؾع
القظاع الحي تشتسي إليو العالقات التجارية، وفي سياؽ تأثيخ الدسات الجيسؾغخافية 
لمسدتيمكيؽ ثبت أف درجة والء السدتيمكيؽ لمعالقات التجارية تتأثخ بكل مؽ متغيخي الدؽ 

ى االقترادي الخاص بيؼ، في حيؽ لؼ تتأثخ درجة والء السدتيمكيؽ لمعالمات والسدتؾ 
 .التجارية بكل مؽ متغيخ الشؾع والسدتؾى التعميسي الخاص بيؼ

بعنهان "تأثيخ استخجام المنظمات الستخاتيجية ( 3)( 2021دراسة لمياء أحمج شعبان ) .3
 تيمك"  التكامل بين القنهات التدهيقية عمى النية الذخائية لممد

استيجفت ىحه الجراسة بحث تأثيخ العؾامل الستعمقة بقشاة التدؾيق )تدييل اإلجخاءات الخاصة 
بالتدؾيق، والثقة السجركة في القشاة، وإمكانية التفاعل( والعؾامل الفخدية الخاصة بالسدتيمػ 

والسخاطخ )األداء الستؾقع، والجيج الستؾقع، والجوافع الحدية، والكيسة الدعخية السجركة، 
السجركة( وكحلػ التكامل بيؽ القشؾات عمى نية السدتيمػ الذخائية، واعتسجت الباحثة عمى 
مشيج دراسة الحالة بالتظبيق عمى ست شخكات تعسل في مجاال لبيع بالتجدئة، كسا قامت 

( مفخدة مؽ مدتخجمي 454باستخجاـ أداة االستبياف بالتظبيق عمى عيشة عسجية تتكؾف مؽ )
مفخدة( مؽ كل شخكة، مع إجخاء عذخ مقابالت  75الذخكات محل الجراسة بؾاقع )مشتجات 

متعسقة مع مجيخي التدؾيق في الذخكات محل الجراسة لمتعخؼ عمى مجى وعييؼ 
 باالستخاتيجية وأساليب تظبقيؼ ليا.

 -: تهصمت نتائج الجراسة إلى عجد من النتائج من أىميا
 ة التدؾيق عمى نية السدتيمػ في إعادة الذخاء مؽ القشاة أىسيا تأثيخ العؾامل الستعمقة بقشا

 التي اعتاد عمى الذخاء مؽ خالليا. 

  وكحلػ تأثيخ العؾامل الفخدية الخاصة بالسدتيمػ عمى نية السدتيمػ في إعادة الذخاء مؽ
 الدؽ(-القشاة التي اعتاد الذخاء مؽ خالليا، وتأثيخ العؾامل الجيسؾغخافية لمسدتيمكيؽ )الشؾع 

 عمى نؾاياىؼ في إعادة الذخاء مؽ القشاة التي اعتادوا عمى الذخاء مؽ خالليا.

عمى  اإللكتخونيأثخ التدهيق  بعنهان "( 4)( 2020) الهىاب إيياب الديج عبجدراسة  .4
 "بمجينة المنرهرة المرخي  األىميالدمهك الذخائى: دراسة تظبيقية عمى عمالء البنك 
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خؼ عمى طبيعة أثخ العالقة بيؽ التدؾيق اإللكتخوني التع إلىىحه الجراسة  سعت     
خالؿ استسارة االستبياف  والستعجد، مؽاالنحجار البديط  أسمؾبيوالدمؾؾ الذخائي، مدتخجما 

 بسجنية السشرؾرة.  السرخي  األىميعسيل مؽ عسالء البشػ  336السظبقة عمى عيشة مؽ 
 - :تهصمت نتائج الجراسة إلى عجد من النتائج من أىميا

  والدمؾؾ  اإللكتخونيبيؽ التدؾيق  معشؾي وتؾصمت الجراسة إلى وجؾد عالقة ذات تأثيخ
 )السشتجألبعاد التدؾيق اإللكتخوني  إيجابي معشؾي الذخائى، فزال عؽ وجؾد تأثيخ 

( والدمؾؾ اإللكتخوني، والتؾزيع اإللكتخوني، والتخويج اإللكتخوني، والتدعيخ اإللكتخوني
 .بسجنية السشرؾرة السرخي  األىميشػ الذخائى لعسالء الب

  والدمؾؾ الذخائي  اإللكتخونيالتدؾيق  بأبعادوجؾد فخوؽ معشؾية بيؽ آراء العسالء فيسا يتعمق و
 .الجيسؾغخافيةوفقا لبعض الستغيخات 

دراسات تناولت فاعمية استخجام الذخكات لتظبيقات الياتف المحمهل في -المحهر الثاني: 
 التخويج لمنتجاتيا

تأثيخ إعالنات الهاقع المعدز عمى اتجاه بعنهان " ( 5)( 2021اسة مخوة الدعيج الديج )در  .1
 دراسة ميجانية"-الذباب المرخي نحه المنتج المعمن عنو

ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى تأثيخ إعالنات الؾاقع السعدز عبخ اليؾاتف السحسؾلة عمى 
معخفة دوافع متابعة الذباب إلعالنات اتجاه الذباب السرخي نحؾ السشتج السعمؽ عشو، و 

الؾاقع السعدز عبخ اليؾاتف السحسؾلة، والكذف عؽ اتجاىات الذباب نحؾ األساليب 
واألشكاؿ التي تقجـ بيا إعالنات الؾاقع السعدز عبخ اليؾاتف الحكية، واعتسجت الباحثة عمى 

( 450متاحة قؾاميا ) مشيج السدح بذقو السيجاني، وذلػ بتظبيق استسارة استبانة عمى عيشة
مفخدة مؽ الذباب السرخي مؽ مدتخجمي تظبيقات الؾاقع السعدز عمى اليؾاتف السحسؾلة، 

 .واعتسجت الجراسة عمى نغخية ثخاء وسائل اإلعالـ
 -: تهصمت نتائج الجراسة إلى عجد من النتائج من أىميا  
 لؾاقع السعدز عمى الياتف أشارت الشتائج إلى ارتفاع معجالت اىتساـ السبحؾثيؽ بإعالنات ا

 .الحكي
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  كسا تؾصمت الشتائج إلى وجؾد عالقة ارتباطية ذات داللة إحرائية بؽ عؾامل الجحب
 .السدتخجمة في إعالنات الؾاقع السعدز واالتجاه نحؾ السشتج السعمؽ عشو

  كسا أشارت الشتائج عمى ارتفاع مدتؾى الخضا عؽ إعالنات الؾاقع السعدز بؽ السبحؾثيؽ؛
 .ا الستخجامو أساليب ابتكارية وجحابة في عخض اإلعالفنغخ 

بعنهان "مهاقع التهاصل االجتماعي عمى عممية  (6)( 2020دراسة لما عاطف عظا بذخ) .2
 اتخاذ القخار الذخائي لجى المدتيمك في ضهء الثقافة اإلعالنية" 

نية ومجى سعت ىحه الجراسة إلي التعخؼ عمي دور مؾاقع التؾاصل االجتساعي كأداة إعال
فعاليتيؼ في تؾصيل الخسالة اإلعالنية مؽ العالمات التجارية لمسدتيمكيؽ السرخييؽ مؽ 
الذباب مؽ الظبقة الستؾسظة والظبقة الستؾسظة العميا عمى اندتجخاـ، وبالتالي تقييؼ فعاليتيؼ 

لى في التأثيخ عمى عسمية اتخاذ قخار الذخاء لجى ىؤالء السدتيمكيؽ السرخييؽ باإلضافة إ
تحجيج مدتؾى الثقافة اإلعالنية كسيارة يستمكؾنيا كسجتسع لمجراسة ومجى تأثيخىا في إدراكيؼ 
لسؤثخي مؾاقع التؾاصل االجتساعي كأداة إعالنية وبالتالي أثخىا عمى عسمية اتخاذ القخار 

ت الذخائي، وتعتسج الجراسة عمى أسمؾبيؽ كيفييؽ وىسا مشاقذات السجسؾعات السخكدة، والسقابال
 الفخدية الستعسقة. 

 -: تهصمت نتائج الجراسة إلى عجد من النتائج من أىميا  
  أعيخ مؤثخوا مؾاقع التؾاصل االجتساعي السرخييؽ عمى اندتجخاـ تأثيخاا ضعيفاا عمى عسمية

سشة مؽ الظبقة الستؾسظة  33-33اتخاذ القخار الذخائي لجى السدتيمكيؽ السرخييؽ مؽ سؽ 
 والستؾسظة العميا.

 ا أف عيشة البحث تستمػ مدتؾى عالي مؽ الثقافة اإلعالنية كسيارة ك سا أوضحت الشتائج أيزا
 شخرية بالخغؼ مؽ انتساء معغسيؼ لؾعائف وخمفيات غيخ إعالمية.

بعنهان "استخجام المخأة في الرعيج لهسائل  (7)( 2020دراسة إسالم أحمج حكيم أحمج) .3
 التهاصل االجتماعي كمنرات إعالنية" 

ت ىحه الجراسة الكذف عؽ كيفية استخجاـ السخأة الرعيجية لسؾاقع التؾاصل االجتساعي حاول
ا" كسشرات إعالنية وكيفية التخويج لسشتجاتيا أو الذخاء مؽ خالؿ ىحه  "مؾقع فيدبؾؾ نسؾذجا
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السؾاقع. واعتسجت ىحه الجراسة عمى السشيج الؾصفي لمتحميل، وأسمؾب السدح بالعيشة في كل 
 السيجانية والتحميمية. مؽ الجراسة 

 -: تهصمت نتائج الجراسة إلى عجد من النتائج من أىميا  
  وجاءت أىؼ نتائج ىحه الجراسة بتشؾع أسباب إنذاء السجسؾعات ما بيؽ زيادة الجخل وانتذار

األوف اليؽ، وشغل وقت الفخاغ، والذغل مؽ السشدؿ والعالقات. كسا اتفقت جسيع مفخدات 
قع التؾاصل االجتساعي )فيدبؾؾ( ىؾ وسيمة ميسة وذلػ النتذاره بيؽ العيشة بأف يكؾف مؾ 

 طبقة عخيزة مؽ السجتسع.

  أما أىؼ الشتائج الخاصة بالسدتيمػ فكانت أف اتفقت جسيع مفخدات العيشة عمى أف الثقة
والسرجاقية نتجت عؽ التعامل وأف أكثخ ما يمفت انتباىيؽ ىي الرؾر والفيجيؾىات وإف 

مرؾر. كسا كذفت نتائج الجراسة التحميمية عؽ تشؾع محتؾى السادة السشذؾرة في كانت الغمبة ل
السجسؾعات بيؽ العظؾر ومدتحزخات التجسيل والذشط، وأف جسيع السؾاد السشذؾرة كانت 

 بؾاسظة )األدمؽ( في الثالث مجسؾعات.

استخجام الدياح األسبان لميهاتف  بعنهان " Shintro Okazaki (2015 )(8)دراسة .4
 "الخمهية في تخظيط وتنفيح خظط الخحالت الخاصة

قاـ الباحثؾف في ىحه الجراسة بخبط استخجاـ الدياح األسباف لميؾاتف الخمؾية في           
تخظيط وتشفيح خظط الخحالت الخاصة ومياراتيؼ في استخجاـ التكشؾلؾجيا وقج قدؼ الباحث 

 12يقات الياتف الخمؾي لتشفيح أكثخ مؽ الدياح إلى أربع فئات بشاء عمى تؾقيت استخجاـ تظب
، والسخظظؾف Savvies السيخةعسمية خاصة بتخظيط تشفيح ججوؿ الخحمة، وىحه الفئات ىي: 

Planners  ومشتيدوف الفخصopportunists  وأخيخاا ذو التقشية البديظةLaw Tech. 
 -: تهصمت نتائج الجراسة إلى عجد من النتائج من أىميا

 ليؾاتف الخمؾية بكثخة قبل الخحالت وأثشاءىا لمكياـ بكل أنؾاع التخظيط يدتخجـ السيخة ا
 والتشفيح.

 .يدتخجـ السخظظؾف اليؾاتف بكثخة قبل الخحمة وفي مخحمة التخظيط وليذ التشفيح 
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  اليؾاتف الخمؾية بكثخة أثشاء الخحمة  –عمى عكذ السخظظيؽ  –يدتخجـ مشتيدو الفخص
 في مخحمة التخظيط. نفديا أي في مخحمة التشفيح وليذ

 الفئات األربع أنفقت عمى وجؾد أربع فؾائج أساسية لمتظبيقات اليؾاتف الخمؾية،  أفّ  بالخغؼ مؽ
ىي وجؾدىا في أي مكاف، والدخعة في األداء، وضعيا الذخرية، وإمكانية الجخؾؿ عمى 

 السعمؾمات السظمؾبة" إال أّف كل فئة رتبت أىسية ىحه الفؾائج بظخيقة مختمفة.
 التعميق عمى الجراسات الدابقة

من خالل رصج ما قجمتو الباحثة من نماذج لمجراسات الدابقة المختبظة بمهضهع      
 -وىجف الجراسة الخاىنة، يمكن رصج عجة جهانب بإفادة من تمك الجراسات في اآلتي: 

 ت تبيؽ لمباحثة أف معغؼ الجراسات العخبية تجور في األغمب حؾؿ معخفة وقياس اتجاىا
الجسيؾر نحؾ اإلعالف اإللكتخوني وتحجيج درجة اعتساد بعض السشغسات عمى مؾاقع 
التؾاصل االجتساعي وخاصة فيذ بؾؾ األكثخ استخجاماا في الؾطؽ العخبي كؾسيمة لتحقيق 
أىجافيا، وكحلػ تحجيج العالقة بيؽ تفزيالت الجسيؾر لسؾاقع التدؾؽ اإللكتخوني ونؾاياىؼ 

تشاولت الجراسات األجشبية مؾضؾع بحث وتحميل شبكات التؾاصل  الذخائية مشو، بيشسا
االجتساعي كتؾجو ججيج لمتدؾيق وركدت عمى رصج مدايا وعيؾب التدؾيق اإللكتخوني وأىؼ 

 سسات مؾاقع التدؾؽ والتجارة اإللكتخونية.
  مؽ خالؿ عخض الجراسات الدابقة العخبية واألجشبية الحغت الباحثة أف ىشاؾ دراسات

ت مشيج السدح وأخخى اتبعت مشيج تحميل السزسؾف، وتجسع الباحثة في ىحه الجراسة اتبع
 مؽ مشيج السدح ومشيج تحميل السزسؾف حتى يتؼ تشاوؿ مؾضؾع الجراسة بذكل أكثخ شسؾالا.

  اعتسجت الجراسات العخبية واألجشبية الدابقة عمى عيشة مؽ السؾاقع اإللكتخونية لبعض الييئات
تخوج لسشتجاتيا عبخ مؾاقع الدؾؽ اإللكتخونية، وفي ىحه الجراسة عمى عيشة والسؤسدات التي 

متاحة مؽ مدتخجمي الياتف السحسؾؿ في التدؾؽ عبخ اإلنتخنت وكحلػ دراسة بعض السؾاقع 
 التدؾيكية التي تعتسج الذخكات عمييا في التخويج لسشتجاتيا.

 أدوات كسية كاستسارة االستبياف أو  تشؾعت أدوات جسع البيانات في الجراسات الدابقة ما بيؽ
صحيفة االستقراء أو صحيفة تحميل مزسؾف فيسا تشاولت عجد قميل مؽ الجراسات األدوات 
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الكيفية مثل السقابالت الستعسقة، واعتسجت الباحثة في ىحه الجراسة عمى استسارة تحميل 
 السزسؾف واستسارة االستقراء لجسع البيانات.

 -راسات الدابقة: أوجو االستفادة من الج
 والفخوض، التداؤالت البحث، ووضع فكخة تحجيج في الدابقة الجراسات مؽ الباحثة استفادت .1

 لمجراسة. الشغخي  اإلطار ومعخفة السيجانية، الجراسة عيشة واختيار السالئؼ، السشيج اختيار
 الشغخي  راإلطا وتحجيج والسيجانية، التحميمية الجراسة تداؤالت بعض وتعجيل صياغة إعادة .2

 لمجراسة. السعخفي اإلطار لحجود باإلضافة الباحثة، إليو لجأت الحي
 ىحه إلييا تؾصمت التي بالشتائج الدابقة الجراسات بعض إلييا تؾصمت التي الشتائج مقارنة .3

 .وتحميالا  عسقاا  وأكثخ أدؽ نحؾ عمى الشتائج تفديخ في يداعج الرؾرة مسا مجاؿ في الجراسة،
 مذكمة البحث

 السجاالت ومتذعبة متعجدة عاىخة تظبيقات السؾبايل مع التعامل استخاتيجية أصبحت      
 السحيظة االقترادية الغخوؼ في السؾجؾدة الحالية التحجيات عل في أنو كسا والحمقات،
 تجسيع إلى – مزى وقت أي مؽ – احتياجا أكثخ السجيخوف  أصبح األعساؿ، بسشغسات

 األخخى، التدؾيق قشؾات أو أدوات جسيع وأيزاا  حه التظبيقات،ى عبخ لمتدؾؽ  الشادرة السؾارد
 السدتيمػ لجى الثقة خمق أف شػ وال. عسالئيؼ مع ومدتقخة ثابتة عالقات بشاء بيجؼ وذلػ

 الظؾيمة العالقات ىحه لخمق وضخورياا  أساسياا  مظمبا أصبح ىحه التظبيقات مع التعامل في
 مياتف السحسؾؿ.نغخاا الستخجاميؼ الجائؼ ل العسالء مع

فاعمية التدهيق عبخ تظبيقات مجي "مؽ ىحا السشظمق يبخز تداؤؿ رئيدي حؾؿ "    
" وىؾ ما يحاوؿ البحث الخاىؽ الؾصؾؿ ؟الياتف المحمهل في التخويج لمنتجات الذخكات

 إلى إجابة لو. 
 -بحث: أىمية ال
ت الياتف السحسؾؿ في تعشي الجراسة بؾصف وتحميل وتفديخ فاعمية استخجاـ تظبيقا        

 اتظبيقاتيالتخويج لسشتجات الذخكات والتعخؼ عمى مجى اعتساد تمػ الذخكات عمى 
اإللكتخونية في التدؾيق لسشتجاتيا، وأنساط استخجاـ الجسيؾر لتظبيقات الياتف السحسؾؿ 
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فزالا  تظبيقاتومؾاقع التدؾؽ الخاصة بتمػ الذخكات وكحلػ عؾامل مرجاقية وفاعمية ىحه ال
عؽ التعخؼ عمى مدتؾى معخفة الجسيؾر بتمػ السؾاقع ومعجالت الترفح ليحه السؾاقع 

 -: وتخجع أىمية الجراسة إلى النقاط التالية، واتجاىاتيؼ نحؾىا
الجراسة تجمج بيؽ عشرخيؽ ىسا تحميل مؾاقع التدؾيق اإللكتخوني في التخويج لسشتجات  .1

سؾؿ في التدؾؽ واتجاىات الجسيؾر نحؾ الذخكات وفاعمية استخجاـ تظبيقات الياتف السح
 التظبيقات.ىحه 

السعتسجة عمى التدؾيق عبخ  ركيدة ىامة مؽ ركائد التجارة السدتقبميةتعج ىحه الجراسة  .2
حجيثة تجعل مؽ التكشؾلؾجية الترشيفات ال حيث أصبح الياتف مؽ أىؼ تظبيقات الياتف

ل لمتدؾيق الكياـ بسيامو   أكبخ. مدتقبميوُبْعج االعتساد عميو أمخا ُيَديِّ
مؽ حيث التظبيق عمى  التظبيقيُبعجىا  فيتأتى أىسية الجراسة الحالية أيزاا  .3

نؾف  – Jumiaجؾميا  – Amazonأمازوف )والستسثمة في  مرخ في تظبيقات التدؾيق
Noon – شي اف she in)  ومجي ةلفاعمية ىحه التظبيقات التدؾيكيمسا يعظى ذلػ رؤية 

 التظبيقات.تجاه ىحه  سعيالسجتتحقيق الخضا 
 -بحث: ال جافأى

التدهيق مجي فاعمية التعخف عمى "وىؾ  رئيديتدعى ىحه الجراسة إلى تحقيق ىجؼ        
 "عبخ تظبيقات الياتف المحمهل في التخويج لمنتجات الذخكات

التدؾيق  فيتظبيقات الياتف السحسؾؿ ـ الجسيؾر لعادات وأنساط استخجاالتعخؼ عمى  .1
 ني.اإللكتخو 

 يدتخجميا الجسيؾر. التي اإللكتخونيأكثخ مؾاقع التدؾيق رصج  .2
عبخ تظبيقات  اإللكتخونيالتدؾؽ  يقطخ  الجسيؾر عؽقـؾ بذخائيا يالدمع التي  معخفة أكثخ .3

 .الياتف السحسؾؿ
التعخؼ عمى دوافع استخجاـ الجسيؾر العاـ لتظبيقات التدؾيق اإللكتخوني عبخ الياتف  .4

 السحسؾؿ.
 .عبخ الياتف السحسؾؿ اإللكتخونيالتدؾيق  تظبيقاتل عيشة الجراسة استخجاـمسيدات رصج  .5
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عبخ  اإللكتخونيتدؾؽ القخار الذخاء مؽ خالؿ عيشة الجراسة ل اتخاذفي السؤثخة العؾامل تحميل  .6
 .تظبيقات الياتف السحسؾؿ

 اإلطار النظخي لمجراسة " نظخية انتذار المبتكخات "
 :(Diffusion of Innovations)ار السبتكخات تؾعف ىحه الجراسة نغخية انتذ

ـ حيث  1964عاـ  في Everett Rogersتختبط نغخية انتذار السبتكخات بشتائج دراسات   
تؾصل روجخز إلى أف االبتكارات التكشؾلؾجية تسخ عبخ سمدمة مؽ السخاحل أف يتؼ تبشييا 

 . (9) واسععمى نظاؽ 
 فيأسمؾب أو تكشؾلؾجيا ججيجة تشتذخ عبخ السجتسع فكخة ججيجة أو  أيىؾ  و)االبتكار(:    

حيث يتبشى االبتكار جساعة صغيخة مؽ السبتكخيؽ أو الستبشيؽ  بو،نسؾذج يسكؽ التشبؤ 
التعخؼ عمى االبتكار وتجخيبو ويقؾمؾف بتذجيع أصجقائيؼ  الخأيويبجأ بعجىا قادة  األوائل،

 ف الستبشيؾ البتكار يزع الستأخخوف أو وبعج أف يتبشى معغؼ الشاس ا الخأي، فيمؽ التابعيؽ 
يتؼ مؽ خالليا نقل االبتكار عبخ  التييؾصف بأنو العسمية  )االنتذار(:أما التغيخ، األواخخ 

 (10) اجتساعيقشؾات محجدة عمى مجى الدمؽ بيؽ أعزاء نغاـ 
 Diffusion Ofيذيخ الباحثؾف إلى أف استخجاـ نغخية انتذار السدتحجثات و        

Innovations  وتظبيقيا في مجاؿ االتراؿ جاء متأخخاا عؽ السجاالت األخخى، فالبجاية
 Gabrielبجايات القخف العذخيؽ عمى يج "جابخيل تارد"  إلىالحكيكية ليحه الشغخية تخجع 

Tarde الحي اىتؼ بتظبيقات ىحه الشغخية في السجاالت االجتساعية السختمفة حيث ركدت ،
انتذار السدتحجثات واستخجاميا في مجاؿ الدراعة، كسا ركدت بحؾث االجتساع الخيفي عمى 

بحؾث أخخى عمى انتذار السدتحجثات في السجاؿ التعميسي، وعمى انتذار التقشيات الظبية 
الحجيثة بيؽ األطباء، وتبشي الجسيؾر لمسدتحجثات في مجاؿ األدوية والتظعيسات وتشغيؼ 

 األسخة.
بيق بحؾث انتذار السدتحجثات في مجاؿ االتراؿ بجأ االىتساـ بتظ 1962وفي عاـ     

، وبجيؾد معاىج وأقداـ االتراؿ Rogers And Shoemakerعمى يج روجخز وشؾميكخ 
في الجامعات األمخيكية، والتي ركدت بذكل واضح عمى مجاؿ األخبار وانتذار األخبار 
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، تشتذخ بظخيقة الججيجة، حيث كذفت البحؾث في ىحا الذأف أف األحجاث واألخبار الججيجة
مذابية النتذار السدتحجثات التكشؾلؾجية، وإف كانت األحجاث واألخبار الججيجة تتدؼ 
بالدخعة في االنتذار، كسا اىتؼ بعض باحثي االتراؿ بجراسة انتذار السدتحجثات في مجاؿ 
التدؾيق بعج أف اىتؼ مجيخو التدؾيق في الذخكات األمخيكية خالؿ فتخة الدتيشات بجراسة 

لعؾامل التي تؤثخ عمى انتذار السدتحجثات بيؽ أفخاد الجسيؾر ودور األفكار الججيجة في ا
 .(11)تظؾيخ السشتجات، حيث رصجت الذخكات التجارية ميدانيات ضخسة ليحا الغخض

مؽ خالؿ السعظيات التي جسعيا مؽ دراسات تجخيبية مبشية  Rogersويؾضح روجخز     
حيشسا تظخح ابتكارات ججيجة إلى الدؾؽ فإنيا تأخح عجة عمى السالحغة واالختبار، أنو 

مخاحل قبل أف يتؼ تبشييا، حيث يبجأ الشاس أوالا بالتعخؼ عمى ىحه االبتكارات الججيجة وعادة 
يتؼ ذلػ عؽ طخيق وسائل اإلعالـ، ثؼ ثانياا يتؼ تبشييا مؽ قبل مجسؾعة محجدة مؽ الستبشيؽ 

التعمؼ مؽ فئة الستبشيؽ األوائل ويجخبؾف ىحه االبتكارات األوائل، وثالثاا يقـؾ قادة الخأي ب
قادة الخأي أف ىحه االبتكارات مفيجة، يذجعؾف أصجقائيؼ  ارتأىبأنفديؼ، والسخحمة الخابعة إذا 

أو اتباع الخأي عمى استعساليا، وأخيخاا بعج أف يقـؾ ىؤالء بتبشي ىحه االبتكارات، يقـؾ 
 .(12)ييخالستأخخوف بإحجاث التغ ف الستبشيؾ 

كما تؤكج النتائج التي تهصل إلييا الباحثهن عمى أن وسائل اإلعالم تقهم بأداء ثالث     
 :(13) ىيعمميات أساسية في عممية انتذار األفكار الججيجة والمدتحجثات 

 :إزالة الغمهض 
ويتؼ خالؿ ىحه العسمية تحجيج وتؾضيح األفكار الججيجة التي بخزت مؽ وجؾد إحجى القزايا 

 الجتساعية.ا
 :االعتخاف والقبهل 

ويتؼ مؽ خالؿ ىحه العسمية تشغيؼ محتؾى الؾسيمة اإلعالمية مؽ أجل التأكيج عمى األفكار 
 الججيجة كسؾضؾعات رئيدية في التغظية اإلعالمية ليحه الؾسيمة اإلعالمية.

 :المعالجة النمظية 
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بذكل ثابت في الؾسيمة ويتؼ مؽ خالليا تشاوؿ السؾضؾعات الججيجة واألفكار السدتحجثة 
 اإلعالمية.

 Diffusion Of Innovationsأف نغخية انتذار السدتحجثات  Rogersويخى روجخز     
تعتسج عمى أسذ اترالية، فانتذار السدتحجثات مؽ أفكار وتكشؾلؾجيا بيؽ األفخاد يتؼ عؽ 

ذخ ىحه طخيق الحسالت اإلعالمية إضافة إلى االتراؿ الذخري الحي يداىؼ بجوره في ن
 .(14) والسدتحجثاتاألفكار 

، أف وسائل اإلعالـ Rogers And Shoemakerويفتخض كل مؽ روجخز وشؾميكخ      
الجساىيخي أكثخ فاعمية في زيادة السعخفة والؾعي بالججيج حؾؿ السدتحجثات، بيشسا االتراؿ 

 .(15) ججيجةالالذخري أكثخ فاعمية في إقشاع الجساىيخ وتذكيل لسؾاقف حؾؿ السدتحجثات 
 
 

 فيويذيخ المخترهن اإلعالميهن إلى أن العهامل الخئيدية لعممية نذخ المدتحجث تتمثل 

(16): 
  وسائل ججيجة تمبي  إنتاجتذجيع وتؾجيو االحتياجات السدتججة لمسدتحجث، مسا يؤدي إلى

 السدتجج مؽ ىحه االحتياجات.
 أصبح األفخاد أكثخ قجرة عمى  تقشيات االتراؿ الحجيثة سيل عسميات التؾاصل إذ انتذار

 االختيار والتبشي واالستعارة بفعل تمػ التقشيات.
 وتمخ عممية التبني بخمدة مخاحل أساسية ىي:

  في مخحمة الهعي بالفكخAwareness Stage 
فػػي ىػػحه السخحمػػة يدػػسع الفػػخد أو يعمػػؼ بػػالفكخة الججيػػجة ألوؿ مػػخة، إمػػا بذػػكل عفػػؾي أو       

لسخحمػػػة ىػػػي مفتػػػاح الظخيػػػق، إلػػػى سمدػػػمة السخاحػػػل التاليػػػة فػػػي عسميػػػة مقرػػػؾد، وتعتبػػػخ ىػػػحه ا
أف الؾعيفػػػػة ليػػػحه السخحمػػػػة ىػػػػي فػػػتح الظخيػػػػق لدمدػػػػة  Rogersحيػػػػث يػػػخى روجػػػػخز  ،التبشػػػي

 .(17) رفزياالسخاحل التي سؾؼ تأتي بعج ذلػ والتي تؤدي في الشياية إلى تبشي الفكخة أو 
  االىتماممخحمة Interest Stage 
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ه السخحمػػة يتؾلػػج لػػجى الفػػخد رغبػػة فػػي التعػػخؼ عمػػى وقػػائع الفكػػخة والحرػػؾؿ عمػػى فػػي ىػػح      
ػػػا مػػػؽ الشاحيػػػة الشفدػػػية بػػػالفكخة أو  السديػػػج مػػػؽ السعمؾمػػػات حؾليػػػا، ويرػػػبح الفػػػخد أكثػػػخ ارتباطا

ويؤكػػػج  ،قػػػاطعاالبتكػػػار عشػػػو فػػػي السخحمػػػة الدػػػابقة، ولػػػحلػ فػػػإف سػػػمؾكو يرػػػبح ىادفاػػػا بذػػػكل 
 .(18) السخحمةسعخفي لدمؾؾ الفخد يتكؾف في ىحه أف الجانب ال Rogersروجخز 

  مخحمة التقييمEvaluation Stage 
فػػػي ىػػػحه السخحمػػػة يكػػػيؼ الفػػػخد مػػػا لجيػػػو مػػػؽ معخفػػػة ومعمؾمػػػات عػػػؽ الفكػػػخة السدػػػػتحجثة أو    

االبتكار، ويتؼ ذلػ في ضؾء مؾقفو وسمؾكو واألحؾاؿ الدائجة في الؾقت الحاضخ، ومػا يتؾقعػو 
بػػو األمػػػخ إلػػى أف يقػػخر إمػػا رفػػػض الفكػػخة أو إخزػػاعيا إلػػى التجخيػػػب  فػػي السدػػتقبل ويشتيػػي

العسمي، ويدعى الفخد في ىحه السخحمػة إلػى الحرػؾؿ عمػى السعمؾمػات والشرػائح مػؽ اآلخػخيؽ 
 .(19) الذخريوىشا يبخز دور االتراؿ 

  مخحمة التجخيبTrial Stage 
بيا يقػخر أف يتبشاىػا وإذا لػؼ يقتشػع التجخبة لتحجيج فائجتيا حدب عخوفو الخاصة، وإذا ما اقتشع 

بجػػجواىا فإنػػو يقػػخر رفزػػيا، ويػػخى روجػػخز أف وعيفػػة ىػػحه السخحمػػة تتسثػػل فػػي إعيػػار الفكػػخة 
الججيػػػجة فػػػي إطػػػار عػػػخوؼ الفػػػخد الخاصػػػة، كػػػحلػ فػػػي تحجيػػػج إمكانيػػػة إفػػػادة الفػػػخد مػػػؽ الفكػػػخة 

 .(20(الججيجة لفخض التبشي الكامل ليا
  مخحمة التبنيAdoption Stage 

ػا بفائػجة الفكػخة السدػتحجثة أو االبتكػار ويقػـؾ بتظبيقيػا  ػا تساما في ىحه السخحمػة يكػؾف الفػخد مقتشعا
 (21) الشدبيعمى نظاؽ واسع، وتتسيد ىحه السخحمة بالثبات 

 :اتخاذ قخار التبني 
الحظ الباحثؾف عجة انتقادات بذأف مخاحل عسمية تبشي السدتحجثات ويسكؽ عخض أىسيا فيسػا 

 :(22) يمي
أثبتت التجارب أف السخاحل الخسذ لعسمية التبشي ليدت محػجدة وال مشفرػمة، بػل أنيػا كثيػخاا مػا 

 تتجاخل مع بعزيا.
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ػػا لعػػجة  ثبػت أف السخاحػػل الخسػذ ليدػػت متدػاوية الظػػؾؿ، حيػػث أنيػا تختمػػف مػؽ فػػخد آلخػخ تبعا
  اعؾامل شخرية واجتساعية متفاعمة مع بعزي

 -البحث  تداؤالت
 اإللكتخوني؟التدؾيق  فيتظبيقات الياتف السحسؾؿ ـ الجسيؾر لتخجاعادات وأنساط اسما  .1
 يدتخجميا السؾاطشؾف عيشة الجراسة؟ التي اإللكتخونيأكثخ مؾاقع التدؾيق ما  .2
التدؾؽ  يقطخ  عؽ قـؾ بذخائيا السؾاطشؾف عيشة البحث بذخائيايالدمع التي  ما أكثخ .3

 ؟عبخ تظبيقات الياتف السحسؾؿ اإللكتخوني
 استخجاـ الجسيؾر العاـ لتظبيقات التدؾيق اإللكتخوني عبخ الياتف السحسؾؿ؟ما دوافع  .4
 ؟عبخ الياتف السحسؾؿ اإللكتخونيالتدؾيق  تظبيقاتل عيشة البحث مسيدات استخجاـما  .5
عبخ  اإللكتخونيتدؾؽ القخار الذخاء مؽ خالؿ عيشة البحث ل اتخاذفي السؤثخة العؾامل ما  .6

 ؟تظبيقات الياتف السحسؾؿ
 
 -: الجراسة وضفخ 
  محل  –تؾجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيؽ الستغيخات الجيسؾغخافية )الشؾع األول:الفخض

لمتدؾؽ  استخجاميؼ دافعالسدتؾى االجتساعي واالقترادي( السختمفة لمجسيؾر و  –اإلقامة 
 عبخ تظبيقات الياتف السحسؾؿ اإللكتخوني

  السبحؾثيؽ معجؿ استخجاـية بيؽ عالقة ارتباطية دالة إحرائىشاؾ الثاني: الفخض 
 الذخاء واتخاذىؼ لقخار عبخ الياتف السحسؾؿ اإللكتخونيلتظبيقات التدؾيق 

  معجؿ استخجاـ السبحؾثيؽ  تؾجج عالقة ارتباطية دالة إحرائيا بيؽ الثالث:الفخض
 واتجاىاتيؼ نحؾ ىحه التظبيقات. لتظبيقات التدؾيق اإللكتخوني

  السبحؾثيؽ أسباب استخجاـارتباطية دالة إحرائيا بيؽ تؾجج عالقة  الخابع:الفخض 
 ىحه التظبيقاتمؽ  يؼمجى استفادتو  لتظبيقات التدؾيق اإللكتخوني

  تؾجج عالقة ارتباطية دالة إحرائية بيؽ دوافع استخجاـ عيشة الجراسة  الخامذ:الفخض
يؼ ىحه تخجامعشج اس يسارسؾنياالتي  يؼسمؾكياتلتظبيقات التدؾيق عبخ الياتف السحسؾؿ و 

 التظبيقات.
 نهع الجراسة
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الجراسات الؾصفية التي تدتيجؼ رصج وتحميل وتقؾيؼ  إلىتشتسي ىحه الجراسة       
خرائص مجسؾعة معيشة تجاه مؾقف معيؽ يغمب عميو صفة التحجيج أو دراسة الحقائق 

ؽ الخاىشة الستعمقة بظبيعة عاىخة أو مؾقف معيؽ أو مجسؾعة مؽ الشاس أو مجسؾعة م
األحجاث أو مجسؾعة مؽ األوضاع وذلػ بيجؼ الحرؾؿ عمى معمؾمات كافية ودقيقة عشيا، 

 داللتيا لمؾصؾؿ إلى تعسيسات الستخالصجسع الحقائق وتحميميا وتفديخىا  عمىكسا تعتسج 
فاعمية التدؾيق عبخ تظبيقات الياتف  الجراسة إلي رصج وتحميل ىحهبذأف الغاىخة، وتدعى 

  .يج لسشتجات الذخكاتالسحسؾؿ في التخو 
 -الجراسة: منيج 

يسثل  والحي( والتحميميبذكيو )السيجاني  اإلعالميتؾعف ىحه الجراسة مشيج السدح         
اإلعالمية في وضعيا  الغاىخةوأوصاؼ عؽ  ومعمؾمات،بيانات  عمىجيجاا مشغسػاا لمحرؾؿ 

السظمؾبة في مجاؿ التخرص اآلني بيجؼ تكؾيؽ القاعجة األساسية مؽ البيانات والسعمؾمات 
صؾرة يسكؽ  فيوكؾنو يسثل الظخيقة واألسمؾب األمثل لجسع السعمؾمات وعخض البيانات 

 مشيا. االستفادة
 -البيانات: أدوات جمع 

إلى جانب أسمؾب تحميل السزسؾف ستقـؾ الباحثة بتظبيق استسارة -استمارة االستبيان: 
 جـ تظبيقات التدؾيق اإللكتخوني.االستبياف عمى عيشة مؽ الجسيؾر الحي يدتخ

 - ينة الجراسة:ع
التدؾيق بعج مبحؾثاا مؽ مدتخجمي تظبيقات  (400)قؾاميا عيشة عسجية  عمىتؼ التظبيق 

 السعادلة: باستخجاـتحجيج عجد أفخاد العيشة  إجخاء دراسة استظالعية، وتؼ
 

 N.عجد أفخاد عيشة مجتسع كبيخ يديج عؽ عذخة أالؼ فخداا= 
Z 95عشج درجة الثقة  1 ,96عؽ الستؾسط الكياسي السعتاد =  االنحخاؼار =مقج% 
 P 0 ,5%=50=ندبة احتساؿ تؾافخ خرائص السجتسع في العيشة ، وىي تداوي . 
 E 05,0%=5=ندبة الخظأ السدسؾح بيا وىي تداوي 

حجؼ وىؾ  فخداا تقخيباا، 400=16,384وبالتعؾيض في السعادلة الدابقة يتبيؽ حجؼ العيشة =
 ؽما بيتظبيقات التدؾيق والتي تتخاوح أعسارىؼ  عيشة مدتخجميالعيشة التي يسكؽ أف تسثل 

عاماا وسيتؼ مخاعاة أف تذتسل العيشة عمى أفخاد مؽ الجشديؽ ومدتؾيات تعميسية 18-60
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الفئات محل  عمىنتائج أكثخ دقة ترمح لمتعسيؼ  إلىواجتساعية واقترادية مختمفة لمؾصؾؿ 
 .الجراسة

 خرات اختيار مجتمع الجراسة مب
عاماا وذلػ لسخاعاة كافة السخاحل  60- 18تشاولت الجراسة أعسار تتخاوح ما بيؽ       

والخرائص التي مؽ  وىحا التشؾع لو العجيج مؽ الدسات لسدتخجمي تظبيقات التدؾيقالعسخية 
وتتسثل مبخرات  ،ىحه التظبيقات عمي جسيؾر مدتخجمييا تأثيخ إمكانية تتيح معخفة شأنيا أف

  يمي:اختيار عيشة لمجراسة فيسا 
 –عجد مؽ السخاحل العسخية ]السخاىقة  عمىعاماا تذتسل  60-18 ؽما بيأف الفتخة العسخية 

 الخشج[. –الذباب 
استخجامو بو مؽ  يتأثخ قياس ومعخفة استجابة كل فتخة مؽ الفتخات العسخية السختمفة لسا

  .لتظبيقات التدؾيق
 .الستخجامياوتعخض العجيج مؽ الفئات العسخية  التظبيقات انتذار ىحه

 
 ويهضح الججول التالي الدمات الذخرية لعينة الجراسة

 (يهضح الدمات الذخرية لمعينة1ججول )
 % ن انسًبد انشخصٛخ

 انُٕع
 42.5 170 ركر

 57.5 230 أَثٙ

 انفئبد انؼًرٚخ

 %25 100 20ألم يٍ 

 %5,32 130 35إنٗ ألم يٍ  20يٍ 

 %0,23 92 50إنٙ ألم يٍ  35يٍ 

 %5,19 78 50أكثر يٍ 

انًسزٕ٘ 

 انزؼهًٛٙ

 %0,19 76 طبنت

 %0,16 64 رؼهٛى يزٕسط

 %0,22 88 رؼهٛى فٕق انًزٕسط

 %0,29 116 رؼهٛى خبيؼٙ

 %0,14 56 رؼهٛى فٕق خبيؼٙ
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 -الرجق والثبات فيما يتعمق بالجراسة الميجانية: 

 بالسؤسدػات ؽالباحثة بترسيؼ صحيفة استقراء لمسبحؾثيؽ مػؽ البػاحثيؽ األكػاديسييت قام    
الجراسة، وذلػ بالخجؾع إلى التػخاث الشغػخي، واإلطػار الترػؾري السؾجػو لمجراسػة،  محل البحثية

 ج العبارات التي تختبط بكل متغيخ مؽ متغيخات الجراسة.والخجؾع إلى الجراسات السترمة لتحجي

 صجق األداة:

 الرجق الظاىخي لألداة:

، وأقدػاميا السختمفػة بكميػات اإلعػالـمؽ أعزاء ىيئػة التػجريذ  (7تؼ عخض األداة عمى عجد )
إلبػػػجاء الػػػخأي فػػػي صػػػالحية األداة مػػػؽ حيػػػث الدػػػالمة المغؾيػػػة لمعبػػػارات مػػػؽ ناحيػػػة وارتباطيػػػا 

%(، 80ت الجراسػػة مػػؽ ناحيػػة أخػػخى، وقػػج تػػؼ االعتسػػاد عمػػى ندػػبة اتفػػاؽ ال تقػػل عػػؽ )بستغيػخا
وقج تػؼ حػحؼ بعػض العبػارات وإعػادة صػياغة الػبعض. وبشػاء عمػى ذلػػ تػؼ صػياغة االسػتسارة 

 في صؾرتيا الشيائية.

 يحم اإللبيخ
 %0,50 344 يذُٚخ

 %0,50 344 لرٚخ

 انًُٓخ

 %0,19 76 طبنت

 %0,14 56 ػبيم

 %0,25 100 يٕظف

 %5,20 82 أػًبل حرح

 %5,21 86 ال ٚؼًم

 انحبنخ االخزًبػٛخ

 %0,57 228 أػسة

 %0,26 104 يزسٔج

 %0,9 36 يطهك

 %0,8 32 أريم

انًسزٕ٘ 

االخزًبػٙ 

 ٔااللزصبد٘

 %0,24 96 يُخفط

 %7,62 251 يزٕسط

 %3,13 53 يررفغ

 400خ =إخًبنٙ ػذد انؼُٛ
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 صجق المحتهي " الرجق المنظقي ":
 ولمتحقق من ىحا النهع من الرجق قام الباحث بما يمي:

األدبيػػات والكتػػب، واألطػػخ الشغخيػػة، والجراسػػات والبحػػؾث الدػػابقة التػػي تشاولػػت  عمػػى عاالطػػال
 .الجراسة اتمتغيخ 

األبعػػػاد السختمفػػػة والعبػػػارات  إلػػػىتحميػػػل ىػػػحه األدبيػػػات والبحػػػؾث والجراسػػػات وذلػػػػ لمؾصػػػؾؿ 
 .السختبظة بيحه األبعاد ذات االرتباط بسذكمة الجراسة

 
 
 

 ثبات األداة:

ألداة باسػتخجاـ معامػل ثبػات )ألفػا ػ كخونبػاخ( لكػيؼ الثبػات التقجيخيػة لرػحيفة تػؼ حدػاب ثبػات ا
( مفػػخدة مػػؽ السبحػػؾثيؽ مجتسػػع 10استقرػػاء السبحػػؾثيؽ، وذلػػػ بتظبيقيػػا عمػػى عيشػػة قؾاميػػا )

 وقج جاءت النتائج كما ىي مهضحة في الججول التالي:الجراسة. 

 المبحهثيناستبيان  نباخ( الستمارة( نتائج الثبات باستخجام معامل )ألفا ـ كخو 3ججول )

 المتغيخات م
 معامل

 )ألفا ـ كخونباخ( 

 0.92 صحيفة استقراء المبحهثين ككلثبات  1

 يهضح الججول الدابق أن:
ىحه السدتؾيات مقبؾلة ويسكؽ االعتسػاد عمػى الشتػائج التػي تتؾصػل إلييػا األداة، ولمؾصػؾؿ إلػى 

رػػاء السبحػػؾثيؽ، فقػػج تػػؼ اسػػتخجاـ طخيقػػة ثانيػػة نتػػائج أكثػػخ صػػجقاا ومؾضػػؾعية لرػػحيفة استق
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 Spearman -Brownبػػػخاوف -لحدػػػاب ثبػػػات السكيػػػاس وذلػػػػ باسػػػتخجاـ معادلػػػة سػػػبيخماف 
 .Split – halfلمتجدئة الشرفية 

 أساليب التحميل الكيفي والكمي:

 اعتمج الجراسة في تحميل البيانات عمى األساليب التالية:

البيانػػػات مػػػؽ خػػػالؿ الحاسػػػب اآللػػػي باسػػػتخجاـ بخنػػػامج  تػػػؼ معالجػػػةأســـمهب التحميـــل الكمـــي:  .1
(SPSS.V. 17.0) ،وقـج طبقـت األسـاليب اإلحرــائية  الحػـد اإلحرػائية لمعمػـؾ االجتساعيػة

 التالية:
 التكخارات والندب المئهية. .2
 المتهسط الحدابي: .3
 طخيق:عن  ثالثيوتم حدابو لممقياس ال .4

 /ن x1( معارض+ ك ) x 2( محايج+ ك ) x 3( مهافق= ك ) الحدابيالمتهسط  .5

 النتائج التي تهصمت إلييا الجراسة

 (2)ججول
 اىتمام عينة الجراسة باستخجام الياتف المحمهل

 2كا % ك ىتماممجي اال
مدتهى 
 المعنهية

 %44.. 171 استخجمو برفة مدتمخة

1114911 
94991 
 دالة

 %0149 151 استخجمو عنج الحاجة إليو
 %1140 195 استخجمو برهرة محجودة جًجا

 %199 99. اإلجمالي
 -تذيخ نتائج الججول الدابق إلي اىتمام عينة الجراسة باستخجام الياتف المحمهل:   
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فأشارت الشتائج أف عيشة الجراسة )تدتخجمو برفة مدتسخة( الياتف السحسؾؿ بشدبة     
%، وجاء 39دبة %، وجاء في التختيب الثاني أنيؼ )يدتخجمؾنو عشج الحاجة إليو( بش44.8

 %.16.3في التختيب الثالث واألخيخ أنيؼ )يدتخجمؾنو برؾرة محجودة ججاا( بشدبة 
اىتساـ عيشة الجراسة  فيتذيخ بيانات الججوؿ إلى وجؾد فخوؽ ذات داللة إحرائية و         

عشج  ادالة إحرائيا  يوى، 299.011= 2قيسة كا، فقج بمغت باستخجاـ الياتف السحسؾؿ
 .0.001ية مدتؾى معشؾ 

وتذيخ الشتائج الدابقة إلي استخجاـ السبحؾثيؽ الياتف بذكل مدتسخ فيداعج الياتف      
 عمى دراية بأخبار اآلخخيؽ وتفاصيل حياتيؼ، والقجرة عمى تأدية عجد مؽ الؾاجباتالفج بقاء 

ؿ االجتساعية بدخعة أكبخ مؽ الدابق. التؾاصل الديل والُسيّدخ مع عجد كبيخ مؽ الشاس خال
تحتؾي اليؾاتف عمى عجد كبيخ مؽ التظبيقات السفيجة والخاصة بتعمؼ عجد  كسا أوقات اليؾمي

ويتيح أيزاا التدؾؽ مؽ خالؿ تظبيقات التدؾيق وأيزا يدتخجـ مؽ أجل  كبيخ مؽ السيارات
 التخفيو والتدمية فكل ىحه اإلمكانيات جعمت لمياتف الشقاؿ ضخورة ىامة في حياة األفخاد.

 (3)ججول
 يم شبكة اإلنتخنت عبخ ىاتفمجي ترفح عينة الجراسة 

 2كا % ك ترفحمجي ال
مدتهى 
 المعنهية

 %56.2 225 دائًما

198.300 
0.001 

 دالة
 %33.3 133 أحياًنا
 %10.5 42 نادراً 

 %199 99. اإلجمالي
 -:ممجي ترفح عينة الجراسة شبكة اإلنتخنت عبخ ىاتفي تذيخ نتائج الججول الدابق إلي
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ىاتفيؼ بذكل )دائؼ( ذبكة اإلنتخنت عبخ لترفح عيشة الجراسة جاء في التختيب األوؿ     
ذبكة اإلنتخنت عبخ لرفح عيشة الجراسة %، بيشسا جاء في التختيب الثاني لت56.2بشدبة 

لترفح عيشة الجراسة %، وجاء في التختيب الثالث واألخيخ 33.3ىاتفيؼ )أحياناا( بشدبة 
 .%10.5( بشدبة نادراا نت عبخ ىاتفيؼ )لذبكة اإلنتخ 

ترفح عيشة الجراسة  فيتذيخ بيانات الججوؿ إلى وجؾد فخوؽ ذات داللة إحرائية و         
عشج  ادالة إحرائيا  يوى، 198.300= 2قيسة كا، فقج بمغت شبكة اإلنتخنت عبخ ىاتفيؼ

 .0.001مدتؾى معشؾية 
 
 
 
 
 (4)ججول

 (400تف المحمهل، )متعجد االختيارات، ن=أسباب استخجام عينة الجراسة لميا

 2كا % ك األسباب
مدتهى 
 المعنهية

 %43.5 174 إنجاز بعض األعمال

220.10 
0.001. 
 دالة

 %38.0 152 االطمئنان عمى أفخاد العائمة
 %36.8 147 اإلنتخنتالتدهق عبخ 

 %24.5 98 تكهين صجاقات ججيجة
 %23.0 92 التدمية والتخفيو

 %21.3 85 اصل مع اآلخخينالته 
 -: أسباب استخجام عينة الجراسة لمياتف المحمهل تذيخ نتائج الججول الدابق إلي  
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%، يمييا في %43.5( بشدبة إنجاز بعض األعساؿجاء في التختيب األوؿ سبب )      
%، يميو في التختيب %38.0( بشدبة االطسئشاف عمى أفخاد العائمةالتختيب الثاني سبب )

تكؾيؽ %، وجاء في التختيب الخابع )36.8( بشدبة التدؾؽ عبخ اإلنتخنتالثالث سبب )
%، 23( بشدبة التدمية والتخفيو%، يميو في التختيب الخامذ )24.5( بشدبة صجاقات ججيجة

 %.21.3( بشدبة التؾاصل مع اآلخخيؽوجاء في التختيب الدادس )
أسباب استخجاـ  فيات داللة إحرائية تذيخ بيانات الججوؿ إلى وجؾد فخوؽ ذو         

عشج  ادالة إحرائيا  يوى، 220.10= 2قيسة كا، فقج بمغت عيشة الجراسة لمياتف السحسؾؿ
 .0.001مدتؾى معشؾية 

 
 
 
 
 ؟اإللكتخونيالتدهيق  تظبيقاتما معجل تعخضك ل 

 (5)ججول
 التدهيق اإللكتخونيتظبيقات لمعجل تعخض عينة الجراسة 

 2كا % ك معجل التعخض
مدتهى 
 المعنهية

 %56.2 225 يهمياً 

10.535 
0.005 

 دالة

عنجما أريج أن أبيع أو أشتخى سمع 
 أو منتجات

133 33.3% 

 %10.5 42 غيخ منتظم
 %199 99. اإلجمالي
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معجل تعخض عينة الجراسة لتظبيقات التدهيق  تذيخ نتائج الججول الدابق إلي       
 -:اإللكتخوني

 لتظبيقات التدؾيق اإللكتخونيتختيب األوؿ أف عيشة الجراسة تتعخض )يؾمياا( جاء في ال      
لتظبيقات التدؾيق  عيشة الجراسة تتعخض، وجاء في التختيب الثاني أف %56.2بشدبة 

%، وجاء في التختيب 33.3( بشدبة سمع أو مشتجات بيع أو شخاء يخيجوف عشجما ) اإللكتخوني
 لتظبيقات التدؾيق اإللكتخوني بشدبةبذكل )غيخ مشتغؼ( الثالث أف عيشة الجراسة تتعخض 

10.5% 
معجؿ تعخض عيشة  فيتذيخ بيانات الججوؿ إلى وجؾد فخوؽ ذات داللة إحرائية و         

 ادالة إحرائيا  يوى، 10.535= 2قيسة كااإللكتخوني، فقج بمغت الجراسة لتظبيقات التدؾيق 
 .0.005عشج مدتؾى معشؾية 

 
 
 

 (6)ججول
تظبيقات التدهيق اإللكتخوني التي تدتخجميا عينة الجراسة، )متعجد االختيارات،  أكثخ

 ( 400ن=

 2كا % ك المهاقع
 مدتهى 
 المعنهية

AMAZON 340 85.0% 

17.813 
0.001 

 دالة

JUMIA 300 75.0% 
SHE IN 206 51.5% 
Noon 200 50% 
OLX 130 32.5% 
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U BUY 60 15.0% 
أكثخ تظبيقات التدهيق اإللكتخوني التي تدتخجميا  ج الججول الدابق إلىتذيخ نتائ     

 -: عينة الجراسة
، يمييا في التختيب الثاني %85.0( بشدبة AMAZONجاء في التختيب األوؿ )    

(JUMIA بشدبة )75.0%( وجاء في التختيب الثالث ،SHE IN بشدبة )يميو في %51.5 ،
، %32.5( بشدبة OLX، وجاء في التختيب الخامذ )%50( بشدبة Noonالتختيب الخابع )

 %.15( بشدبة U BUYيميو في التختيب الدادس )
أكثخ تظبيقات  فيتذيخ بيانات الججوؿ إلى وجؾد فخوؽ ذات داللة إحرائية و         

دالة  يوى، 17.813= 2قيسة كا، فقج بمغت التدؾيق اإللكتخوني التي تدتخجميا عيشة الجراسة
 .0.001عشج مدتؾى معشؾية  اإحرائيا 

 
 
 (7ججول )

األسباب التي تذجعيم عمى التدهق عبخ بالمبحهثين حهل العبارات المتعمقة استجابات 
 تظبيقات الياتف المحمهل

 انؼجبراد
ػذد  غٛر يٕافك إنٗ حذ يب يٕافك رًبًيب

 انُمبط

انًزٕسط 

 انحسبثٙ

انٕزٌ 

 انُسجٙ
 االردبِ

 % ن % ن % ن

 85.8 2.57 1029 12.7 51 17.3 69 70.0 280 سٕٓنخ انشراء
يٕافك 

 رًبًيب

 81.3 2.44 976 14.0 56 28.0 112 58.0 232 سٕٓنخ ػًهٛخ انزسهٛى
يٕافك 

 رًبًيب

كفبٚخ انٕلذ انًزبذ 

نهًفبظهخ ثٍٛ 

 انًُزدبد

200 50.0 144 36.0 56 14.0 944 2.36 78.7 
يٕافك 

 رًبًيب

االَخفبض انُسجٙ 

 نألسؼبر
184 46.0 142 35.5 74 18.5 910 2.28 75.8 

يٕافك 

 رًبًيب

يحبٔنخ اإلنًبو ثكم 

خذٚذ يٍ انسهغ 

 ٔانخذيبد

184 46.0 142 35.5 74 18.5 910 2.28 75.8 
يٕافك 

 رًبًيب

يٕافك  75.7 2.27 908 21.0 84 31.0 124 48.0 192انسًبذ ثبسزخذاو 



 ٓبرف انًحًٕل فٙ انزرٔٚح نًُزدبد انشركبدفبػهٛخ انزسٕٚك ػجر رطجٛمبد ان                         

                      
 مجمة بحهث كمية اآلداب                                                                       

 

39 

 رًبًيب ثطبلبد االئزًبٌ

االخزٛبر دٌٔ ظغط 

 انجبئؼٍٛ
156 39.0 188 47.0 56 14.0 900 2.25 75 

إنٗ حذ 

 يب

ػذو ٔفرح انٕلذ 

نهشراء ثبنطرق 

 انؼبدٚخ

176 44.0 142 35.5 82 20.5 894 2.23 74.5 
يٕافك 

 رًبًيب

ٔسٛهخ رسٕق يُبسجخ 

 نمًُٛب ٔػبدرُب
160 40.0 165 41.3 75 18.8 885 2.21 73.8 

إنٗ حذ 

 يب

يٛسح نهزفبخر 

 االخزًبػٙ
149 37.3 153 38.3 98 24.5 851 2.13 70.9 

إنٗ حذ 

 يب

اإلػالَبد ػهٗ 

 انزطجٛك أكثر خبرثٛخ
129 32.3 189 47.3 82 20.5 847 2.12 70.6 

إنٗ حذ 

 يب

استجابات المبحهثين حهل العبارات المتعمقة باألسباب تذيخ نتائج الججول الدابق إلي    
 -: التي تذجعيم عمى التدهق عبخ تظبيقات الياتف المحمهل

واتجاه عاـ مؾافق تساماا،  85.8( بؾزف ندبي سيؾلة الذخاءجاء في التختيب األوؿ سبب )   
واتجاه عاـ مؾافق  81.3( بؾزف ندبي سيؾلة عسمية التدميؼيميو في التختيب الثاني سبب )

( كفاية الؾقت الستاح لمسفاضمة بيؽ السشتجاتتساماا، بيشسا جاء في التختيب الثالث سبب )
االنخفاض ، يميو في التختيب الخابع كل مؽ سبب )واتجاه عاـ مؾافق تساماا  78.7ندبي بؾزف 

واتجاه  75.8( بؾزف ندبي محاولة اإللساـ بكل ججيج مؽ الدمع والخجمات- الشدبي لألسعار
( الدساح باستخجاـ بظاقات االئتسافعاـ مؾافق تساماا، وجاء في التختيب الخامذ سبب )

االختيار دوف ، يميو في التختيب الدادس سبب )جاه عاـ مؾافق تساماا وات 75.7بؾزف ندبي 
بيشسا جاء في التختيب الدابع  واتجاه عاـ مؾافق تساماا، 75.0بؾزف ندبي  (ضغط البائعيؽ

، عاـ مؾافق تساماا واتجاه  74.5( بؾزف ندبي عجـ وفخة الؾقت لمذخاء بالظخؽ العاديةسبب)
واتجاه  73.8( بؾزف ندبي يمة تدؾؽ مشاسبة لكيسشا وعادتشاوسوجاء في التختيب الثامؽ سبب)

 70.9( بؾزف ندبي ميدة لمتفاخخ االجتساعيعاـ إلي حج ما، يميو في التختيب التاسع سبب)
اإلعالنات عمى التظبيق ، وجاء في التختيب العاشخ واألخيخ سبب )واتجاه عاـ إلي حج ما

 ي حج ما.واتجاه عاـ إل 70.6( بؾزف ندبي أكثخ جاذبية
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عمى التدؾؽ عبخ تظبيقات وتذيخ الشتائج أف أىؼ األسباب التي تذجع عيشة الجراسة     
كفاية الؾقت مؽ خالؿ تظبيقات التدؾؽ اإللكتخوني و  سيؾلة الذخاءىي  الياتف السحسؾؿ

 .االنخفاض الشدبي لألسعارو  الستاح لمسفاضمة بيؽ السشتجات
 (8)جولج

 هن تعامميبيقات التدهيق اإللكتخوني لمهاقع التدهيق التي تظ مجي استخجام عينة الجراسة
 معيا

كب % ن االسزخذاو
2

 
 يسزٕٖ 

 انًؼُٕٚخ

ب ًً  15.5 62 دائ

220.10 
0.001 

 دانخ

ًَب  69.8 279 أحٛب

 14.8 59 َبدراً 

 %100 400 اإلخًبنٙ

تدهيق مجي استخجام عينة الجراسة تظبيقات ال تذيخ نتائج الججول الدابق إلى     
 -: معيا يتعاممهن اإللكتخوني لمهاقع التدهيق التي 

تظبيقات % مؽ إجسالي عيشة الجراسة )أحياناا( يدتخجمؾف 69.8أشارت الشتائج أف     
، بيشسا جاء في التختيب الثاني أنو التدؾيق اإللكتخوني لسؾاقع التدؾيق التي يتعاممؾف معيا

التدؾيق اإللكتخوني لسؾاقع التدؾيق التي يتعاممؾف يدتخجمؾف تظبيقات )دائساا( عيشة الجراسة 
يدتخجمؾف ما ( % مؽ إجسالي عيشة الجراسة )نادراا 14.8، بيشسا أفادت الشتائج أف معيا

 .تظبيقات التدؾيق اإللكتخوني لسؾاقع التدؾيق التي يتعاممؾف معيا
جاـ عيشة مجي استخ تذيخ بيانات الججوؿ إلى وجؾد فخوؽ ذات داللة إحرائية فيو     

قيسة ، فقج بمغت الجراسة تظبيقات التدؾيق اإللكتخوني لسؾاقع التدؾيق التي يتعاممؾف معيا
 .0.001عشج مدتؾى معشؾية  ادالة إحرائيا  يوى، 220.10= 2كا

 (9)ججول
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عمى تظبيقات التدهيق عينة الجراسة بمعخفتيا وترفحيا  ييتمالتي  المعمهمات والبيانات
 (400الختيارات، ن=اإللكتخوني، )متعجد ا

كب % ن انًؼهٕيبد
2

 
 يسزٕٖ 

 انًؼُٕٚخ

 70.3 281 انؼرٔض

125.947 
0.001. 

 دانخ

يراكس انجٛغ )انفرٔع ٔانٕكالء 

 ٔانًٕزػٌٕ(
260 65.0 

 56.5 226 األَظًخ ٔانخذيبد

 36.0 144 طرق سذاد انفٕارٛر

 27.3 109 سٛبسبد انزطجٛك ٔأْذافّ

 18.8 75 ٙ انزطجٛكطرق انزٕاصم يغ يسئٕن

 15.5 62 ربرٚخ انزطجٛك ٔأْذافٓب

المعمهمات والبيانات التي ييتم بمعخفتيا وترفحيا عينة تذيخ نتائج الججول الدابق إلى 
 -: الجراسة عمى تظبيقات التدهيق اإللكتخوني

بيع مخاكد ال%، يميو في التختيب الثاني )70.3جاء في التختيب األوؿ )العخوض( بشدبة    
األنغسة %، بيشسا جاء في التختيب الثالث )65.0"( بشدبة الفخوع والؾكالء والسؾزعؾف "

( بشدبة طخؽ سجاد الفؾاتيخ%، بيشسا جاء في التختيب الخابع )56.5( بشدبة والخجمات
%، وجاء في 27.3( بشدبة سياسات التظبيق وأىجافو%، يميو في التختيب الخامذ )36.0

%، وجاء في التختيب 18.8( بشدبة التؾاصل مع مدئؾلي التظبيقطخؽ التختيب الدادس )
سعمؾمات والبيانات التي ييتؼ بسعخفتيا وترفحيا عيشة الجراسة عمى الدابع واألخيخ لم

 %.15.5( بشدبة تاريخ التظبيق وأىجافيا) تظبيقات التدؾيق اإللكتخوني
السعمؾمات والبيانات  فيتذيخ بيانات الججوؿ إلى وجؾد فخوؽ ذات داللة إحرائية و     

، فقج بمغت التي ييتؼ بسعخفتيا وترفحيا عيشة الجراسة عمى تظبيقات التدؾيق اإللكتخوني
 .0.001عشج مدتؾى معشؾية  ادالة إحرائيا  يوى، 125.947= 2قيسة كا
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السعمؾمات والبيانات التي ييتؼ بسعخفتيا وترفحيا عيشة وتذيخ نتائج الججوؿ الدابق أف أىؼ 
مخاكد البيع )الفخوع والؾكالء  العخوضىي  ة عمى تظبيقات التدؾيق اإللكتخونيالجراس

 والسؾزعؾف 
 ثالًثا: نتائج اختبار الفخوض

  حرائية بيؽ السبحؾثيؽ دوافعيؼ إفخوؽ ذات داللة بؾجؾد  األوؿثبؾت صحة الفخض الفخعي
لشؾع )ذكؾر / الستغيخ  الستخجاـ التدؾؽ اإللكتخوني عبخ تظبيقات الياتف السحسؾؿ وفقا

 لرالح اإلناث. إناث(
  حرائية بيؽ السبحؾثيؽ في إفخوؽ ذات داللة بؾجؾد  الثانيثبؾت صحة الفخض الفخعي

محل لستغيخ  دوافعيؼ الستخجاـ التدؾؽ اإللكتخوني عبخ تظبيقات الياتف السحسؾؿ وفقا
 ، لرالح مبحؾثيؽ السجفاإلقامة )مجيشة / مشظقة(

  فيحرائية بيؽ السبحؾثيؽ إفخوؽ ذات داللة بؾجؾد  الثالثثبؾت صحة الفخض الفخعي 
السدتؾى لستغيخ  دوافعيؼ الستخجاـ التدؾؽ اإللكتخوني عبخ تظبيقات الياتف السحسؾؿ وفقا

 ، لرالح السدتؾى الستؾسط.االجتساعي واالقترادي

 ذات داللة إحرػػائية بيؽ معجؿ استخجاـ ارتباط بؾجؾد عالقة  الثاني صحة الفخض ثبؾت
 لسبحؾثيؽ لتظبيقات التدؾيق اإللكتخوني عبخ الياتف السحسؾؿ واتخاذىؼ لقخار الذخاءا
 استخجاـ السبحؾثيؽ  ذات داللة إحرػػائية بيؽ ارتباط بؾجؾد عالقة الثالث صحة الفخض ثبؾت

 .لتظبيقات التدؾيق اإللكتخوني واتجاىاتيؼ نحؾ ىحه التظبيقات
 أسباب استخجاـ  ذات داللة إحرػػائية بيؽ باطارت بؾجؾد عالقة الخابع صحة الفخض ثبؾت

 .السبحؾثيؽ لتظبيقات التدؾيق اإللكتخوني ومجى استفادتيؼ مؽ ىحه التظبيقات
 دوافع استخجاـ  ذات داللة إحرػػائية بيؽ ارتباط بؾجؾد عالقة الخامذ صحة الفخض ثبؾت

يسارسؾنيا عشج  عيشة الجراسة لتظبيقات التدؾيق عبخ الياتف السحسؾؿ وسمؾكياتيؼ التي
 .استخجاميؼ ىحه التظبيقات

 رابًعا: تهصيات الجراسة
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تظبيقات التدؾيق عبخ  أف إلى الباحثة نتائجيا، تؾصمت وتحميل الجراسة ىحه أجخاء بعج     
 الياتف ليا تأثيخ عمى تخويج السشتجات واتخاذ مدتخجمي التظبيقات لقخار الذخاء، ولحا

 :وىي لتؾصياتا مؽ بسجسؾعة الجراسة ىحه تؾصي

يسكؽ الحرؾؿ عمييا سؾاء  إلياالىتساـ بتؾعيف البيانات والسعمؾمات الخاصة بالسدتيمكيؽ  -1
مؽ خالؿ الؾسائل اإلعالنية التفاعمية ذاتيا أو مؽ خالؿ التعامل بذكل مباشخ مع التظبيق 

 .اإلعالنية واالستساالت اإلقشاعية السشاسبة ليؼ االستخاتيجياتفي تؾعيف 
باالستظالع الجوري آلراء  داخل التظبيق مع الجسيؾر يؽالستفاعم سدؤوليؽاىتساـ ال -2

السدتيمكيؽ في خجمة الجفع اإللكتخوني وكحلػ الذخاء اإللكتخوني، مسا يداعج عمى تجشب 
الدمبيات التي قج تجفع الجسيؾر في بعض األحياف لعجـ التفاعل في عسمية الذخاء اإللكتخوني 

 .التظبيقدارة العالقات مع العسالء بذكل جيج عبخ وضخورة االىتساـ بتؾعيف إ
خة كافية بكيفية التؾاصل والتفاعل مع العسالء لمخد بيجب أف يكؾف لجى الذخكة فخيق لو خ -3

عمى تداؤالتيؼ واستفداراتيؼ والذكاوى الخاصة بيؼ، خاصة مع زيادة فعالية الكمسة السشظؾقة 
، وىؾ ما يتظمب دراسة ورصج جؾانب التفزيل اإللكتخونية في التأثيخ في الشؾايا الذخائية

الخاصة بالجسيؾر السدتيمػ لكل وسيمة إعالنية تفاعمية بسا يداعج عمى تؾعيفيا في تمػ 
 .الؾسائل لمتأثخ في درجة تفاعل السدتيمػ واستجابتو لمخسائل السقجمة عخ ىحه الؾسائل

رقؼ  خالؿ إتاحةمؽ تؾعيف أشكاؿ مختمفة لمتفاعل مع الخسائل عبخ التظبيق سؾاء - -4
مخترخ أو مؽ خالؿ الجخؾؿ عمى رابط أو مؽ خالؿ إرساؿ كؾد، حيث تداعج ىحه 
األشكاؿ التفاعمية، ليذ فقط في رفع درجة وعي السدتيمػ بسزسؾف الخسائل والعخوض 

القخار الذخائي، وتسثل شكالا مؽ التدييالت الذخائية  اتخاذالسقجمة، إنسا تؤثخ بذكل أكبخ في 
 .جميا الذخكةتق إلي

 ال لحا الياتف،تظبيقات التدؾيق عبخ  عمى متدايجا إقباال ىشاؾ أف يالحظ الجراسة نتائج مؽ -5
 قجرة لديادة الياتف،تظبيقات التدؾيق عبخ  استخجاـ دوافع عمى التعخؼ محاولة مؽ بج

 يدالتسي وكيفية مخارطيا، عمى لمتظبيقات وتؾعية مدتخجمييا الرحيح التؾجيو عمى الباحثيؽ
 والخاطئة وخرؾصاا فيسا يتعمق بالجفع ببظاقات االئتساف. الرحيحة السعمؾمات بيؽ
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