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F�<ال GHمل  
ال*�(ة ال�'اف��ة في ال��و�ج االل$��وني في ت�ق�� أدوات ت� في ه�ا ال��� دراسة أث� 

ب'ــ. فل�ــ8�5 فــي ق8ــاع غــ(ة، مــ5 وجهــة ن2ــ� ع*ــالء ال�'ــ.، ح�ــ� تــ� ت'ــاول أدوات 
ال�ــ�و�ج االل$��ونــي (ال�ــ�و�ج ع�ــ� ال*�اقــع االج�*اع�ــة، ال�ــ�و�ج مــ5 خــالل م��>ــات 
ال���، ال��و�ج �اسـ�A�ام ال*�قـع االل$��ونـي ل�'ـ. فل�ـ8�5، ال�ـ�و�ج �اسـ�A�ام ال���ـ� 

ل�ــــ�و�ج ع�ــــ� شــــ�Gات الهــــاتف ال*�*ــــ�ل). هــــ�ا �CانــــB دراســــة ال*�ــــ(ة االل$��ونــــي، وا
ـــــ� مفه�مهـــــا، خJائJـــــها، أســـــ�اب ســـــعي ال*'2*ـــــات ل��ق�قهـــــا،  ال�'اف�ـــــ�ة مـــــ5 ح�

  وأ�عادها.
وقــ� تــ� اســ�A�ام ال*ــ'هج ال�صــفي ال��ل�لــي فــي ال�صــ�ل إلــى ن�ــائج ال��ــ�، ح�ــ� تــ� 

�ق�ـــة  إعـــ�اد اســـ��انة لC*ـــع ال��انـــات مـــ5 مفـــ�دات م�C*ـــع ال��ـــ�، مـــ5P خـــالل ع�'ـــة
) Qــ�ائ�ة مــ5 ع*ــالء ب'ــ. فل�ــ8�5 بلغــSاســ��داد (٣٨٤ع �انة ٣٧٦) مفــ�دة، تــ�) اســ�
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ــ� ت�قــ� الSــ�و] ال*8ل�Zــة، وذلــ. لل�Jــ�ل ٤م'هــا، ح�ــ� اســ��ع�ت ( ) م'هــا ألنهــا ل
علــى تJــ�ر >امــل ودق�ــ� حــ�ل م�ضــ�ع ال��ــ�، وZال�ــالي فــإن عــ�د االســ��انات ال�ــي 

) Qائي بلغJلل��ل�ل اإلح Qعbة (٣٧٢خ� %).٩٦,٩) ب'�
وقــ� تــ� ال��صــل إلــى مC*�عــة مــ5 ال'�ــائج مــ5 أه*هــا: أن ه'ــاك أثــ� ألدوات ال�ــ�و�ج 
االل$��ونـــــي (ال�ـــــ�و�ج �اســـــ�A�ام ال*�اقـــــع االج�*اع�ـــــة، ال�ـــــ�و�ج �اســـــ�A�ام م��>ـــــات 
ال���، ال��و�ج �اسـ�A�ام ال*�قـع االل$��ونـي ل�'ـ. فل�ـ8�5، ال�ـ�و�ج �اسـ�A�ام ال���ـ� 

ال�ــ�و�ج �اســ�A�ام شــ�Gات الهــاتف ال*�*ــ�ل) فــي ت�ق�ــ� ال*�ــ(ة ال�'اف�ــ�ة  االل$��ونــي،
لل�'.، ت�ج� ف�وق في اسـ�Cا�ات ال*��ـ�ث�5 حـ�ل أثـ� أدوات ال�ـ�و�ج االل$��ونـي فـي 
 ،j'ـCغ�اف�ـة (ال*k�ال*�غ�ـ�ات ال lع�ت�ق�� ال*�(ة ال�'اف��ة في ب'. فل�8�5 تعـ(m لـ

��ة، واس� ال*�Aهل العل*ي، س'�ات الn*اف2ة).ال  
ال�فـــاp علـــى أدوات ال�ـــ�و�ج وتـــ� تقـــ�k� مC*�عـــة مـــ5 ال��صـــ�ات، >ـــان مـــ5 أب�زهـــا: 

االل$��ونـي ال*�ـ�A�مة فـي ب'ـ. فل�ـ8�5 وت�ـ�یqها �SـGل م�ـ�*� مqـل إضـافة ب�نـامج 
ان�ــ��Cام ضــ*5 أدوات ال�ــ�و�ج ال*�علقــة �ــال*�اقع االج�*اع�ــة، تفع�ــل اســ�A�ام ال���ــ� 

ال�'ــ.، وق�ــام ب'ــ. فل�ــ8�5 ب�ــ�ف�� ت8��ــ� ال$��ونــي االل$��ونــي فــي ال�ــ�و�ج لAــ�مات 
خـاص ��kـ�m علــى ج*�ـع الAــ�مات وال�*ـالت اإلعالن�ــة لع*الئـه مــ5 ح*لـة اله�اتــف 

  ال�>�ة.
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Abstract 
In this research, it has been conducted the effect of the 
electronic promotion tools to achieve the competition advantage 
in the Bank of Palestine in the Gaza Strip, in the views of the 
Bank clients, where the main elements of electronic promotion 
tools have been dealt with (promotion via social websites, 
promotion through search engines, promotion by using the 
website of the Bank of Palestine, promotion by using the email, 
and promotion by the mobile nets). Beside that discussing the 
competitive advantage regarding it’s concepts, the reasons that 
the organizations endeavor to achieve, the general strategies for 
competition, the dimensions of the competitive advantage.  
Descriptive analytical method has been used for reaching the 
research results, where a questionnaire has been prepared for a 
random stratified sample from clients of the Bank of Palestine, 
estimated (٣٨٤) questionnaires; where (376) returned and (4) of 
them excluded, aiming to get a complete and accurate sight for 
the research subject. Which means that (372) questionnaire has 
been analyzed, with a percent of (96.9%). 
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It has been reached to a group of conclusions most important: 
There is an effect for the tools of the electronic promotion by its 
five dimensions in achieving the competitive advantage to the 
Bank. There are differences between responses of the research 
community, regarding some of demographic variables (gender, 
scientific qualification, name of governorate and years of 
experience).   
A group of recommendations were posed, most prominent: 
Preserving the tools of the electronic promotion used in the 
Bank of Palestine and updating them continuously, like add in 
Instagram program within the promotion tools pertaining the 
social websites, Activating the use of the email in promoting the 
Bank services. And provide electronic application for the Bank’s 
clients that use smart phones. 

١F�<ار العام للIاإل .  
  مق!مة ١,١

شه� العال� ت�8رات >���ة في عال� االتJاالت وال*�اصالت أث�ت �SـGل >��ـ� علـى 
م�Aلــف ج�انــB ال��ــاة الع*ل�ــة، وقــ� غ�ــ�ت شــ�Gة االن��نــQ ال$q�ــ� مــP 5ــ�ق ع*ــل 
مع2ــ� ال'SــاPات العل*�ــة وال�عل�*�ــة وال�Cار�ــة، وZــ�زت مــع االن��نــQ مفــاه�� ج�یــ�ة 

، ومــ5 الق8اعــات ال�ــي تــأث�ت ف�ضــQ علــى مع2ــ� الق8اعــات ضــ�ورة ال�$�ــف معهــا
كال�Cـارة وال��ـ���، كq��ًا ب��8ر تق'�ة ال*عل�مات ق8اع األع*ال في ع�ة مCاالت 

وyهــ�ت مفــاه�� ال�Cــارة االل$��ون�ــة وال��ــ��� االل$��ونــي، وأصــ�ح أصــ�اب 
م'2*ات األع*ال مل(م�5 �ال�عامل مع تلـ. ال*فـاه�� بهـ�ف ال�قـاء وال*�اف2ـة 

  ).٢٠١٠؛ وص��ة، ٢٠١٥(س� ال�A�،  على ال*Gانة في ال��ق 
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 lمـــــ5 خاللـــــه �عـــــ Qدورًا فعـــــاًال، اســـــ�8اع Bـــــارة االل$��ون�ـــــة تلعـــــCال� Q��وأصـــــ
م'2*ـــات األع*ـــال أن تSـــ� ��Pقهــــا فـــي عـــال� ال*'اف�ــــة الSـــ�ی�ة، �ال��جـــه لAــــارج 
ال�ــ�ود ال*�ل�ــة بهــ�ف ضــ*ان ال�قــاء وت�ق�ــ� ال�قــي وال'*ــ� واالزدهــار، مــ5 خــالل 

Qام االن��نـــ�Aـــقة  اســـ�S*ائ'هـــا الZز Bـــ�'Cافها وت�ـــ� أهـــ وال�ســـائل االل$��ون�ـــة ل��ق�
وال�� م5 ضـ�اع ال�قـQ وال*ـال والCهـ� ل�ـ�و�ج م'�Cاتهـا وع�ضـها �األسـ�اق، >�نهـا 
تع��� وس�لة تق'�ة له�ا الع�J ال*�ق�م، >*ـا تع��ـ� أbkـًا فعالـة فـي تل��ـة اح��اجـات 

جهـــة أخـــ�� (شـــ'�'ي،  ورغ�ـــات الع*ـــالء مـــ5 جهـــة وال*'2*ـــات ��ـــه�لة و��ـــ� مـــ5
 ).٢٠١٠؛ وعC�(ة، ٢٠١٤

و�ع� مفه�م ال����� االل$��وني أح� أه� ال'�ائج ل�qرة ال*عل�مات وال�ـي أثـ�ت �SـGل 
م�اش� على ع*ل�ة ال����� في وق�'ا ال�اضـ�، ح�ـ� تـأث�ت ال�سـائل ال�قل��kـة بهـ�ا 

األنSـــــ8ة ال�8ــــ�ر ال�ــــ��ع لل�ســـــائل وال�ق'�ــــات ال��یqـــــة ال�ــــي تSــــ�*ل علـــــى ج*�ــــع 
ـــــي م�Aلـــــف ال*'2*ـــــات. و��ـــــ�A�م ال��ـــــ��� االل$��ونـــــي م(�Cـــــًا مـــــ5  ال��ـــــ��ق�ة ف
ـــــــادل ال*'�Cـــــــات  �ـــــــي ت ـــــــا االتJـــــــاالت ف ـــــــات ألجهـــــــ(ة ال�اســـــــ�ب وت$'�ل�ج� ال�8��ق
ــــادل ال*عل�مــــات  �ــــائع وال*Sــــ��m وت �ــــ�5 ال ــــ��Z الفاعــــل ب ــــ�� ال وال*عل�مــــات، ح�ــــ� ی

أســــ�ع األوقــــات وZأقــــل وال*'�Cــــات (ســــلع، خــــ�مات، أف$ــــار) وت���ــــل األمــــ�ال فــــي 
  ).٢٠٠٧؛ وال���S، ٢٠١٥ال�$ال�ف وZأعلى ج�دة (الفbل، 

و�ع��ـــ� مفهـــ�م ال*ـــ(�ج ال��ـــ��قي أحـــ� مفـــاه�� ال��ـــ��� االل$��ونـــي ال*ه*ـــة، ح�ـــ� 
ی�b*5 ال*'�ج >�Cه� وج�د ج*�ع األ�عاد ال����ق�ة األخ��، وال�ع� >*��د لق��ل 

ـــ� ال*'فعـــة ال ـــ. ن2� ـــ�ج وذل ـــة الSـــ�اء، ومGـــان الع*ـــالء �Sـــ�اء ال*' ـــة مـــ5 ع*ل� *��قق
ال��ـــل�� أو القـــ�رة علـــى ال�صـــ�ل إلـــى الع*�ـــل ال*�تقـــB فـــي ال*Gـــان الـــ�k mفbـــله، 
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 Bلهــا ال*'ــ�ج للع*�ــل ال*�تقــ*�k ــا ال�ــي kــ*'ه مــ5 اســ�ع�اض لل*(اbوال�ــ�و�ج ومــا ی�
ـــة وغ��هـــا مـــ5  kعا�ـــي والJASـــع ال ��ـــ�ل. مـــ5 خـــالل اإلعـــالن وال ـــة اق'اعـــه ب و>�ف�

C٢٠١١�ة األخ�� (شالش، ال�سائل ال��و�.(  
وان8القًا مـ5 أن ال�ـ�و�ج االل$��ونـي هـ� أحـ� الع'اصـ� ال*ه*ـة مـ5 ع'اصـ� ال*ـ(�ج 
ال����قي االل$��وني، فـإن أه*��ـه ت'�ـع مـ5 أنـه األداة الفعالـة ال�ـي ت�ـ�A�مها الع�یـ� 
�ــة ال�اخل�ــة ��ــا ال�اضــ� فــي ت�ق�ــ� ع*ل�ــة االتJــال مــع ال مــ5 ال*'2*ــات فــي وق�'

�ة ا��لAارج�ة وما ف�ه*ا م5 ع*الء وم'اف��5، به�ف ال�ع�ف على مـا Ckـ�m فـي وال
�ات، وما م5 ش. فـي أن نCـاح أkـة م'2*ـة ف�*ـا تق�مـه للC*هـ�ر مـ5 أف$ـار ��تل. ال
أو ســلع أو خــ�مات ی��قــف �SــGل >��ــ� علــى مــ�� فاعل�ــة االســ��ات�C�ة ال��و�C�ــة 

فــــي مCــــال ال�ــــ�و�ج  ). هــــ�ا وقــــ� بلــــغ حCــــ� اإلنفــــاق٢٠١١ال*�ــــ�A�مة (الع�ــــ�لي، 
 ١٢٠ل�Jـل ( ٢٠١٤مل�ار دوالر)، وارتفع فـي عـام  ١٠٦( ٢٠١٣االل$��وني عام 

ـــة العـــام  kـــل مـــع نهاJk ـــار  ١٣٢إلـــى ( ٢٠١٥مل�ـــار دوالر)، ومـــ5 ال*��قـــع أن مل�
  .(Go-Gulf, 2015)دوالر) 

ول*ــا >ــان مJــ8لح ال*�ــ(ة ال�'اف�ــ�ة �kــ���ذ علــى مGانــة مه*ــة فــي عــ�ة مCــاالت، 
فــإن ال*'2*ــات ت�ــعى جاهــ�ة ل��ق�ــ� هــ�ه ال*�ــ(ة  -ال��ــ��� االل$��ونــيومــ5 ب�'هــا 

ال�'اف��ة، ففي yل انف�اح األس�اق وس�عة ان�قال وت�اول ال*عل�مـات تـ(داد ال*'اف�ـة 
بـــ�5 ال*'2*ـــات بهـــ�ف ال*�اف2ـــة علـــى ع*الئهـــا وز�ـــادة حJـــ�ها ال�ـــ�ق�ة، فـــال*�(ة 

ي أن*اPها ودرجـة تأث��هـا، مqـل ال�'اف��ة هي م�Jلة الع�ی� م5 الع�امل ال*�Aلفة ف
ال�$لفة ال*'Aفbـة والCـ�دة العال�ـة وسـ�عة االسـ�Cا�ة ل�غ�ـات الع*�ـل �اإلضـافة إلـى 
االب�$ار في الع*ل. وه�ا kع'ي أن ال*�(ة ال�'اف��ة هي الق�رة ال*��*�ة على م�اجهـة 
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م�Aلــــف مJــــادر ال*'اف�ــــة فــــي yــــل م�ــــ�� م�غ�ــــ�، األمــــ� الــــ�m ی�8لــــB ت�ق�ــــ� 
ل�'اف�ــ�ة، ال�ــي ت*Gــ5 مــ5 ال�فــاp علــى تلــ. القــ�رة ال�'اف�ــ�ة واســ�*�ارها األفbــل�ة ا

  ).٢٠١٢(داسي، 
ـــ�و�ج االل$��ونـــي فـــي ت�ق�ـــ� ال*�ـــ(ة  ـــ� ت*�ـــ�ر هـــ�ا ال��ـــ� حـــ�ل أثـــ� أدوات ال� وق

>*nس�ــة مال�ــة ت�ــعى  ١٩٦٠ال�'اف�ــ�ة فــي ب'ــ. فل�ــ8�5، والــ�m تأســj فــي العــام 
ـــف ال*Sـــار�ع، لل'هـــ�ض �*�ـــ��� الAـــ�مات ال*Jـــ�ف�ة فـــي فل�ـــ8� 5، وت*��ـــل م�Aل

وتل��ـــة االح��اجـــات ال*ال�ـــة وال*Jـــ�ف�ة للSـــ�ائح االج�*اع�ـــة واالق�Jـــادkة ال*�Aلفـــة. 
و�ع� ب'. فل�8�5 م5 أك�ـ� ال�'ـ�ك ال�P'�ـة، واألكqـ� ان�Sـارا مـ5 ح�ـ� عـ�د الفـ�وع 

  ).٢٠١٥وال*GاتB وأجه(ة ال�Jاف اآللي (ال*�قع االل$��وني ل�'. فل�8�5، 

  ت ال�ا;قةال!راسا ١,٢
ت� م�اجعة الع�ی� م5 ال�راسات ال�ا�قة ال*�ت�8ة �*�ض�ع ال��� وم�غ��اته ال*��قلة 

  وال�ا�عة ب'اء على ع�ة معای�� هي:
 �راساتال ت'اول أن ی��لة ذات Jراسة �*�ض�ع ال�ال�ال�ة ال lغZال'�2 و 

 ي ه�ه ال�راسات.ف ال��8قة ال*��A�مة ع5
  راســـــات�ـــــ� ال*�اقـــــع أدوات أن ت�'ـــــاول ال�ـــــي (ال�ـــــ�و�ج ع ال�ـــــ�و�ج االل$��ون

االج�*اع�ة، ال��و�ج مـ5 خـالل م��>ـات ال��ـ�، ال�ـ�و�ج �اسـ�A�ام ال*�قـع 
االل$��ونــي ل�'ــ. فل�ــ8�5، ال�ــ�و�ج ع�ــ� ال���ــ� االل$��ونــي، وال�ــ�و�ج ع�ــ� 

  ش�Gات الهاتف ال*�*�ل).
  راسات�ال*�(ة ال�'اف��ة.أن ت�'اول ال 
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 أو وال'�ائج األف$ار ت�اف� على ال�ا�قة ال�راسات ع�ض في ال�احqان اع�*� وق�
 ال�راسات، له�ه ال*Gاني أو ال(م'ي ال��ت�B ع5 ال'�2 �غl ب�5 ال�احq�5 اخ�الفها

وZ'اء على ما س��، فإنه 5G*k  .ال�ال�ة �راسةال ل*�ض�ع ال��8قة أن�B ه�ه ألن
  تق��� ال�راسات ال�ا�قة إلى ق�*�5 على ال'�� ال�الي:

 ال!راسات ال��ت>.ة ;ال
�<�� االل�
�وني ;PBل عام م0 ح�F أه��
ه وأث�هأ. 
ه�فQ تع�دت ال�راسات ال*�ت�8ة �أه*�ة وأث� ال����� االل$��وني �GSل عام. فق� 

ال�ع�ف على سل�ك ال*��هل. تCاه إلى  Hooda and Aggarwal) ٢٠١٢دراسة (
م5 ال'�ائج م'ها: ال ت�ج�  ال����� االل$��وني في اله'�، ح�� ت�صلQ إلى الع�ی�

عالقة ب�5 اس�A�ام االن��نQ والj'C �ال'��ة لل*���ث�5، ت�ج� عالقة ق��ة ب�5 ال�خل 
الSه�m وZ�5 اس�A�ام االن��نQ في ال���ق واتAاذ الق�ار ال�Sائي، أب�� مع2� 
 lث�ن �غ���ال*���ث�5 ت�Aفه� م5 ال�Sاء ع�� االن��نQ ألس�اب األم5، و�ع�ق� ال*

ك*ا � ع5 الj'C أن ال�Sاء ع�� االن��نQ أك�q فعال�ة وت�ف��ًا لل�قQ �ال'��ة له�. ال'2
) أن م���� اس�A�ام ال����� االل$��وني في ٢٠١١ب�'Q دراسة شالش وآخ�ون (

ش�>ات ال�واء األردن�ة ه� م���� م��س�، وأن ت�ق�� ال*�(ة ال�'اف��ة ل�S>ات 
، ض�ورة ت�ف�� ب'ى ت���ة قادرة على ص'اعة ال�واء األردن�ة ذات م���� م��س�

ت�'ي اس�A�ام ال����� االل$��وني، والع*ل على ت�ف�� ش�و] األمان والqقة 
 >*ا أل�Pاف ع*ل�ة ال�فع االل$��وني م*ا یnدm إلى ت�ق�� ال*�(ة ال�'اف��ة.

) إلى أنه ی�ج� أث� اCkابي لل����� ٢٠١٠ت�صلQ دراسة ال���عي والCله*ي (
دع� ال'Sا] ال����قي لل�S>ات ال�ع�دkة، وأن أعلى ن��ة لل�وافع االل$��وني في 

ن�� اس�A�ام ال����� االل$��وني هي ت(و�� الع*الء �ال*عل�مات ع5 ال*'�Cات؛ 
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وZال�الي سه�لة وص�له� لل*عل�مات �أسال�B أقل ت$لفة، أما ع5 أك�� ال���kات 
ل�ها ال��8ر ال�ي تع��ض ال����� االل$��وني فهي ال�JAص�ة واألم5، ی

  ال�$'�ل�جي ث� ع�م ق'اعة اإلدارة العل�ا �ال����� االل$��وني.
م�اجعة أدب�ة ل*Cاالت ال����� االل$��وني  El-Gohary) ٢٠١٠شGلQ دراسة (

م5 وجهة ن�2 ال*Sار�ع الJغ��ة ف�*ا ی�عل� �ال����� االل$��وني في ال**ل$ة ال*���ة، 
في الف��ة ما ب�5  ال*'�Sرةح�� ت�صلQ إلى الع�ی� م5 ال'�ائج وهي: أن ال*�اد 

ع*ال ) ق� غQ8 ال*Cاالت ال�ال�ة م5 ال����� االل$��وني (األ٢٠١٠و  ٢٠٠٣(
االل$��ون�ة، مGان ال��ق االل$��وني، ال�Cارة االل$��ون�ة، ال*�C*عات االف��اض�ة، 
ال����� م5 خالل االن��نQ، تق��� أداء ال����� االل$��وني، العالقات االل$��ون�ة، 
األم5 االل$��وني، و دارة سل�لة ال�(و�� االل$��ون�ة)، وأن أك�� م�ض�ع ت� ��qه م5 

>*ا اه�*Q  العالقة �ال����� االل$��وني ه� ال�Cارة االل$��ون�ة. ال*�ض�عات ذات
�*ع�فة تأث�� ال����� االل$��وني على ص'اعة  Armesh et al) ٢٠١٠دراسة (

% م5 ال�S>ات ال*���ثة ٥٩ال��اس�B في مال�(�ا، وق� ت�صلQ إلى ما یلي: تق�م 
على ش�اء م'�Cات  ب����� أجه(ة ال$*���ت� م5 خالل االن��نQ، مع�ل االق�ال

ال$*���ت� ی(داد ب(�ادة م���� ال�عل�� إلى ح� مع�5، ال ت�ج� ف�وق م5 ح�� 
الj'C تCاه االق�ال على ش�اء أجه(ة ال$*���ت�، وأن مع�ل ش�اء أجه(ة ال$*���ت� 

% ١٨,٦ه'�د%،  ١٦,٩% ماالو��5، ٢٠,٣ح�B الع�ق في مال�(�ا هي (
>*ا أوض�Q دراسة إس*اع�ل  أجانB م5 ج'��ات أخ��). ٤٤,١ص�'��5، 
) أن وج�د عالقة ارت�ا] ب�5 اس�A�ام م'2*ات األع*ال لل����� ٢٠١٠وآخ�ون (

االل$��وني وتقل�ل ال�$ال�ف ال*ال�ة واألع�اء ال�C�kة على الع*الء ال*5���S في 
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�ول لل��Jل على خ�مات ف�ر�ة GSkالن م�(ة �األردن، تقل�ل ال�قQ والCه� ال*
، وأك�ت ال�راسة أbkًا على ض�ورة م�افقة الع*الء على اع�*اد ت'اف��ة لل*'2*ة

خ�مات ال����� االل$��وني الع��ارات تقل�ل ال�قQ والCه� في ال��Jل على 
  الA�مة �ال'��ة له�.

) واقع اس�A�ام ال����� االل$��وني ل�� ال�'�ك ٢٠٠٩ك*ا ت'اولQ دراسة األس8ل (
�ة ن�ائج أه*ها: ت�ج� م(اkا م��ققة العاملة في ق8اع غ(ة، وق� ت�صلQ إلى ع

�ال'��ة لل�'. وال$ادر ال�y�في ع'� اس�A�ام ال����� االل$��وني، k*'ح ال�'. الع�ی� 
م5 ال*(اkا لع*الئه ع'� اس�A�ام ال����� االل$��وني، ی�اجه م�yف� ال�'. و>�ل. 

�k ة ب�انات�ام ال����� االل$��وني، ت�ف� قاع�Aاس� �ات ع'Zفي الع*الء صع� �اه
اس�A�ام ال����� االل$��وني �GSل ج�� �ال'��ة لل�'.، وأن ت�ف� ع'm�J الqقة 
واألمان �kاه� �GSل فعال في اس�A�ام ال����� االل$��وني. >*ا أوض�Q دراسة 

m�'ف�Jات في األردن على اخ�الف  )٢٠٠٧( ال<�Sوج�د سعي م5 ج*�ع ال
غ� م5 وج�د ال$q�� م5 العق�ات أحCامها ن�� اس�A�ام ال����� االل$��وني، �ال� 

أمام اس�ع*ال أسال�B ت$'�ل�ج�ة ح�یqة في األردن، إال أن ه'اك ال$q�� م5 
ال*�ف(ات الس�ع*ال تل. ال�$'�ل�ج�ا ��8ق م�ع�دة، وأضافQ أن ه'اك الع�ی� م5 
ال*nس�ات مqل ال�'�ك وش�>ات االتJاالت الAل��ة، وZعl ال*C*عات ال�Cار�ة 

سة ال����� االل$��وني م5 أجل أن تC� لها مGان في عال� ب�أت �اس�A�ام س�ا
  ال�Cارة االل$��ون�ة.

  ال!راسات ال�ا;قة ال��ت>.ة ;أدوات ال
�و�ج االل�
�ونيب. 
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(ال��و�ج ع�� ال*�اقع تع�دت ال�راسات ال*�ت�8ة �أدوات ال��و�ج االل$��وني 
االج�*اع�ة، ال��و�ج م5 خالل م��>ات ال���، ال��و�ج �اس�A�ام ال*�قع 
االل$��وني ل�'. فل�8�5، ال��و�ج ع�� ال���� االل$��وني، وال��و�ج ع�� ش�Gات 

) إلى ع�م تأث�� ال*nش�ات ٢٠١٥الهاتف ال*�*�ل). فق� أشارت دراسة الفbل (
االج�*اعي ��Jرة م�C*عة على ق�ارات ال��و�ج  ال*عل�مات�ة ل*�اقع ال��اصل

للA�مة وال*'��ج، وأن ه'اك أه*�ة خاصة ل�عl م�اقع ال��اصل االج�*اعي ال 
في رف� الق�ار ال��و�Cي وقاع�ة ب�انات ال�S>ة  (Facebook)س�*ا م�قع 

 l5 �ال����� على �ع�JJA�*ال ��ل. وج�د ت�ف2ات ل��ال*عل�مات، و>
�ة في م�اقع ال��اصل االج�*اعي، وق� اع��� �عl ال*nش�ات ال*عل�مات

ال*�JJA�5 أن اس��ات�C�ة ال�S>ة وق�اراتها وخ88ها ال*�علقة �ال��و�ج للA�مة أو 
ال*'�ج ل�j �ال�bورة أن تع�*� على >ل ما ت�ف�ه م�اقع ال��اصل االج�*اعي م5 

��5 أن مع2� ال*�� Li et al) ٢٠١٥معل�مات واحJائ�ات. >*ا ب�'Q دراسة (�C
 Qة ع�ض�Gة األم���ات ال*��kأشاروا إلى أن ال*�اقع االل$��ون�ة لف'ادق ال�ال
ال�8��قات الqالثة ال�ال�ة وهي (معل�مات الb�افة، معل�مات ع5 الف'�ق، ال�Aائ� 
واتCاهات ال���)، وأن أقل ال�8��قات ش��عًا ع�� ال*�اقع االل$��ون�ة ل�ل. الف'ادق 

% م5 إج*الي ال�8��قات، ١٢ة ح�� بلغQ ن���ها كانQ ت8��قات غ�ف ال�ردش
 ���وأك�q ال�8��قات الqالثة ش��عًا ع�� ال*�اقع االل$��ون�ة للف'ادق >ان ت8

.)Cال وال�Jفح على االتJ�*ق >�س�لة ل�� ال�ال*عل�مات ع5 الف'  
أن ال*�اقع االل$��ون�ة لل�'�ك االسالم�ة في  Khan) ٢٠١٥ك*ا أوض�Q دراسة (

�ح ال�س�م ال��ان�ة للع*الء ع�� م�اقعها االل$��ون�ة على ش�Gة االن��نQ، مال�(�ا ت�
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�ب الع*الء Cائ( ل�Cع�ة وال�CSدًا م5 الع�وض ال��م ع�ك اإلسالم�ة تق�'�وأن ال
مqل األجه(ة ال$ه�Zائ�ة وال�قائB ال��اض�ة �اإلضافة ل�ق��ة ال�ج أو غ��ها م5 

>*ا وتع�ض تل. ال�'�ك ع�� م�اقعها األدوات ال�ي ت�A¬ �ال��Sعة اإلسالم�ة، 
اآلkات الق�آن�ة واألحادی� ال��Sفة �اللغة ال*االو�ة. >*ا أشارت دراسة اس*اع�ل 

) إلى وج�د تأث�� اCkابي الس�A�ام ال�S>ات م�ل ال�راسة ألدوات ال��و�ج ٢٠١٣(
االل$��وني على م��عاتها، وأن ال�S>ات م�ل ال�راسة ل� ت�ِل االه�*ام ال$افي 

دوات ال��و�ج االل$��وني، وأن ه'اك تفاوت في ن��ة ال'Sا] على ال*�اقع أل
االج�*اع�ة به�ف ال��و�ج االل$��وني م5 ق�ل ال�S>ات، �اإلضافة إلى أن 
ال�S>ات تق�م �ق�اس أث� ح*التها ال��و�C�ة ع�� االن��نQ والهاتف ال*�*�ل، >*ا 

ت ساع� على ب'اء عالقات مع أن اس�A�ام أدوات ال��و�ج االل$��وني تل. ال�S>ا
  ش�>ات خارج�ة.

إلى مع�فة أه�  Shanthkumari and Priyadarsini) ٢٠١٣ك*ا سعQ دراسة (
اس��ات�C�ات ال��و�ج االل$��وني ال*��A�مة في ال����� االل$��وني في العال�، وقـ� 
ت�صــــلQ إلــــى أن أهــــ� تلــــ. االســــ��ات�C�ات هــــي: واجهــــات اإلعــــالن ع�ــــ� ال*�اقــــع 

ون�ة، ال��و�ج ع�� م��>ات ال���، ال��و�ج ع�� ال���� االل$��ونـي، ال�عاkـة االل$�� 
وهـــي اس�bـــافة ال�اجهـــات االعالن�ـــة لل*'2*ـــة ع�ـــ� م�اقـــع أخـــ�� لـــ�یها عـــ�د زوار 
 Qة االن��نـG�ك���، "ال�دج�j" وهي أkق�نـات ت2هـ� علـى سـ8ح ال*�GـB أو علـى شـ

$��ون�ـة، الSـ�Gات االج�*اع�ـة، ت2ه� م���� إعالني لل�S>ة ال*عل'ة، ال*�ونات االل
ال'�S، وم�اع�ات ت��ی� األه�اف وهي م�اقع ال$��ون�ة ت�اع� ال*'2*ة في اخ��ار 
ق'�ات اإلعالن األن�B وف� مCال ع*لها أو ال*'�Cات والA�مات ال�ي تقـ�مها. >*ـا 
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m�ــZة ٧٥أن  )٢٠٠٨( أشــارت دراســة ال�kــة ال�ــع�د��C8ــ�] الAمــ5 ع*ــالء ال %
االل$��ونـــي الســـ�ع�اض وحCـــ( الـــ�حالت ال$��ون�ـــًا، وأن أكqـــ� مـــ5 ت�ـــ�A�م ال*�قـــع 

% مــ5 الـــ�حالت ال�ـــي یــ�� حC(هـــا ال$��ون�ـــًا یـــ�� دفعهــا �SـــGل غ�ـــ� ال$��ونـــي، ٨٠
% مــ5 أفــ�اد الع�'ــة ت�افــ� علــى أن ال�صــ�ل لل*'�Cــات فــي أm وقــk Qــأتي فــي ٩٠

ل�راســة وجــ�د مق�مــة الع�امــل ال*SــCعة الســ�A�ام ال*�اقــع االل$��ون�ــة، >*ــا أكــ�ت ا
  اق��ان ب�5 ال*nهل العل*ي وم���� صع�Zة ال�عامل مع ال*�قع االل$��وني لل�S>ة.

  ال
عق�T على ال!راسات ال�ا;قة ١,٣
 Qراســات ال�ــي اه�*ــ�ال Bأن أغلــ �ــCراســات ال�ــا�قة، ن�ــالع علــى الPمــ5 خــالل اال

ح�ــ� أر>ــان ال*ــ(�ج ال��ــ��قي �SــGل عــام، مqــل دراســات  مــ�5ال��ــ��� االل$��ونــي 
) m�'ـــــــ�فJ٢٠٠٧ال) m�ـــــــZاألســـــــ8ل ٢٠١١)، شـــــــالش وآخـــــــ�ون (٢٠٠٨)، ال� ،(

-El) ٢٠١٠)، (٢٠١٠)، ال�ــــــــــ��عي والCله*ــــــــــي (٢٠١٣)، اســــــــــ*اع�ل (٢٠٠٩(
Gohary) ،٢٠١٠ (Armesh et al) ،٢٠١٢ (Hooda and Aggarwal ،

�ج وال��ز�ع وال��ع�� وال��و�ج، وه'اك دراسات فق� ت'اولQ تل. ال�راسات ج�انB ال*'
ت'اولــQ ال�ــ�و�ج االل$��ونــي �SــGل خــاص، ومــا ی'8ــ�m عل�ــه مــ5 أســال�B وأدوات، 

) ال�ـي سـعQ لل�عـ�ف علـى Pـ�ق ال�ـ�و�ج االل$��ونــي ٢٠١٣مqـل دراسـة اسـ*اع�ل (
ال*�ــ�A�مة مــ5 ق�ــل شــ�>ات االتJــاالت وت$'�ل�ج�ــا ال*عل�مــات العاملــة فــي ق8ــاع 

 Shanthakumari and Priyadarsini) ٢٠١٣الbـفة الغ�Z�ـة، ودراسـة (غـ(ة و 
ال�ــي درســQ اســ��ات�C�ات ال�ــ�و�ج االل$��ونــي ال*��عــة وq�ZــQ فــي ت8��قــات ج�یــ�ة 
G*kـــ5 اســـ�A�امها فـــي ال�ـــ�و�ج مـــ5 خـــالل ال�$'�ل�ج�ـــا ال��یqـــة، واتAـــ�ت عـــ�دًا مـــ5 
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ل����� االل$��ونـي، مqـل ال�راسات م5 ال*Jارف م�C*عًا أو ع�'ة لها ف�*ا ی�عل� �ا
  ) وال�ي اس�ه�فQ ال�'�ك العاملة في ق8اع غ(ة �فل�8�٢٠٠٩.5دراسة األس8ل (

وZال*قارنة مع ال�راسات ال�ا�قة نC� أن ما k*�( ه�ا ال��� ه� ت'اوله ألدوات 
ال��و�ج االل$��وني الA*�ة (ال��و�ج ع�� ال*�اقع االج�*اع�ة، ال��و�ج م5 خالل 

ل��و�ج ع�� ال���� االل$��وني ال*�اش�، ال��و�ج �اس�A�ام ال*�قع م��>ات ال���، ا
االل$��وني ل�'. فل�8�5، وال��و�ج ع�� اس�A�ام ش�Gات اله�اتف ال*�*�لة)، وأث�ها 
على ت�ق�� ال*�(ة ال�'اف��ة �أ�عادها ال*�Aلفة في أح� ال�'�ك ال�P'�ة وه� ب'. 

ع على >q�� م5 ال*�اجع وال�راسات فل�8�5. و�Sار إلى أن ال�احqان قاما �االPال
ال*�علقة �ال����� االل$��وني، ح�� ت�8قQ ج*�عها إلى تع��� ال��و�ج ول� ت��8ق 
أغل�ها إلى ال��و�ج االل$��وني >*فه�م ح�ی� ن���ًا، وه� ما قام ال�احqان ب�ع��فه في 

  ه�ه ال�راسة.

  ال!راسة االس
.الع�ة ١,٤
 ع�ة لA�مـــة عـــ�ة أغـــ�اض علـــى ال'�ـــ� ال�ـــالي:قـــام ال�احqـــان �ـــإج�اء دراســـة اســـ�8ال

��عـة ال*SــGلةP �یـ�ـ�، ت��� أهـ�اف ال��ــ�.، و ف�ضـ�ات ال��ــ�، ت��یـ� م�غ�ــ�ات ال
:5��  وق� اع�*� ال�احqان في دراس�ها على جان

  Bــل ال$�ــqراســات م�مــ5 ال Bراســة ال'��2ــة: مــ5 خــالل م8العــة مــا >�ــ�ال
 وال*nت*�ات. وال*Cالت العل*�ة ال*�G*ة وال�ور�ات وال�قار��

  انـــات األول�ـــة مـــ5 أســـل�ب��ال�راســـة ال*��ان�ـــة: وقـــ� تـــ� ال�Jـــ�ل علـــى ال
ال*قابلــة الJASــ�ة، ح�ــ� قــام ال�احqــان ب��ز�ــع اســ��انة علــى ع�'ــة م��ئ�ــة 

" ع*�ًال م5 ع*الء ب'ـ. فل�ـ8�5 فـي ق8ـاع غـ(ة لل�عـ�ف علـى ٥٠"ق�امها 
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�ة مـ5 وجهـة ن2ـ� أث� أدوات ال��و�ج االل$��وني في ت�ق�ـ� ال*�ـ(ة ال�'اف�ـ
 .ع*الء ب'. فل�8�5 في ق8اع غ(ة

أن وقـ� ت�صـل ال�احqـان مــ5 خـالل تلـ. ال�راسـة االســ�8الع�ة إلـى عـ�ة ن�ـائج هــي: 
أدوات ال�ــــ�و�ج االل$��ونــــي (ال�ــــ�و�ج ع�ــــ� %) مــــ'ه� قــــال�ا أن ال�'ــــ. �kــــ�A�م ٧٣(

*�قـع ال*�اقع االج�*اع�ة، ال�ـ�و�ج مـ5 خـالل م��>ـات ال��ـ�، ال�ـ�و�ج �اسـ�A�ام ال
االل$��ونــــي ل�'ــــ. فل�ــــ8�5، ال�ــــ�و�ج �اســــ�A�ام ال���ــــ� االل$��ونــــي، وال�ــــ�و�ج ع�ــــ� 
شــــ�Gات ال*�*ــــ�ل). >*ــــا أشــــارت ال'�ــــائج أنــــه �ــــال�غ� مــــ5 اســــ�A�ام ال�'ــــ. ألدوات 

%) مــ'ه� قـال�ا أن ه'ــاك تــأخ� فـي وصــ�ل ال�ســائل ٧٠ال�ـ�و�ج االل$��ونــي إال أن (
ــًا. >*ــا أوضــح ( ن ه'ــاك �عــl ال�ــأخ� فــي الــ�د علــى %) مــ'ه� أ٦٥ال'Jــ�ة أح�ان

%) مــــ'ه� bkــــ�8ون إلــــى االن�2ــــار لف�ــــ�ات ��Pلــــة ع'ــــ� ٦٨ه�اتــــف ال�'ــــ.. وأن (
ال�اجة لل��B مـ5 الJـ�اف اآللـي وZـاألخ¬ فـي أوقـات صـ�ف رواتـB ال*ـ�yف�5 

  ال��Gم��5

١,٥ F�<لة الPBم  
*'اف�ـــة، فــي yـــل ال'2ــام العـــال*ي الC�یــ� ال*�غ�ـــ� الـــ�k mقــ�م علـــى ال���ــة واالنف�ـــاح وال

زالـــQ الع�یـــ� مـــ5 م'2*ـــات األع*ـــال (ومـــ5 ضـــ*'ها ال�'ـــ�ك) اه�*امـــًا عال�ـــًا  قـــ�مQ وال
�ال����� االل$��وني �SـGل عـام وZـال��و�ج االل$��ونـي �SـGل خـاص، وتقـ�م ب�JAـ�¬ 
مــــ�ارد مال�ــــة وSZــــ��ة وتق'�ــــة >��ــــ�ة ل�8ــــ���ه مــــ5 أجــــل ال*�ــــاه*ة فــــي ت��ــــ�5 م�(تهــــا 

نــــي دورًا هامــــًا فــــي ال�صــــ�ل إلــــى ال�'اف�ــــ�ة. وتــــnدm ع'اصــــ� وأدوات ال�ــــ�و�ج االل$��و 
 Qمــــة، فــــي ال�قــــ�مــــة ال*ق�Aة، حــــ�ل ال�الع*�ــــل مــــ5 خــــالل ت(و�ــــ�ه �ال*عل�مــــات ال*'اســــ
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ال*'اســB، وZاســ�A�ام ال�ســ�لة ال*'اســ�ة، وهــ� مــا ســ���ك ســل�>ه الSــ�ائي تCــاه الA�مــة 
  ال�ي تق�مها ال*'2*ة. 

>*ا ذ>�نا سا�قا  ال�احqانو��bح م5 خالل ال�راسة االس�8الع�ة ال*��ئ�ة ال�ي أج�اها 
%) م5 ع�'ة ال�راسة االس�8الع�ة قال�ا أن ال�'. ٧٣أن (في ال�راسة االس�8الع�ة 

أدوات ال��و�ج االل$��وني (ال��و�ج ع�� ال*�اقع االج�*اع�ة، ال��و�ج مA��k 5�م 
  خالل م��>ات ال���، ال��و�ج �اس�A�ام ال*�قع االل$��وني ل�'. فل�8�5، 

  
�A�ام ال���� االل$��وني، وال��و�ج ع�� ش�Gات ال*�*�ل). >*ا أشارت ال��و�ج �اس

%) م'ه� ٧٠ال'�ائج أنه �ال�غ� م5 اس�A�ام ال�'. ألدوات ال��و�ج االل$��وني إال أن (
%) م'ه� أن ٦٥قال�ا أن ه'اك تأخ� في وص�ل ال�سائل ال'J�ة أح�انًا. >*ا أوضح (

'�%) م'ه� �8bkون إلى ٦٨.. وأن (ه'اك �عl ال�أخ� في ال�د على ه�اتف ال
االن�2ار لف��ات ��Pلة ع'� ال�اجة لل��B م5 ال�Jاف اآللي وZاألخ¬ في أوقات 
ص�ف رواتB ال*�yف�5 ال��Gم��5. ولعل �عl ال*nش�ات وال'�ائج الJادرة ع5 

) ٢٠١٥، دراسة (Khan) ٢٠١٥دراسات ت� إج�اؤها في دول أخ�� مqل دراسة (
Adegbuyi et al ،٢٠١٥( ةودراس (Khraim and Alkarablieh  ت��اف� مع

ن�ائج ال�راسة االس�8الع�ة ال*��ئ�ة. ل�ل. فإن مGSلة ال��� ت�*qل في مع�فة أث� 
أدوات ال��و�ج االل$��وني في ت�ق�� ال*�(ة ال�'اف��ة م5 وجهة ن�2 ع*الء ب'. 

  فل�8�5 في ق8اع غ(ة.
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١,٦ F�<ف�ض�ات ال  
ه'ــاك أثــ� ألدوات ال�ــ�و�ج االل$��ونــي (ال�ــ�و�ج ع�ــ� ال*�اقــع االج�*اع�ــة، ال�ــ�و�ج * 

مـــ5 خـــالل م��>ـــات ال��ـــ�، ال�ـــ�و�ج �اســـ�A�ام ال*�قـــع االل$��ونـــي ل�'ـــ. فل�ـــ8�5، 
ال��و�ج ع�ـ� ال���ـ� االل$��ونـي، وال�ـ�و�ج ع�ـ� شـ�Gات الهـاتف ال*�*ـ�ل) فـي ت�ق�ـ� 

  .α=  ٠,٠٥ال*�(ة ال�'اف��ة ع'� م���� داللة  
ه'ــاك فـــ�وق ذات داللـــة احJــائ�ة فـــي اســـ�Cا�ات ال*��ــ�ث�5 حـــ�ل أدوات ال�ـــ�و�ج * 

االل$��ونـــي تعـــ(� لل*�غ�ــــ�ات ال�k*غ�اف�ـــة (الع*ــــ�، الCـــ'j، ال*nهــــل العل*ـــي، ال�الــــة 
.(mه�Sخل ال�االج�*اع�ة، وال  

  
  
  

١,٧ F�<أه!اف ال  
و�ج االل$��ونـي ل�'ـ. ال�ع�ف على م�� اق�ال الع*الء على اسـ�A�ام وتJـفح أدوات ال�ـ� * 

 فل�8�5.
ال�ع�ف على األه*�ة ال'���ة ل$ـل أداة مـ5 أدوات ال�ـ�و�ج االل$��ونـي فـي ت�ق�ـ� * 

 ال*�(ة ال�'اف��ة ل�'. فل�8�5.
اخ��ــار األثــ� بــ�5 ال*�غ�ــ�ات ال*�ــ�قلة وال�ا�عــة، ف�*ــا ی�علــ� �ــأث� أدوات ال�ــ�و�ج * 

 ل�8�5 م5 وجهة ن�2 الع*الء.االل$��وني في ت�ق�� ال*�(ة ال�'اف��ة في ب'. ف
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تقــــــ�k� مC*�عــــــة مــــــ5 ال��صــــــ�ات وال*ق��حــــــات ال*'اســــــ�ة إلدارة ب'ــــــ. فل�ــــــ8�5، * 
ولل�ـــاحq�5 اآلخـــ��5، وال�ـــي مـــ5 شـــأنها أن تع*ـــل علـــى ز�ـــادة فاعل�ـــة أدوات ال�ـــ�و�ج 

 االل$��وني، وجعلها أك�q ق�رة على ت�ق�� ال*�(ة ال�'اف��ة.

١,٨ F�<أه��ة ال  
ه*��ـــه مـــ5 أنـــه ی�'ـــاول م�ضـــ�ع ح�ـــ�m وحـــ�ی� مـــ5 م�ضـــ�عات �kـــ�*� هـــ�ا ال��ـــ� أ 

ال����� االل$��وني وه� أدوات ال��و�ج االل$��وني ال*�Aلفة، وه� ما ت�ل�ه الع�ی� م5 
م'2*ات األع*ال اه�*امًا عال�ًا وتق�م ب�$��j م�ارد >���ة ل����8ه م5 أجل ال*�ـاه*ة 

إن ه�ا ال��� س��ـه� فـي ت8ـ��� في ت���5 م�(تها ال�'اف��ة. وGSZل أك�q ت��ی�ا، ف
أدوات ال��و�ج االل$��ونـي ال�ـي �kـ�A�مها الق8ـاع ال*Jـ�في �SـGل عـام فـي فل�ـ8�5 
كأحـــ� ع'اصـــ� ال*ـــ(�ج ال��ـــ��قي االل$��ونـــي فـــي خ�مـــة الع*ـــالء وال�ـــعي إلـــى تل��ـــة 
اح��اجــاته� ورغ�ــاته�، �اإلضــافة ل�ع��ــ� ع'اصــ� ال�ــ�و�ج االل$��ونــي >*فهــ�م حــ�ی� 

ا س��ـاه� فــي ت8ــ��� األدوات ال�ـي �kــ�A�مها ب'ــ. فل�ـS� 5�8ــGل خــاص، ن�ـ��ًا، >*ــ
وهــ� مــا یــnد� ل�ع(�ــ( أنSــ8ة االتJــاالت بــ�5 ال�'ــ. وع*الئــه م*ــا یــnدm إلــى ت�ق�ــ� 

  ال*�(ة ال�'اف��ة.

٢F�<لل Z�[ار ال�Iاإل .  
في ه�ا الC(ء م5 ال��� تـ� اسـ�ع�اض ال�CانـB ال�ال�ـة: تع��ـ� ال�ـ�و�ج االل$��ونـي، 

ال��و�ج االل$��وني الA*�ة وتع��فاتها، �اإلضافة إلـى ال*�ـ(ة ال�'اف�ـ�ة، وأخ�ـ�ًا  وأدوات
�ة ع5 ب'. فل�8�5.�  تق�k� ن
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  تع��^ ومفه<م ال
�و�ج االل�
�وني ٢,١
یلعــB ال�ــ�و�ج االل$��ونــي �اع��ــاره واحــ�ًا مــ5 ع'اصــ� ال*ــ(�ج ال��ــ��قي االل$��ونــي 

*�C*عات، و ق'ـاعه� �Sـ�اء م'�Cـات ال*'2*ـة دورًا في ال��اصل وال��اور مع األف�اد وال
 ،m�ًا مقارنــة �ــال��و�ج ال�قل�ــ��أو االن�فــاع مــ5 خــ�ماتها، >*ــا وأن ت$لف�ــه م'Aفbــة ن�ــ
 Bال أغلـــqس�ـــة علـــى ق�ـــاس ال'�ـــائج (ف*ـــn*رة ال�ل. �قـــ�و��*�ـــ( ال�ـــ�و�ج االل$��ونـــي >ـــ

ح �*Cــ�د االعالنــات علــى االن��نــQ >أحــ� ع'اصــ� ال*ــ(�ج ال��و�Cــي االل$��ونــي ت�ــ*
ال'قــ� علــى م�Zــع االعــالن ب(�ــارة م�قــع ال*nس�ــة وZال�ــالي G*kــ5 لل*nس�ــة أن تعــ�ف 
ع�د زوار ال*�قع ال�ی5 ق�م�ا �فbل االعالن ال*ع�وض في أح� ال*�اقع االل$��ون�ـة) 

 ).٢٠١٥(kعق�ب، 
) ال�ـــــ�و�ج االل$��ونـــــي �أنـــــه ت8Aـــــ�� وت'ف�ـــــ� الع*ل�ـــــات ٢٠١٥و�عـــــ�ف ســـــ� الAـــــ�� (

لقــــة �ــــال*'�ج لإلkفــــاء ��اجــــات ال(Zــــ�ن وت�ق�ــــ� أهــــ�اف الSــــ�>ة ع�ــــ� ال��و�C�ـــة ال*�ع
علــى أنــه شــGل مــ5 أشــGال نقــل  Sharma et al) ٢٠١٥االن��نــQ. ب�'*ــا ع�فــه (

ال�ســـائل ال��ـــ��ق�ة إلـــى ال*�ـــ�هل$�5 �اســـ�A�ام ال���ـــ� االل$��ونـــي، م��>ـــات ال��ـــ�، 
�Gات االج�*اع�ة واإلعالن ع�� اله�اتف ال*�*�لة.Sال  

ال�ــ�و�ج االل$��ونــي �أنــه فهــ� اح��اجــات ال*�ــ�هل. وال�ــعي  Walliser) ٢٠١٥( ك*ــا عــ�ف
) ٢٠١٤ل�ل���هــا مـــ5 خــالل ال�فاعـــل ال*�ـــ�*� معــه �اســـ�A�ام ت8��قـــات االن��نــQ. أمـــا فـــ(از (

��عـة ذات فع�فـه علـى أنـه "ع*ل�ـة نقـل معل�مـاتP ،ار�ـة� مـ5 ح�ـ( ضـ*5 إق'اع�ـة أو إخ
،Qأو ال*�ـاحة فـي ال�قـ ��ـالوسـائل  إحـJه�ر االت*Cف االل$��ون�ـة �ـال�حـ�ل ال*�ـ�ه 

األف$ــار". ف�*ــا ع�فــه م'Jــ�ر وســال�  أو الAــ�مات، أو مــ5 ال�ــلع، وم'�Cاتهــا ال*nس�ــة
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) علـــى أنـــه نSـــا] �kـــ�A�م االن��نـــQ والAـــ�مات االتJـــال�ة األخـــ�� إلJkـــال ال*'ـــ�ج ٢٠١٣(
  إلى ال*��هل.. 

اتJـــــال ال$��ون�ـــــة ل'قـــــل  ) ال�ـــــ�و�ج االل$��ونـــــي �أنـــــه "وســـــ�لة٢٠١٢و�عـــــ�ف والـــــي (
ال*عل�مــات الAاصــة �ال�ــلعة أو الA�مــة �غــ�ض إق'ــاع ال(Zــ�ن �قــ�ار الSــ�اء لل�ــلعة". 

) �أنــــه مC*�عــــة مــــ5 األدوات والع'اصــــ� ال�ــــي ت�ــــ�A�م ٢٠١٠ب�'*ــــا ع�فــــه فbــــ�لة (
ل��و�ج األع*ال االل$��ون�ة م5 خالل ال*�قع االل$��وني، م��>ات ال���، الفهارس، 

  وني، االعالن االل$��وني ومC*�عات األخ�ار. ال���� االل$�� 
ومـــ5 خـــالل االPـــالع علـــى ال$�ـــB وال�راســـات ال�ـــا�قة ال�ـــي ت'اولـــQ تع��ـــ� ال�ـــ�و�ج 
االل$��وني فإن ال�احqان ی��ـان �ـأن ال�ـ�و�ج االل$��ونـي هـ� ع�ـارة عـ5 ع*ل�ـة نقـل ال*عل�مـات 

وال*�ـ�هل$�5 مـ5 خـالل وسـائل  ال*'2*ـات بـ�5 ال*�اش� ال�فاعل على الAاصة �ال*'�ج اع�*اًدا
  االتJال االل$��ون�ة �غ�ض ت�ق�� ال*nس�ة أله�افها.

  أه��ة ال
�و�ج االل�
�وني ٢,٢
لقـــ� أصـــ�ح ال�ـــ�و�ج االل$��ونـــي ضـــ�ورة مل�ـــة فـــي ح�ـــاة ال*'2*ـــات واألفـــ�اد، ف*�ـــات 
ال*الیــ�5 ی�Jــل�ن �Sــ�Gة االن��نــQ ی�م�ــًا مــ5 ج*�ــع أن�ــاء العــال�، ومــ5 هــ�ا ال*'8لــ� 

ت�ــ�ل االن��نـــQ وت8��قاتــه ال*�Aلفـــة إلــى ق'ــاة ت�و�C�ـــة >��ــ�ة بـــل وأصــ�ح أفbـــل فقــ� 
). و��ـ�*� ال�ـ�و�ج ٢٠١٤األدوات ال*��A�مة لف�ح أس�اق ج�ی�ة لل*'2*ـات (شـ'�'ي، 

االل$��ونـــي أه*��ـــه مـــ5 ال*(اkـــا الع�یـــ�ة ال�ـــي kقـــ�مها لل*'2*ـــات نـــ�>� م'هـــا (صـــ��ة، 
٢٠١٠  ،Q*٢٠١٠؛ وش:(  

  ات تفJ�ل�ة م��ف�bة ع5 ال*'�ج أو الA�مة ال*ق�مة.ال��Jل على ب�ان* 
  ال�Sاء م�اش�ة ع�� ال*�اقع االل$��ون�ة.* 
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  ال��Jل على ب�انات ال�غ�kة ال�اجعة واس�8العات ال�أGS� mل م�اش�.* 
  اس�ه�اف أك�� ع�د م*5G م5 ال(Zائ5.* 
  ال�$ال�ف.ق�اس م���� >فاءة وفعال�ة أن8Sة ال��و�ج االل$��وني ور8Zها �*���� * 
القـــ�رة علـــى إجـــ�اء ال�عـــ�kالت علـــى م����ـــات أنSـــ8ة ال�ـــ�و�ج االل$��ونـــي �SـــGل * 

 م�اش� وس��ع.
ـــاح علـــى *  ـــات ال��ز�ـــع، االنف� ـــل (االن�Sـــار، تقJـــ�� حلق qـــ�>ات مSـــا ت'اف�ـــ�ة لل kقـــ� م(ا�k

 االق�Jاد العال*ي، رفع >فاءة ال�'�ك، وت'S�� الJ'اعات ال�س�8ة وال*غ�kة).

  ال
�و�ج االل�
�ونيأدوات  ٢,٣
شـــه� العـــال� تفه*ـــًا أكqـــ� الســـ�A�ام االن��نـــQ فـــي األنSـــ8ة ال�Cار�ـــة، وخ�Jصـــًا �عـــ� 
 ،Qة االن��نG�ت�خل الق8اع الAاص �اس�q*ارات >���ة ج�ًا في ت���5 وت���8 أداء ش
وأص��Q نفقات اإلعالنات ع�� االن��نـQ تSـGل م�ـالغ ضـA*ة ت�(ایـ� �SـGل م�ـ�*�، 

األدوات ت�ـــ�A�م فـــي ال�ـــ�و�ج االل$��ونـــي وهـــي: ال�ـــ�و�ج ع�ـــ� وه'ـــاك مC*�عـــة مـــ5 
ال*�اقـــــع االج�*اع�ـــــة، ال�ـــــ�و�ج مـــــ5 خـــــالل م��>ـــــات ال��ـــــ�، ال�ـــــ�و�ج ع�ـــــ� ال���ـــــ� 
االل$��ونــي ال*�اشــ�، ال�ــ�و�ج �اســ�A�ام ال*�قــع االل$��ونــي، وال�ــ�و�ج ع�ــ� اســ�A�ام 

� مــ5 هــ�ه األدوات شــ�Gات اله�اتــف ال*�*�لــة. وقــ� ت�ــ�A�م ال*'2*ــات واحــ�ة أو أكqــ
��عة ال'Sا] ال*�وج له و��ق� أه�اف ال*'2*ةP Bل،   �*ا ی'اسb٢٠١٥(الف.(  

  ال
�و�ج ع>� ال�<اقع االج
�اع�ة ٢,٣,١
ن��Cـــــة لل�8ـــــ�رات ال�$'�ل�ج�ـــــة ال*�Aلفـــــة وخاصـــــة ف�*ـــــا ی�علـــــ� �االتJـــــاالت وت�ـــــادل 

�Gات ال��اصل االج�*اعي أو ال*�اقـع االجS� ي*�k ه� ماy اع�ـة، ال�ـي ال*عل�مات*�
 ،Qة االن��نــG�ت*qــل م�ــ�رًا مه*ــًا فــي ع*ل�ــة ال��اصــل بــ�5 األفــ�اد وال*'2*ــات علــى شــ
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وق� أد� ات�اع اس�A�ام ه�ه ال*�اقع إلى ق�ام ال*'2*ات �اس�q*ارها في ت'ف�� األن8Sة 
  ).٢٠١٢ال��و�C�ة االل$��ون�ة (الJ*��عي، 

ل*�اقــع االج�*اع�ــة ال�ــ�و�ج ع�ــ� ا Adegbuyi et al) ٢٠١٥و�عــ�ف >ــل مــ5 (
(م�اقع ال��اصل االج�*اعي) �أنه إنSاء م���� أو إعالن مع�5 ومSار>�ه إلى الع�یـ� 
مــ5 ال*�ـــا�ع�5 وقــ� �Gkنـــ�ن مـــ5 الع*ــالء ال�ـــال��5 أو ال*ــ�تق��5، وتع��ـــ� أداة ت�ـــ��ق�ة 
ق�*ــة ح�ـــ� G*kـــ5 أن ت(�ـــ� مــ5 وجـــ�د ال*'2*ـــة فـــي ال�ــ�ق وتCعـــل العالمـــة ال�Cار�ـــة 

�أنهـا م*ارسـة األنSـ8ة  Khodke  &Patil )2015ع�فهـا >ـل مـ5 ( مع�وفـة. ب�'*ـا
ـــة مـــ5 خـــالل اســـ�A�ام ح�ـــاب اف��اضـــي م�جـــه ل*�C*عـــات اف��اضـــ�ة ب�'هـــا  �Cال��و�
عالقــــات ورغ�ــــات مSــــ��>ة بهــــ�ف ال�ــــأث�� علــــى ســــل�>ه� الSــــ�ائي ل��ق�ــــ� أهـــــ�اف 

  ال*'2*ة.
ع�ــ� ال�ــ�و�ج Shanthkumari & Priyadarsini ) ٢٠١٣ك*ـا عــ�ف >ــل مــ5 (

ال*�اقــع االج�*اع�ــة علــى أنــه تق'�ــات وم*ارســات ح�یqــة ومه*ــة تع*ــل علــى مSــار>ة 
��ات، ووجهات ال'�2 م5 خـالل م'Jـات Aلف أن�اع ال*����، اآلراء، ال�Aاف��اضـ�ة م
) ٢٠١٢(م�اقـــع ال$��ون�ـــة) ل��ق�ـــ� فهـــ� مSـــ��ك حـــ�ل م'ـــ�ج أو نSـــا] معـــ�5. ب�'*ـــا ع�فـــه (

Stepien  الGمـــ5 أشـــ �یـــ�ل جGام تق'�ـــات ت�ـــ�ح �أنـــه شـــ�Aـــادل ال*عل�مـــات ال��ـــ��ق�ة �اســـ��ت
  لل*'2*ة وyائف ال���، ال��ل�ل وال�ص�ل للC*ه�ر ال*��ه�ف.

و��0P ح�c م>�رات اسـ
H!ام ال�<اقـع االج
�اع�ـة bـأداة لل
ـ�و�ج االل�
�ونـي علـى 
  :(Stokes, 2009)ال��< ال
الي 

ال��اصـل مـع ع*الئهـا سـ�اء االتJاالت: ح�� ت��ح ال*�اقع االج�*اع�ـة لل*'2*ـات * 
، وت�*�ـــع �*�ــ(ات >q�ــ�ة  فهـــي (offline)، أو غ�ــ� م�اشــ� S� (online)ــGل م�اشــ�
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ت�Aلف ع5 م��>ات ال��� فـي أنهـا تCعـل ال*'2*ـة ق���ـة جـ�ًا مـ5 الع*ـالء وت*G'هـا 
م5 ال�فاعل مع مالح2اته� ع5 ال*'�ج وخJائJه، ولعل م5 أب�ز هـ�ه ال*(اkـا أbkـًا 

ت ال�ـــ��ة إن وجـــ�ت ومعال�Cهـــا �SـــGل فـــ�رm، فهـــي تCعلـــ. م�ـــاورًا تغ��ـــ� االن8�اعـــا
ــــل  ــــى ضــــال�ه �أســــ�ع وقــــQ و�Zــــه�لة >��ــــ�ة وZأق ــــل العqــــ�ر عل اســــ��اق�ًا وت�ــــ*ح للع*�

 ال�$ال�ف.
ال�علــ��: وهــ� مJــ8لح أع*ــ� مــ5 ال�علــ�� األكــادk*ي و ن*ــا kقJــ� �ــه الqقافــة فــي مCــال * 

5 مع�فة ق��ـة �اتCاهـات الع*ـالء وسـل�>ه� ال��و�ج ع�� االن��نQ، ح�� ی��ل� ل�� ال*��ق�
ح�ل ال*'�ج، >*ـا أن ال(Zـ�ن ی�ـ(ود �Gـل ال��انـات وال*عل�مـات ال�ـي ته*ـه حـ�ل ال*'ـ�ج وهـ� 

 ما kع��� ثقافة ت��ق. 
ال*Sــار>ة: وهــي ال*�ــ(ة ال�ــي تCعــل مــ5 االن��نــQ عامــة وال*�اقــع االج�*اع�ــة علــى * 

قارنـــة مـــع �ـــاقي وســـائل ال�ـــ�و�ج وجـــه الJAـــ�ص ال�ســـ�لة األقـــ�� فـــي ال��ـــ��� �ال*
كــال�لف(��ن والJــ�ف وال�ادیــ�، ف�'قــ�ة زر للــ�ا�� الAــاص �ــاإلعالن أو ال*'Sــ�ر G*kــ5 
أن Jkــل هــ�ا اإلعــالن ل*�ــات اآلالف مــ5 الع*ــالء ال�ــال��5 وال*ــ�تق��5 دون ع'ــاء أو 
�ــ� أو ال*عل�مــة ال�ــي ی'قلهــاAأ ال�فاعــل بــ�5 الع*ــالء وم��ــ�� ال�ــ� ت$لفــة تــ�>�، وهــ� م

  م�قع أو صف�ة ال��اصل الAاصة �ال*'2*ة.
  ):٢٠١٥و��0P ت��cف ال�<اقع االج
�اع�ة إلى أرqعة ت��cفات رئ���ة (الفoل، 

الSــ�Gات االج�*اع�ــة: وهــ� ال'ــ�ع األكqــ� شــ��عًا، ح�ــ� kع�*ــ� علــى إقامــة صــف�ة * 
 Bال�ســ*ي خاصــة �ال*'2*ــة علــى م�قــع ال��اصــل االج�*ــاعي م�ــ�قلة عــ5 م�قــع ال��ــ

للع*ــالء حــ�ل ال*'2*ــة  �ال*'2*ــة، و�ــ�ف� هــ�ا ال'ــ�ع مــ5 ال*�اقــع معل�مــات مه*ــة الAــاص
وم'�Cاتهــا �اإلضــافة ل�ــه�لة العqــ�ر علــى صــف��ها الAاصــة، >*ــا ت�ــ*ح �ال�عــاون مــع أنــ�اع 
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م�Aلفــة مــ5 م�اقــع ال��اصــل االج�*ــاعي مــ5 خــالل ت�ــادل روا�ــ� الف�ــ�ی�، الJــ�ر، معل�مــات 
ال'اPق�5 بها، إضـافة إلـى أنهـا ت*Gـ5 مـ5 ت�ل�ـل االح��اجـات وقـ�� ع5 ج'j الع*الء ولغاته� 

الع*�ــل ال�ــالي وال*�تقــB وت�ل�ــل الــ�ؤ� وال��جهــات ال*�ــ�ق�ل�ة للع*�ــل، وتــ�ف� قاعــ�ة ب�انــات 
تار�A�ـــة ل�ـــل�ك الع*ـــالء وم�ـــ���ات إعCا�ـــه �Aـــ�مات ال*'2*ـــة و>q�ـــ� مـــ5 ال�ســـائل ال*ف�ـــ�ة 

 ألق�ام ال�����.
ج�*اع�ـــة: وهـــ�ه األنـــ�اع مـــ5 ال*�اقـــع ت�ـــ*ح لل*�ـــ�A�م�5 إنSـــاء ملـــف تقاســـ� الAـــ�مات اال* 

تع��ــ� م�$امــل ت*امــًا مqــل م�اقــع ال��اصــل االج�*ــاعي، ل$ــ5 الفــ�ق هــ� أن هــ�ه األنــ�اع مــ5 
ال*�اقــع االج�*اع�ــة ت�ــ*ح �ال��ــادل ال�ــ��ع والفعــال لل*��ــ�� وال*'Sــ�رات علــى االن��نــQ، وقــ� 

لهـا ق�اسـًا ب�ـاقي ال�سـائل ولـ�عl هـ�ه ال*�اقـع شـع��ة >��ـ�ة ت$�ن ال��عة هي ال*�ـ(ة ال�'اف�ـ�ة 
 .Linked Inو  Facebookو Twitterمqل 
ال*ـــ�ونات: وهـــي أقـــ�ب إلـــى ه��ـــة مCـــالت أو دل�ـــل اســـ�A�ام، و�*Gـــ5 مـــ5 خاللهـــا * 

م�ا�عـــة األخ�ـــار و>ـــل مـــا Akـــ¬ ال*'2*ـــة أو ال*'ـــ�ج، وال*'�Cـــات الC�یـــ�ة وال*�تق�ـــة، 
ء ج�د، إضافة إلـى ت�ـادل ال*عل�مـات حـ�ل ال*'اف�ـ�5، و�*5G م5 خاللها >�B ع*ال

 Wordpressو�ع�*ـــــ� إنSـــــاء ال*ـــــ�ونات االل$��ون�ـــــة علـــــى ب�ا�ـــــات اس�bـــــافة مqـــــل 
  وغ��ها.

ال�سائ� ال*�ع�دة: و�S�� ه�ا ال'�ع إلى أشGال ع�یـ�ة علـى شـ�Gة االن��نـQ، تع�*ـ� * 
ا على االن��نـQ مqـل على م�اكاة العقل م5 خالل ال�Jر واألفالم ال�ي 5G*k ع�ضه

Youtube  ـار>�ها وال�عل�ـ�Sی�هات وم�ـاء ق'ـ�ات وت�*�ـل ف�ـSه ال*�اقـع �إن�وت�*ح ه
عل�هـا وق�ــاس م�ــ��� اإلعCــاب بهـا، وت�جــ� م�اقــع تAــ�م الSـ�>ات فــي >�ف�ــة صــ�اغة 

 م���� ال*ادة ال��و�C�ة وال�ص�ل األمqل للف�ة ال*��ه�فة م5 ح*التها ال��و�C�ة.
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  خالل م��bات ال>�F ال
�و�ج م0 ٢,٣,٢
تع��ـــ� م��>ـــات ال��ـــ� مـــ5 ال*Jـــادر األساســـ�ة لعـــ�د مـــ5 زوار ال*�اقـــع االل$��ون�ـــة 
لل*'2*ات ال*�Aلفة، ل�ل. BCk أخ� هـ�ه ال*�ـألة �عـ�5 االع��ـار ع'ـ� تJـ*�� وت��یـ� 
م��ـ�� ال*�قـع االل$��ونـي لل*'2*ـات، لbـ*ان ال'Cــاح فـي ال�Jـ�ل علـى أك�ـ� عــ�د 

ل8��عــة ال��ــ��� االل$��ونــي وم'2ــ�ره فــإن م��>ــات ال��ــ� هــي مــ5 ال(ائــ��5. ووفقــًا 
أحـــ� ال�>ـــائ( األساســـ�ة ل'Cـــاح ت'ف�ـــ� الع*ل�ـــة ال��ـــ��ق�ة ع�ـــ� شـــ�Gة االن��نـــQ (والـــي، 

٢٠١٢.(  
ال�ـ�و�ج مـ5 خـالل م��>ـات ال��ـ�  Jenifer & Sherin) ٢٠١٥و�عـ�ف >ـل مـ5 (

مـ5 خـالل اسـ�A�ام م�اقـع  �أنه ع�ض م(اkا ال*'�ج و ق'اع الع*�ل ال�الي وال*�تقـB �ـه
ال$��ون�ة تع*ل على ت�ه�ل ال�ص�ل إل�ه ومعل�مات أوفى ع'ـه قـ� ت$ـ�ن م�احـة ع�ـ� 
ال*�قــع االل$��ونــي لل*'2*ــة أو صــف�ات ال��اصــل االج�*ــاعي الAاصــة بهــا أو أدلـــة 

�أنـــه عـــ�ض ال*'ـــ�ج  Stepien) ٢٠١٢اعالن�ـــة علـــى شـــ�Gة االن��نـــQ. ب�'*ـــا ع�فـــه (
�اقـــع ال$��ون�ـــة تع*ـــل علـــى تJـــ'�ف وت�ت�ـــB م�اقـــع ال$��ون�ـــة ال*ـــ�وج لـــه �*�ـــاع�ة م

  أخ�� وفقًا ل*���اها ال*�ت�� ب�ل. ال*'�ج. 
ومـــ5 م�فـــ(ات اســـ�A�ام م��>ـــات ال��ـــ� هـــ� عـــ�م وجـــ�د أm ت$لفـــة للع�یـــ� مـــ5 تلـــ. 

)، وال�ـي بـ�ورها تقـ�م هـ�ه ال*'2*ـات MSNو  Yahooو  Googleال*��>ات مqل (
 Robots)م�قـع ل�ـه�ل�ه �االع�*ـاد علـى تق'�ـات  ) أل�indexmفه�سـة الJـف�ات (

or Crawlers)  لـف�A*ـف�ات لJـ� وال�'قـل بـ�5 ال��وهـ�ه ال�ق'�ـات ت�ـ�لى ع*ل�ـة ال
و>*ــا تقـ�م >ــ�ل. ب���ــع الــ�وا�� ال*�جـ�دة فــي >ــل صــف�ة  (URIS)ال*�اقـع وع'او�'هــا 

 ثــ� تع8ــي وZ�قــة >ــل مــا ی�علــ� ومــا هــ� م�جــ�د بهــ�ه الJــف�ات مــ5 معل�مــات. ومــ5
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ال*�ف(ات أbkًا أن أساس هـ�ه ال*��>ـات وشـه�تها kعـ�د �األصـل ل$�نهـا أداة أساسـ�ة 
ورئ��ـــة لل��ـــ� عـــ5 ال��انـــات  وال*عل�مـــات علـــى الSـــ�Gة العال*�ـــة، ح�ـــ� تقـــ�م هـــ�ه 
ال*��>ـــات ب�قـــ�k� ج�kـــة ال��ـــ� والفه�ســـة وخـــ�مات ع�یـــ�ة أخـــ�� تقـــ�مها ل*�Jـــف�ي 

 Qاالن��ن(Hampton et al, 2011).  
�ــأن ال�ــ�و�ج ع�ــ� م��>ــات  Morgan & Gurner) ٢٠١١ووفقــًا ل*ــا ت�ــ�ث �ــه (

ال��ـــ� هـــ� ن�ـــائج ال��ـــ� ال*��Jـــل عل�هـــا مـــ5 تلـــ. ال*��>ـــات وهـــي ن�عـــان: األول 
  ن�ائج ال��� ال8��ع�ة، والqاني ن�ائج ال��� م�ف�عة األج�.

ت األول تع��ــ� ن�ــائج ال��ــ� ال8��ع�ــة هــي م'ــ�ج ال*عل�مــا ن�ــائج ال��ــ� ال8��ع�ــة:* 
الـــ�2k mهـــ�ه أm م�ـــ�ك ��ـــ� وذلـــ. دون أm مقابـــل مـــالي یـــ�فع مـــ5 الCهـــة صـــاح�ة 
اإلعــالن أو ال*'ــ�ج ال*ــ�وج لــه، ومــع ذلــ. فــإن م��>ــات ال��ــ� ت�ــ�ح ت��ــ�5 فــ�ص 
yه�ر صف�ة االن��نQ ال*�غ�Zة م5 خالل ات�اع �عl ال'Jائح ال�ق'�ة ال�ـي �kـ�دها 

، (Search Engines Optimization – SEO)م��ك ال��ـ� وهـ� مـا kعـ�ف ب 
وتقــ�م م��>ــات ال��ــ� مــ5 خــالل هــ�ا ال*فهــ�م ب�8��ــ� عــ�ة معــای�� ل�فbــ�ل م�اقــع 

 ,Jacque)مع�'ــة عــ5 غ��هــا فــي ت�ت�ــB ن�ــائج ال��ــ� وذلــ. علــى ال'�ــ� ال�ــالي 
اع�ة لهــا صــلة وث�قــة >ل*ــات مف�اح�ــة م�ــ، تJــ*�� ج�ــ� لل*�قــع االل$��ونــي :(2012

����د روا�ـ� وجـ، �GSل ی�'اسـB مـع ال$ل*ـات ال*�Aـارة��� ت�ت�B ال*�،  �*�ض�ع ال
ــــة لل��ــــ� وهــــي: (ال*'8قــــة ، و للJــــف�ة مــــ5 أمــــاك5 م�عــــ�دة qی�اهــــات ال�Cــــاع االت�ات

الCغ�اف�ــة لل�احــ�، م�اعــاة االه�*امــات الJASــ�ة لل*�ــ�A�م، مــ�� اســ�A�ام ال�احــ� 
 لل*عل�مات ال�ي ت� ت�ج�هه إل�ها).
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 Pay Per Click)ا �k*ي أbkًا ال�فع �ال'ق�ة وه� م ن�ائج ال��� م�ف�عة األج�:* 
– PPC)  إضافة إلى تلـ. ال'�ـائج ���وتع�*� على إyهار ن�ائج خاصة �*��>ات ال

اإلعالنــات ع�ــ� ال8��ع�ــة، وع�ضــها �SــGل م'فJــل، وهــ� مــا صــ'ع ثــ�رة فــي صــ'اعة 
االن��نـــQ. ح�ـــ� kقـــ�م م�ـــ�ك ال��ـــ� �إyهـــار ال'�ـــائج مـــ5 خـــالل حJـــ� عـــ�د مـــ5 ال$ل*ـــات 

ف�اح�ــة ذات العالقــة �ــال*'�ج أو لbــ*ان yهــ�ر اإلعــالن للع*�ــل الــ�m ی�غــB �ال�Jــفح أو ال*
  .(Khraim & Alkarablieh, 2015)ال�Sاء 

وه'ـــاك الع�یـــ� مـــ5 ال8Aـــ�ات للق�ـــام ��*لـــة ت�و�C�ـــة �اســـ�A�ام ن�ـــائج ال��ـــ� م�ف�عـــة 
 Morgan and Gurner, 2011, and)األجــ� وهــي علــى ال'�ــ� ال�ــالي 

Kennedy, 2008): ��8ــ�� ال�ــلAاف مــ5 ال�*لــة، ال��األهــ �یــ�ال�عــ�ف علــى ، ت�
ج��ة  اس�A�ام >ل*ات مف�اح�ة، ت��ی� ال*�ازنة ال*�ص�دة لل�*لة، الC*ه�ر ال*��ه�ف

ــــه ــــ�� ال*ــــ�وج ل ــــ� ، ج�ــــ� تJــــ*�� اإلعــــالن �SــــGل، ومالئ*ــــة لل*�� ــــى ت'ف� ــــ� عل ال�عاق
وال���ــ�5 علــى ال8Aــ�ات ال*�اجعــة وال�عــ�یل ، و ق�ــاس وتق�ــ�� ن�ــائج ال�*لــة، اإلعــالن
 ال�ا�قة.
  ال
�و�ج ;اس
H!ام ال�<قع االل�
�وني ٢,٣,٣

بــ�أت ال*'2*ــات االن�اج�ــة والA�م�ــة ت�'ــافj فــي إنSــاء م�اقــع ال$��ون�ــة خاصــة بهــا 
 Q5 م5 الع*الء، بل وسعG*د م�ع ��على ش�Gة االن��نQ، م5 أجل ال�ص�ل إلى أك

�Gة الع'$��ت�ة م5 خـالل إضـافة ت8��قـات إلى ال�*�( في م�اقعها االل$��ون�ة على الS
ـــى الJـــ�رة  ـــه وت�ـــافÉ عل ـــ� معامالت ـــى الC*هـــ�ر ت'ف� وخJـــائ¬ وتJـــام�� ت�ـــهل عل

  ).٢٠١٤ال*�Sقة لل*'2*ة (ال��Cفاني، 
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ال�ــ�و�ج �اســ�A�ام ال*�قــع االل$��ونــي �أنــه أداة تــ�و�ج  Li et al) ٢٠١٥و�عــ�ف (
اســ�A�ام االن��نــQ، ح�ــ� G*kــ5 ووســ�لة تفاعــل بــ�5 ال*'2*ــات والC*هــ�ر ال*�ــ�ه�ف �

) �أنــه ٢٠١٠مـ5 خاللهــا ت'ف�ـ� الع�یــ� مــ5 ال*عـامالت والJــفقات. ب�'*ــا ع�فـه صــ��ة (
 ،Qة االن��نــG�األداة األساســ�ة والفاعلــة ل�ــ�و�ج أع*ــال ال*'2*ــات االل$��ون�ــة ع�ــ� شــ

كافـة عـ5 ال*'2*ـة و��ـ�ح إجـ�اء ال$q�ـ� مـ5 الع*ل�ـات  ح�ـ� ی�bـ*5 تقـ�k� ال*عل�مـات
  ال(Zائ5.  أمام

ال��و�ج �اس�A�ام ال*�قع االل$��ونـي �أنـه  Zhao & Xu )٢٠٠٧وق� ع�ف >ل م5 (
أداة ت�و�C�ة فاعلة لألع*ـال االل$��ون�ـة �SـGل عـام وت�ـ��� الAـ�مات �SـGل خـاص، 
ل$ـــ5 ال*�قـــع نف�ـــه ��kـــاج إلـــى تـــ�و�ج مـــ5 خـــالل أدوات أخـــ�� ح�ـــى یـــ'Cح فـــي أداء 

  لة.وyائفه ال��و�C�ة األخ�� ��Jرة فاع
وه'ــاك الع�یــ� مــ5 األساســ�ات إلنSــاء وتJــ*�� ال*�قــع االل$��ونــي وهــي علــى ال'�ــ� 

  :(Salem et al, 2013)ال�الي 
  ���8ًا وج�ا�ًا لCلB ال(وار وت�ف�(ه� على تJفح م���اه. �Gkن ال�J*�� نأ* 
BCk أن ت$�ن قائ*ة ال�Jفح ل*���� ال*�قع في أعلـى الJـف�ة وعلـى الCـان��5 األk*ـ5 * 

.��kواأل  
  .(HTML)اع�*اد لغة ال��مCة * 
مــع إمGان�ـة االســ�عانة  (Flash)ال Ckـ�ز أن Gkـ�ن ال*�قــع ال*Jـ*� �ال$امــل م�'�ـًا علـى * 

  �ه أح�انًا.
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 * Bوال�ـي ی�8لـ mات غ�� م��ف�ة على أجه(ة ال�اس�ب العاد�Cة ب�مkام أ�Aم اس��ع
لف�ـــ�ة �ان�2ـــار ت'(�ـــل وت'Jـــ�B ت'(�لهـــا مـــ5 االن��نـــQ وق�ـــًا؛ األمـــ� الـــ�k mع�ـــ� ال(ائـــ� 

  ب�مC�ات ال�Sغ�ل، وه� ما Ckعله ع�ضة لل*لل وال���ل إلى م�اقع ال$��ون�ة أخ��.
 * jـGـال ع*لهـا و�عCـ� عـ5 م�اع�*اد م���� ق�m ومالئـ� ل8��عـة نSـا] ال*'2*ـة ���ـ� kع

  أرض ال�اقع.
إال فــي تق'ــ�5 اســ�A�ام ال�ســ�مات وال*88Aــات غ�ــ� الbــ�ور�ة، ���ــ� ال ت�ــ�A�م * 

  ال*�ض�عات وال*'ا�P ال�ي ت���عي ال�اجة وج�دها.
أن Gkــ�ن ال*�قــع ســهل االســ�A�ام ومف�ــ� �*ع'ــى أن ه'ــاك ق�*ــة مbــافة مــ5 وجــ�ده * 

  ول�j شGل�ًا.
تع��ــ� ال*�Jــف��G� 5�ف�ــة االتJــال �*�قــع ال*'2*ــة ومــا هــي م����اتــه والAــ�مات * 

�قــع �اســ�A�ام أدوات ال�ــ�و�ج ال�ــي تقــ�م مــ5 خاللــه، والع*ــل علــى تــ�و�ج و شــهار ال*
 االل$��وني األخ��.

  إلى مP<نات ال�<قع االل�
�وني على ال��< ال
الي:   Khan)٢٠١٥وق! أشار (
ع'�ان الJف�ة: ح�� ی�b*5 ال*�قع االل$��ونـي لل*'2*ـة عـ�ة صـف�ات یـ�� إع8ـاء * 

كـــل صـــف�ة م'هـــا ع'ـــ�ان م�Aلـــف عـــ5 األخـــ��، وال Ckـــ�ز إع8ـــاء ع'ـــ�ان واحـــ� لC*�ـــع 
  ف�ات ال*�قع.ص
وصف الJف�ة: BCk أن Gkـ�ن ل$ـل صـف�ة ع'Jـ� ��kـ�� علـى وصـف م��ـ�� * 

الJــف�ة، وأن هــ�ا ال�صــف ال 2kهــ� فــي الJــف�ة نف�ــها، ول$ــ2k 5هــ� فــي ح�>ــات 
  ال���. وأن ����k على >ل*ات مع��ة ل�صف ال*'�ج، 8kل� عل�ها ال$ل*ات ال�الة.
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ال�الــة فــي الJــف�ة أكqــ� مــ5 مــ�ة نــ¬ الJــف�ة: CkــB م�اعــاة أن ت�$ــ�ر ال$ل*ــات * 
دون االكqار م'ها، مع وج�د روا�� ت�bـ*5 نفـj تلـ. ال$ل*ـات ال�الـة، �اإلضـافة إلـى 
ت�ص�ف ال$ل*ـات ال�الـة ورZـ� ال��صـ�ف �الJـ�ر، فbـًال عـ5 م�اعـاة وضـع ال$ل*ـات 
�ب االن��اه إل�ها وZال�الي سـه�لة ان�قـال الـ(وار فـي ال*�قـع Cف�ة لJالة في أعلى ال�ال

  ات*ام ع*ل�ات ال�Sاء.و 
ال$ل*ــات ال�الــة: وهــي ال*فــات�ح األساســ�ة ال�ــي ت�ــاع� علــى yهــ�ر ال*�قــع علــى م��>ــات * 

  ال���، ف�BC االه�*ام في اخ��ار تل. ال$ل*ات وم�اعاة ع�م اإلPالة ف�ها.
أســـj >�ا�ـــة م��ـــ�� ال*�قـــع: إن شـــGل وتJـــ*�� وم��ـــ�� ال*�قـــع هـــ� مـــCk 5ـــ�ب * 

لـ�ا CkـB م�اعـاة اخ��ـار ال$ل*ـات ال��ـ�8ة وال*ع�ـ�ة ل*��ـ��  الع*الء لل�Jفح وال�Sاء،
  ال*�قع، وأن ت$�ن األل�ان وال�Jر ال*��A�مة ج�ا�ة وال ت$لف ف�ها.

ن*ــ�ذج صــ�اغة ال*��ــ��: وهــ� ن*ــ�ذج ی�bــ*5 عــ�د مــ5 األ�عــاد ال�ــي CkــB أخــ�ها * 
�ــاه، �عـ�5 االع��ـار ع'ــ� >�ا�ـة >ـل >ل*ــة وتJـ*�� أm شــGل فـي ال*�قـع وهــي (جلـB االن�

االه�*ـــــام و ثـــــارة الفbـــــ�ل، تفاصـــــ�ل ال*�قـــــع، االق'ـــــاع وال�ـــــ� علـــــى الSـــــ�اء أو إت*ـــــام 
 الع*ل�ات، ق�ار ال�Sاء أو ال�عامل).

�'ــان إلت*ــام ع*ل�ــة الSــ�اء: وت�bــ*5 >افــة ال�عــاب�� وال$ل*ــات * *Pإجــ�اءات خلــ� اال
ع ال*'2*ـة ال�ي تAل� الSع�ر �األمان ل�� الع*�ـل ال�ـالي وال*�تقـB ن��Cـة ال�عامـل مـ

مqـــل وضـــع شـــهادات الSـــ�G ال�قـــ�ی� وح�ـــ5 ال�'ف�ـــ� وشـــهادات الCـــ�دة ال�ـــي ت*�ل$هـــا 
ال*'2*ـة علــى ال*�قـع، ت�ضــ�ح اله�Gــل ال�'2�*ـي لل*'2*ــة وأســ*اء ال*�ـ��ل�5 فــي >ــل 
دائــ�ة أو ق�ــ� �*ــا ال ی�عــارض مــع ال�JAصــ�ة ألن ذلــ. kقــ�ب الSــع�ر �ــال�اقع لــ�� 

ألث*ــان ال*'�Cــات، رســ� خ��8ــة الSــ�اء ووضــع الع*�ــل، ت�ضــ�ح Pــ�ق الــ�فع وال�ــ�اد 
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روا�ــ� ت'ف�ــ� الع*ل�ــة �SــGل مفJــل وســهل، وتقــ�k� حــ�اف( م��ئ�ــة للع*ــالء مــ5 خــالل 
  ال*�قع االل$��وني.

  ال
�و�ج ع>� ال>��! االل�
�وني ٢,٤,٤
ـــل إرســـال  qـــ�ف�ة مJ*ـــات ال ـــي فـــي الع�یـــ� مـــ5 الع*ل� ـــ� االل$��ون ���G*kـــ5 اســـ�A�ام ال

�اقهــا �ال�ســائل أو اســ�الم ال�ثــائ� ال*8لــ�ب اســ�المها مــ5 خــالل ال�ثــائ� ال*8لــ�ب إل
تـــأم�5 تلـــ. ال�ثـــائ� ال$��ون�ـــًا و رســـالها >*�فـــ�، �اإلضـــافة إلمGان�ـــة تbـــ*�5 ال�ســـائل 

  ).٢٠١٠م���� ت�و�Cي لل*'2*ة (اس*اع�ل وآخ�ون، 
) ال��و�ج ع�� ال���� االل$��وني �أنـه إرسـال رسـائل ال$��ون�ـة ٢٠١٥و�ع�ف الفbل (

ـــ� ت�bـــ*5 �عـــl اإلعالنـــات للع*ـــالء، ســـ�اء ال�ـــال��5 أو ال*��*لـــ�5، تهـــ�ف إلـــى  ق
ال��اصـــل معهـــ� بهـــ�ف ت8ـــ��� أداء ال*'2*ـــة وت$ـــ��5 واجهـــة ت�ـــ��ق�ة لهـــا ع�ـــ� هـــ�ه 

) علــى أنــه أحــ� ٢٠١٤ال�ســ�لة االل$��ون�ــة. ب�'*ــا kع�فــه >ــل مــ5 م'Jــ�ر وم'Jــ�ر (
ــــ�5 ال�ســــائل ال��یqــــة فــــي ت�اســــل ال��انــــات وال*عل�مــــات ا ل$��ون�ــــًا مــــ5 أجــــل الــــ��Z ب

  ال*��هل. وال*'2*ة به�ف ت���� م'�Cاتها.
ال�ـ�و�ج ع�ـ� ال���ـ�  Shanthakumari and Priyadarsini) ٢٠١٣وقـ� عـ�ف (

 ���االل$��وني �أنه وس�لة فعالة م5 ح�� ال�$لفة و مGان�ة ال��ج�ه ل*�C*ع م��د، لل�ع
�ر ال*�ـ�ه�ف �ـال*���� ال*'قـ�ل، ع5 ال*'2*ة أو م'�Cات تق�مها به�ف إق'اع الC*هـ

مــع ضــ�ورة م�اعــاة أال یـــ�� تJــ'�ف رســائل ال*'2*ــة ضـــ*5 ال�ســائل ال*(عCــة. ف�*ـــا 
على أنـه أحـ� أدوات االتJـاالت ال��ـ��ق�ة ال*ه*ـة فـي ب'ـاء  Stokes) ٢٠٠٩ع�فه (

وه'ــاك  عالقــات ق��ــة بــ�5 ال*'2*ــة وع*الئهــا �اســ�A�ام ال�ســائ� االل$��ون�ــة ال*�Aلفــة.
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مــ5 م(اkــا اســ�A�ام ال���ــ� االل$��ونــي فــي ال�ــ�و�ج وهــي علــى ال'�ــ� ال�ــالي (الفbــل،  الع�یــ�
٢٠١٥:(  
  ،االل$��وني ����ال��اف�: ألن >ل اش��اك ان��نQ ی�b*5 اس�A�ام خ�مات ال

 Qمـــة االن��نـــ�االشـــ��اك مـــ5 مـــ(ود خ �ســـ�اء تـــ(ISP) م�Aأو >ـــان لل*�ـــ� ،
>ان �kـ�A�م خ�مـة تCار�ـة إمGان�ة ال�ص�ل إلى ال��B م5 خالل الع*ل أو 

 mی5 مـع مـ(ود�د ال*�عاقـ�فـ�ق عـk Qمي االن��نـ�Aد م���فع ،Qعلى االن��ن
خ�مة االن��نQ أو ال*��A�م�5 لA�مات االن��نـQ أو شـ�Gة ال��ـB العال*�ـة، 
بل إنه G*kـ5 اآلن اسـ�ق�ال رسـائل ال���ـ� االل$��ونـي علـى أنـ�اع م�عـ�دة مـ5 

ة اتJال شائعة ج�ی�ة �الqقة، ألنـه یـ��Z اله�اتف ال*�*�لة، فه� أ��� وس�ل
ــــ'ه� فــــي صــــ�رة نJــــ�ص  األفــــ�اد معــــًا ع�ــــ� االن��نــــQ ب'قــــل ال*عل�مــــات ب�

  ���8ة.
  ة أرقــام�عــ B8لــ� �یــ� Qــ� االن��نــ�انAفــاض ال�$لفــة: قــ� أصــ�ح االتJــال ع

 �qاالل$��وني أك ����ب�ًال م5 االش��اك �الA�مة، وZال�الي ال ت�$لف رسالة ال
�غ�ق في >�اب�ها و رسـالها، >*ـا أنـه لـ�j ه'ـاك جهـاز معـ�5 م5 ال�قQ ال*�

یل(م ت�اف�ه ل�� م�ـ�ق�ل ال�سـالة ح�ـى یـ�*5G مـ5 ق�اءتهـا، ول$ـGk 5فـي لـ�ل. 
ال�Jــ�ل علــى ب�نــامج ب��ــ� ال$��ونــي Gkــ�ن م�bــ*'ًا �الفعــل فــي  مC*�عــة 

 Americaال�ـــ�امج ال��ـــاب�ة ال*ال�ـــة أو بـــ�امج ال*Sـــ��>�5 فـــي خـــ�مات 
Online ـــــــل أو م qم Bـــــــ ـــــــ�امج تJـــــــفح ال��  CNetscape*�عـــــــة ب

Commuinicator & Microsoft Internet Explorer  ــل ب�نــامجqم
Microsoft Outlook Express.  
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  5عـ �مهـارة ت(�ـ Bال$��ونـي ال ت�8لـ �ام: إن >�ا�ة رسالة ب���Aسه�لة االس�
، >*ــا أن اســ�ق�ال ال�ســالة ال kقــل sendك�ا�ــة مل��yــة ثــ� ال'قــ� فــ�ق زر 

ل. سه�لة، فاألم� ال ی�8لB أك�q م5 مع�فة >�ف�ة ال�عامل مع جهـاز ع5 ذ
  ال$*���ت� �اإلضافة إلى مهارات الق�اءة وال$�ا�ة العادkة. 

 Chadwick)وم5 األم�ر ال�اجB م�اعاتها ع'� إرسـال رسـالة ب��ـ� ال$��ونـي مـا یلـي
and Deherty,  (2012   و) ،ة��  :)٢٠١٢ص

 وال�ــ�دد Qت$ــ�ار ع*ل�ــة  :ال��ق�ــ ��ــه زمــ5 إرســال تلــ. ال�ســالة ومــ� �ــJو�ق
اإلرســال مـــ5 الCهـــة ال*عل'ـــة، ح�ـــ� CkــB اخ��ـــار ال�قـــQ األن�ـــB لإلرســـال 
وخ�Jصًا اذا >انـJA� Qـ�ص ح*لـة ت�و�C�ـة، �اإلضـافة إلـى م�اعـاة عـ�د 

 م�ات اإلرسال ألن ذل. kفق�ها مع'اها.
 ل�ة ال*ه*ـة :خانـة م�ضـ�ع ال�سـالةGـSفـي ال�سـالة، ال�ــي  وهـي مـ5 األمـ�ر ال

ت��ح لل*��ق�ل فه� ل*�ـة سـ��عة عـ5 م��ـ�� ال�سـالة، إضـافة ل$�نهـا ت2هـ� 
اه�*امًا �الع*�ل ووق�ه، وت��ز أه*�ة هـ�ا األمـ� مـع الع*ـالء الـ�ی�k 5ـ�ق�ل�ن 

  رسائل ب���kة >q��ة خالل ال��م ال�اح�.
 االل$��وني ����أنهـا وت�Aلف ع5 خانة م�ض�ع ال�سالة في  :ع'�ان رسالة ال

ت$�ن بـ�اخل ال�سـالة، ومـ5 الbـ�ورm >�ا�ـة الع'ـ�ان �SـGل م*�ـ( عـ5 �ـاقي 
  ج�� ال�سالة ل�ضع القارÏ مC�دًا في ص�رة ال*�ض�ع.

 االل$��وني ����ف*5 ال*ه� ت�>�( ال�سالة على األمـ�ر ال*ـ�اد  :�Pل رسالة ال
ت�صــ�لها للقــارS� ÏــGل مفهــ�م ومــ�ج( فــي نفــj ال�قــQ، وذلــ. ل�C'ــB ملــل 

 Ïاهل ال�سالة.القارCال�الي تZو  
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 س�ـــةn*ار�ـــة للCـــه  :رمـــ( العالمـــة ال�� �ـــJو�قLogo  �س�ـــة، ح�ـــ� یـــ�n*ال
ـــه أه*�ـــة فـــي تع(�ـــ( الJـــ�رة ال�ه'�ـــة  وضـــعه فـــي أعلـــى �kـــار ال�ســـالة، ول
ـــــل Pـــــا�ع الC�kـــــة  ـــــ�� م�ـــــ�ل� ال�ســـــالة وقارئهـــــا، �اإلضـــــافة ل'ق لل*nس�ـــــة ل

  وال*�ث�ق�ة ع5 ال*'2*ة ال*�سلة لل���� االل$��وني.
 ام ال�ســـــ�م ال��ضـــــ���ة�Aان�ـــــة  :اســـــ���مqـــــل الCـــــ�اول واألشـــــGال وال�ســـــ�م ال

وغ��هــا، فهــي ت�*ــل ال$q�ــ� مــ5 ال�عــاب�� وال*bــام�5 دون ال�اجــة لإلكqــار 
  م5 ال��د وال��ض�ح �الفق�ات ال��8لة.

 ة��ح�ــ� ت�ــ�ح هــ�ه الــ�وا�� للقــارÏ اســ�(ادة ال*عل�مــات  :إدراج الــ�وا�� ال�Sــع
ـــه لCهـــات أخـــ�� ذات حـــ�ل فقـــ�ة أو م�ضـــ�ع معـــ� 5 داخـــل ال�ســـالة، أو نقل

عالقة �*�ض�ع ال���� االل$��وني ال*�سل، ل$5 م5 الbـ�ورm عـ�م اإلكqـار 
  م5 تل. ال�وا�� ألن ذل. kفق� مع'اها ووy�ف�ها.

 ـــــ�ئ�ة  :ال�ســـــ�م ال*���>ـــــةbلفـــــة ال�عـــــاب�� أو ال�ـــــأث��ات ال�Aـــــل ال�جـــــ�ه مqم
ال���� االل$��وني، إال أن وال�Jت�ة، فهي تbفي ج*ال وت���S على رسالة 

اإلكqار م5 اس�A�ام تلـ. ال�سـ�م kعGـj نـ�ع مـ5 عـ�م ال�سـ*�ة عـ5 م��ـ�� 
  ال�سالة.

 ¬�ــــJAهــــات  :ال�Cعــــة األفــــ�اد وال��P ــــار�و�قJــــ� �ــــه األخــــ� �عــــ�5 االع�
م�ـــ�ق�لة ال�ســـالة، ف$ل*ـــا زاد عـــ�د هـــnالء األفـــ�اد ت*�ـــل ال�ســـالة ألخـــ� Pـــا�ع 

ــــة والعGــــj صــــ��ح، لــــ�ا G*kــــ5 تJــــ'�ف وتق�ــــ�� ال*�ــــ�ل*�5 إلــــى  الع*�م�
  مC*�عات وق�ائ�.
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 ــة ال�اجعــةk�وذلــ. ب�ــ�ك �ــاب االس�ف�ــار مف��حــًا ل*�ــ�ل� ال�ســالة، وال��ح�ــB  :ال�غ
 ب�ل. في ال�سالة.

 ال
�و�ج ع>� اس
H!ام ش>Pات اله<اتف ال���<لة ٢,٣,٥
آلخــ�، وهــي إن اله�اتــف الAل��ــة ســهلة االســ�ع*ال، تJــاحB األفــ�اد ع'ــ� تــ'قله� مــ5 مGــان 

بـــ�ل. تbـــ*5 لل*'2*ـــات ال��اصـــل مـــع ع*الئهـــا فـــي >ـــل زمـــان ومGـــان، األمـــ� الـــ�k mع��ـــ� 
 و�عـــ�ف ).٢٠١٤ف�صـــة ت�و�C�ـــة ألنSـــ8ة ال*'2*ـــة إذا مـــا أح�ـــ'Q اســـ�q*ارها (م�*ـــ�، 

)٢٠١٠ (El-Gohary  ات اله�اتـــــف ال*�*�لـــــة �أنهـــــا هـــــي ج*لـــــةG�ال�ـــــ�و�ج �اســـــ�A�ام شـــــ
ال��اصــل وال�فاعــل مــع الC*هــ�ر ال*�ــ�ه�ف �اســ�A�ام  ال**ارســات ال�ــي ت*Gــ5 ال*'2*ــات مــ5

ــــــة. ب�'*ــــــا ع�فهــــــا >ــــــل مــــــ5 ) ٢٠١٠( أجهــــــ(ة الهــــــاتف ال*�*ــــــ�ل وت8��قاتهــــــا ال*�Aلف
Saadeghavziri & Hosseini  ام ق'ــ�ات�Aــات �اســ�C�'*ــ�اء الSع ال'ــاس ل�CــSأنهــا ت�

  اله�اتف ال*�*�لة >�س�لة ل'قل ال�سائل اإلعالن�ة.
ال�ــ�و�ج �اســ�A�ام شــ�Gات اله�اتــف ال*�*�لــة �أنــه  Zegreanu) 2012وقــ� عــ�ف (

 Qوقــ mــائ5 فــي أZ)ال �ــال الالســل$�ة ال�فاعل�ــة ل�(و�ــJام أجهــ(ة االت�Aال*عل�مــات اســ��
 Cleff) ٢٠١٠عــ5 ال*'�Cــات �الSــGل الــ�m ی�لــ� ق�*ــة ل$ــل أصــ�اب العالقــة. ف�*ــا ع�فهــا (

الء جـــ�د، وال��اصـــل مــــع �أنهـــا ســـCل االتJـــاالت الJـــادرة والـــ�اردة لل*'2*ـــات لCـــ�ب ع*ـــ
الع*ــالء ال�ـــال��5، وخـــ�م�ه� واإلجا�ــة علـــى أســـ�ل�ه� �اإلضـــافة إلــى ال�8��قـــات األخـــ�� ال�ـــي 

ومــ5 خــالل ال�ع��فــات ال�ــا�قة G*kــ5 تق�ــ�� اله�اتــف ال*�*�لــة إلــى  G*kــ5 أن تAــ�م الع*ــالء.
  ):٢٠١٣األن�اع ال�ال�ة (اس*اع�ل، 

: وهــي اله�اتــف ال*�*�لــة (Basic cellphones)اله�اتــف ال*�*�لــة األساســ�ة * 
  ال�ي ت�b*5 ال�yائف األساس�ة م5 إج�اء مGال*ات و رسال رسائل قJ��ة.
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: وهــي اله�اتــف ال*�*�لــة ال�ــي (Features cellphones)  ه�اتــف ال*(اkــا اإلضــاف�ة* 
.Qرة على ال�ص�ل إلى االن��ن�5 وق�)Aعلى >ام��ا وذاك�ة ت mت���  

: وهــي ت��ــ�m علــى ت8��قــات م�Aلفــة، (Smart cellphones)اله�اتــف ال�>�ــة * 
�Gات الهـاتف Sال� لqل ال�Cت�، وت��8�ع الع*ل �ال���وت�b*5 ن2ام تSغ�ل مqل ال$*

  .(Wifi)�اإلضافة إلى ش�Gات االن��نQ الالسل$ي  (3G)ال*�*�ل 
أما ع5 ال�صـ�ل إلـى الع*ـالء �اسـ�A�ام شـ�Gات اله�اتـف ال*�*�لـة �Aـالف االتJـال 

  ش� فإن ه'اك ع�ة �Pق لل�ص�ل إلى الع*الء ن�>� م'ها:ال*�ا
  ـ��ةJمات ال�سـائل الق�خـ(Short Messages Services – SMS) :

ح�ــــ� �kــــ*ح الهــــاتف ال*�*ــــ�ل لل*'2*ــــة ال*عل'ــــة ��Gا�ــــة رســــالة نJــــ�ة ال 
ـــــة،  ١٦٠ت�Cـــــاوز  ح�فـــــًا، وت�ـــــ�A�م لإلعـــــالن أو ال��ل�ـــــغ عـــــ5 خ�مـــــة مع�'

�ل�غ ع5 ال��>ات ال�'$�ة على ال��اب فـي �اإلضافة إلى اس�A�امها في ال�
حـــال ال�ـــ�B واإلیـــ�اع، وت�8لـــB هـــ�ه الA�مـــة ال�Jـــ�ل علـــى رقـــ� الهـــاتف 

 Bamba)ال*�*�ل الAاص �الع*�ل وم�افقة م��قة م'ه الس�ق�ال ال�سـائل 
and Branes, 2007).  

  دة�مات رســـــائل ال�ســـــائ� ال*�عـــــ�خـــــ(Multimedia Message 
Services) mی� �اإلضــافة : وهــي رســائل ت��ــ��لل$�ا�ــة، صــ�ت وصــ�رة وف�ــ

ل�ا فإنها ت�8�ع إرسـال إعـالن أكqـ� تـأث��ًا فـي الع*ـالء ن2ـ�ًا إلشـ�اكها حـ�اس أك�ـ� 
للع*�ل، وتC�ر اإلشارة �أن ت$لفة ه�ا ال'ـ�ع مـ5 ال�سـائل م�تفـع ن�ـ��ًا مقارنـة �ـال'�ع 

ع*ــالء �*ــا األول، و��ــ�A�م هــ�ا ال'ــ�ع مــ5 ال�ســائل ع'ــ�ما ت��ــ� ال*'2*ــة مSــار>ة ال
 mدnلة، إال أن اخــ�الف أنــ�اع ه�اتــف الع*ــالء تــCی� م�ــ�ع ف�ــPل�نه مــ5 مقــاCــ�k
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لعــــ�ض اإلعــــالن �8ــــ�ق م�Aلفــــة ح�ــــB حCــــ� ودقــــة شاشــــة الهــــاتف ال*�*ــــ�ل 
(Patat, 2011).  

  ل�ت�ث�: و��ـ�A�م هـ�ا (Infrared and Bluetooth)خ�مات االنف�ار�� وال
ي ن8ـاق جغ�افــي معــ�5 (ب'ــ. ال'ـ�ع مــP 5ــ�ق ال�ــ�و�ج ع'ـ� وجــ�د الع*ــالء فــ

أو م�>ـــ( ت�ـــ�ق مـــqًال) لإلعـــالن عـــ5 خ�مـــة أو عـــ�ض خـــاص تـــ� إPالقـــه 
خالل ت�اجـ� الع*�ـل فـي ال*Gـان، ح�ـ� ت�لـغ ال*�ـافة ال�ـي kغ8�هـا ال�ل�تـ�ث 

 Persuad)م�ـ�ًا فـي اله�اتـف ال�>�ـة  ٢٥٠م��ًا ب�'*ا تJـل إلـى  ٤٠-١٥
and Azhar, 2012).  

وللق�ــــام ��*لــــة ت�و�C�ــــة �اســــ�A�ام شــــ�Gات الهــــاتف ال*�*ــــ�ل فــــإن ه'ــــاك عــــ�د مــــ5 
 ,Buckley)ال�8Aات BCk ات�اعها لb*ان فعال�ة ال�ـ�و�ج وهـي علـى ال'�ـ� ال�ـالي 

2008):  
  ت��ی� أه�اف ال�*لة و�Pق اس�A�ام الهاتف ال*�*�ل في ال��و�ج لل*'�Cات.* 
  .ون�ع�ة اله�اتف ال*�*�لةال�ع�ف على الC*ه�ر ال*��ه�ف م5 ال�*لة * 
ت��ی� ��Pقة ت�ل�غ الع*�ل �ال�*لة، وما إذا >انQ ت��اج إلذن م�ـ�� م'ـه �اسـ�ق�ال * 

  ال�سائل.
مع�فــة شــ�>ة االتJــاالت ال�ــي ســ�ق�م �ال�*لــة ون�ع�ــة الAــ�ادم ال�ــي س��ــ�A�مها، ومــ�� * 

  ت وم�اعاة ال�JAص�ة وحق�ق االس�A�ام وال'�S.ال�(امه� �الق�ان�5 وال���Sعا
رســ� تJـــ�ر عـــ5 دور ال�*لـــة ال��و�C�ـــة �اســ�A�ام الهـــاتف ال*�*ـــ�ل و>�ف�ـــة ت$املهـــا مـــع * 

  ال�8A ال����ق�ة وال��و�C�ة األخ�� لل*'2*ة س�اء ال�قل��kة أو االل$��ون�ة.
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  ال���ة ال
�اف��ة ٢,٤
�ـة ال�ـي تع*ـل ف�هـا ال*'2*ـات �عـ�م ا��السـ�ق�ار وال�ی'ام�G�ـة ال*�ـ�*�ة وال�8ـ�ر ت��� ال

ال���ع في م�Aلف ال*Cاالت، وتع��� ال*�(ة ال�'اف��ة ع'�Jًا اس��ات�C�ًا وه�فًا أساس�ًا 
ت�عى ال*'2*ات الك��ابها، ح�� ت�اول ال*'2*ات ت��ی� أوجه ت*�(ها عـ5 م'اف�ـ�ها 

Cــة ذلــ. ت�ضــح ل'ــا وال��>�ــ( عل�هــا بهــ�ف اســ�A�امها فــي ال�ــ�و�ج ل*'�Cاتهــا، و ن ن��
وضــعها ال�'اف�ــي فــي ال�ــ�ق وقــ�رتها علــى ال�فــاp عل�ــه ألPــ�ل ف�ــ�ة زم'�ــة م*G'ــة، 
وهــ�ا مــا ی�ضــح أن ه'ــاك دوافــع وأســ�اب تــ�فع �ال*'2*ــة إلــى االج�هــاد وال�ــعي إلــى 

 ).٢٠١٥ت���8 تل. ال*�(ة ال�'اف��ة (الJادق، 
  تع��^ ومفه<م ال���ة ال
�اف��ة  ٢,٤,١

ـــ ـــ�ی5 ت�ـــعى ال*'2*ـــات إل ـــى م'اف�ـــ�ها ال ـــ(ة ت'اف�ـــ�ة واحـــ�ة أو أكqـــ� عل ى االنفـــ�اد �*�
kع*ل�ن في نفj ق8اع الJ'اعة، ح�� تع��ـ� ال*�ـ(ة ال�'اف�ـ�ة ثـ�رة حق�ق�ـة فـي مCـال 
إدارة األع*ــال وذلــ. ألنهــا ت�ــاع� ال*'2*ــة فــي ت�ق�ــ� ال�*�ــ( عــ5 ال*'اف�ــ�5، ولهــ�ا 

ل ال*'2*ة م�ضـع ال�راسـة تع�دت ال�عار�� م5 ال�احq�5 >ل ح�B وجهة ن�2ه ومCا
 ،m��ها م�(ة ت'اف��ة (الع��  ).٢٠١٥والع'اص� ال�ي kع�

) ال*�ـــ(ة ال�'اف�ـــ�ة �أنهـــا الهـــ�ف االســـ��ات�Cي الـــ�m ت�ـــعى ٢٠١٥و�عـــ�ف صـــالح الـــ�ی5 (
ج*�ع ال*'2*ات إلى ت�ق�قه م5 خـالل ال*�اف2ـة علـى وضـع��ها ال�'اف�ـ�ة وت��ـ�'ها، مـ5 

ع5 م'�Cات ال*'اف�ـ�5، وZأسـعار أقـل، أو تقـ�k� م'�Cـات خالل تق�k� م'�Cات ال تقل ق�*ة 
علـى أنهـا القـ�رة علـى ت�ل�ـ�  Taie) ٢٠١٤( ذات خJائ¬ ف���ة م5 ن�عها. ب�'*ا تع�فها

ال*ــ�اخ�ل مــ5 ع�امــل إن�ــاج م�تفعــة ن�ــ��ًا، �اإلضــافة إلــى ت�ل�ــ� م�ــ���ات ع*الــة م�ــ��امة 
  لع�امل اإلن�اج وفي ال�قQ نف�ه الق�رة على ال�ع�ض لل*'اف�ة وم�اجه�ها ب'Cاح.
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ال*�ــ(ة ال�'اف�ــ�ة �أنهــا قــ�رة  Gharehbashloni and Seify) ٢٠١٤( و�عــ�ف
لــــى ال�قــــاء واالســــ�*�ار فــــي ال�ــــ�ق مــــ5 خــــالل جــــ�ب الع*ــــالء �اســــ�A�ام ال*'2*ــــة ع

) �أنهــــا ٢٠١٣خJــــائ¬ ت*�ــــ( م'�Cاتهــــا عــــ5 �ــــاقي ال*'اف�ــــ�5. ف�*ــــا ع�فهــــا نایــــل (
ــا إلــى (ت$لفــة أقــل، ارتفــاع الCــ�دة،  االن�ــاج �ــأك�q وأكفــأ ن�ــ��ًا و�Sــ�� إلــى ال$فــاءة ه'

  ال*الئ*ة العال�ة في ال(مان وال*Gان).
ال*�ــ(ة ال�'اف�ــ�ة �أنهــا ال�ضــع الــ�m ی�ــ�ح ال�عامــل مــع م�Aلــف  )٢٠١٢( وقــ� عــ�ف ح�ــ�ش

�ــة ال*��8ــة �ال*'2*ــة �Jــ�رة أفbــل مــ5 ال*'اف�ــ�5 �*ع'ــي أنهــا تع�ــ� عــ5 مــ�� ��ع'اصــ� ال
 Rose) ٢٠١٠( ف�*ـا أشـار القـ�رة علـى األداء ���8قـة kعCـ( ال*'اف�ـ�ن عـ5 الق�ـام �*qلهـا.

et al ــل بــ�رت� لل*�ــ(ة اGkها فــي تع��ــ� ما�ل�'اف�ــ�ة �أنهــا الق�*ــة ال�ــي G*kــ5 لل*'2*ــة أن ت'Sــ
 لع*الئها فbًال ع5 ال�$ال�ف ال�ي ت��*لها م5 أجل إنSاء ه�ه الق�*ة.

ومــــ5 خــــالل اســــ�ع�اض ال*فــــاه�� ال*�ت�8ــــة �ــــال*�(ة ال�'اف�ــــ�ة G*kــــ5 القــــ�ل أن ال*�ــــ(ة 
Gشـــ �ل ال�'اف�ـــ�ة هـــي تفـــ�ق ال*'2*ـــة عـــ5 م'اف�ـــ�ها �األســـعار، ح�ـــ� G*kـــ5 أن تأخـــ

أسعار أقل مقارنة �أسعار ال*'اف��5 ن2�ـ� م'ـافع م��ـاو�ة وتقـ�k� م'�Cـات ذات جـ�دة 
عال�ــة وت�جــه للع*ــالء �SــGل أفbــل مــ5 ال*'اف�ــ�5، و/أو تقــ�k� م'�Cــات ذات م'ــافع 
ف���ة، وأن ت$�ن ال(�ادة ال�ع��ة ال*ف�وضـة علـى ال*'�Cـات �SـGل مـ�روس وم'8قـي. 

j س�ق الJ'اعة أو ال'Sا] االق�Jادm وال�فاp فbًال ع5 الق�رة على االس�*�ار ب'ف
علــى م�قــع م�*�ــ( ضــ*5 هــ�ا ال�ــ�ق مــ5 خــالل م�اك�ــة ال�8ــ�ر ال�$'�لــ�جي وامــ�الك 
ال*ـــ�ارد (ال�Sـــ��ة وال*ادkـــة) ال�ـــي ت�ـــ�8�ع خلـــ� ق�*ـــة مbـــافة لل*'�Cـــات ال�ـــي تقـــ�مها 

  ال*'2*ة لع*الئها.
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  خcائG ال���ة ال
�اف��ة  ٢,٦,٢

 ):�٢٠١٣ــا�قة أن ال*�ــ(ة ال�'اف�ــ�ة ت��ــ� �الJAــائ¬ ال�ال�ــة (نایــل، ی�bــح مــ5 ال�عــار�� ال
تـــnدm إلـــى ت�ق�ـــ� األفbـــل�ة وال�فـــ�ق علـــى ، أنهـــا ن�ـــ��ة ول��ـــQ م8لقـــة أm ت�قـــ� �ال*قارنـــة

تــ'عjG فــي >فــاءة أداء ال*nس�ــة فــي ، ت'�ــع مــ5 داخــل ال*nس�ــة وت�قــ� لهــا ق�*ــة، ال*'اف�ــ�5
CkـــB أن تـــnث� فـــي الع*ـــالء و دراكهـــ� ، أو >ل�ه*ـــاأنSـــ�8ها أو فـــي ق�*ـــة مـــا تقـــ�م لل*Sـــ���5 

ال تــ(ول ��ــ�عة ع'ــ�ما یــ�� ت���8هــا ، ألفbــل�ة مــا تق�مــه ال*'2*ــة وت�فــ(ه� علــى الSــ�اء م'هــا
 وتC�ی�ها أm أنها ت�وم لف��ة ��Pلة ن���ًا.

  أس>اب سعي ال��]�ات ل
�ق�� ال���ة ال
�اف��ة ٢,٤,٣
ت ت�ــعى جاهــ�ة المــ�الك ال*(اkــا ال�'اف�ــ�ة نــ�>� ه'ــاك الع�یــ� مــ5 األســ�اب ال�ــي تCعــل ال*'2*ــا

  ):٢٠١٤م'ها (ل8في، 
  تع�د الف�ص في ال��ق العال*ي �ع� انف�اح األس�اق وت���� ال�Cارة ال�ول�ة.* 
وفـ�ة ال*عل�مـات عــ5 األسـ�اق وســه�لة م�ا�عـة ومالحقــة ال*�غ�ـ�ات ن��Cــة تقـ�م ن2ــ� * 

ال��ـ��� وتق'�ـات الق�ـاس ال�ـي ت�عامـل ال*عل�مات واالتJاالت وت�8ر أسـال�B ��ـ�ث 
  بها ال*'2*ات.

ت�ارع ع*ل�ات اإلبـ�اع واالب�$ـار �فbـل االسـ�q*ارات الbـA*ة فـي ع*ل�ـات ال��ـ� * 
 وال����8 ون��Cة ال��الفات ال$��� ب�5 ال*'2*ات في ه�ا ال*Cال.

 ال��8ر ال*��*� وال���ع في حاجات ورغ�ات وأذواق الع*الء.* 
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  ال���ة ال
�اف��ةأ;عاد  ٢,٤,٤
��عــة نSــاPها وال*'�Cــات ال�ــي P Bلــف أ�عــاد ال*�ــ(ة ال�'اف�ــ�ة مــ5 م'2*ــة إلــى أخــ�� ح�ــ�Aت
ت�عامل ف�ها وحC� تلـ. ال*'2*ـة، إال أن ج*�ـع هـ�ه األ�عـاد م'�qقـة مـ5 االسـ��ات�C�ات الـqالث 

  ):٢٠١١(خJاونة،  �قًا، ون�>� م'هااألساس�ة ال*�>�رة سا
�� ال$لفـة مـ5 ال�>ـائ( األساسـ�ة ل'Cـاح وتفـ�ق ال*'2*ـة فهـي ت*G'هـا ال�$لفة ال*'Aفbة: تع* �

 l�فــAأســعار م'اف�ــة ت*'�هــا م�ــ(ة ت'اف�ــ�ة أمــام م'اف�ــ�ها، و ن إه*ــال ال*'2*ــة ل� �k�مــ5 تقــ
كلفة م'�Cاتها س�nدm بها إلى ال��ه�ر واالن�هـاء مـ5 ال�ـ�ق ن��Cـة عـ�م قـ�رتها علـى الJـ*�د 

�  ).٢٠١٢اني وآخ�ون، أمام ال*'2*ات ال*'اف�ة (ال�ل
جـــ�دة الAـــ�مات: إن ت�ق�ـــ� ال*'2*ـــة ل*�ـــ���ات عال�ـــة مـــ5 الCـــ�دة فـــي خـــ�ماتها * 

ســ�(�� مــ5 ق�*ــة هــ�ه الAــ�مات �ال'�ــ�ة لع*الئهــا، وســ�Cعلها قــادرة علــى فــ�ض ســع� 
أعلــــى ل*ــــا تق�مــــه مــــ5 خــــ�مات، وال بــــ� أن Gkــــ�ن ه'ــــاك ت�افــــ� بــــ�5 رغ�ــــات الع*ــــالء 

ه م5 خ�مات، لb*ان ت�ق�� ال*�(ة ال�'اف��ة وال�قـاء وت�قعاته� وZ�5 ما J�kل�ن عل�
  ).٢٠١١في س�ق الA�مة (شع�ان، 

ســــ�عة االســــ�Cا�ة (ال*�ونــــة): وهــــي قــــ�رة ال*'2*ــــة علــــى تــــ�ف�� مــــ�� واســــع مــــ5 * 
الA�مات، وال�ع�یل في الA�مات القائ*ة �GSل س��ع ل�ل��ة حاجـات ورغ�ـات الع*ـالء، 

اد ال*�ـ(ة ال�'اف�ـ�ة هـ� أن حاجـات ورغ�ـات وما kف�ض >�ن س�عة االسـ�Cا�ة أحـ� أ�عـ
الع*الء ت��8ر مع م�ور ال(م5 وZال�الي فإن ال*�اءمة لها kع��� ت��m أمام ال*'2*ة، 
وهـ�ا ی�8لــB مـ5 ال*'2*ــة ح�اســ�ة عال�ـة وفهــ� ع*�ــ� للع*ـالء وخJائJــه� (ل8فــي، 

٢٠١٤.(  
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�� ال*'�Cــات ال�قــQ: إن اســ�غالل ال*'2*ــة لعامــل ال�قــQ فــي إنCــاز الع*ل�ــات وت�ــل* 
للع*ــالء kع��ــ� ســ� مــ5 أســ�ار نCاحهــا علــى م'اف�ــ�ها، وهــ�ا kع�*ــ� علــى تقل�ــل دورة 
ح�اة ال*'�ج م'� ل�2ة ت�ل�� الف$�ة إلى أن ی�� ت�ل�*ه للع*�ل وتقـ�k� خـ�مات ال*�ا�عـة 
مــا �عــ� ال��ــع، فــإن ن�CــQ ال*'2*ــة فــي ذلــ. س��Jــل علــى م�ــ(ة ت'اف�ــ�ة مــ5 خــالل 

  ).٢٠١٣ب، ال�قQ (كاy� وع��ال�ها
ــًا �االب�$ــار، وهــ� �عــ� مSــ�� مــ5 اســ��ات�C�ة ال�*��ــ(، *  ال��ــ�ی�: و�Sــار إل�ــه أح�ان

ـــ� فـــي م�اصـــفات ال*'�Cـــات ال�ال�ـــة أو  ـــه إدخـــال م'�Cـــات ج�یـــ�ة أو ال�غ�� و�قJـــ� �
اسـ���اث Pــ�ق إن�ـاج ج�یــ�ة، ت�ــاه� فـي ز�ــادة الق�*ـة لل'Sــا] الــ�m تقـ�م �ــه ال*'2*ــة 

 ).٢٠٠٩(ال��'�ة، 

٢,٥ y<ة ع0 ب�2 فل�.�0ن  
م ٢١/٠٢/١٩٦١م في م�ی'ة غ(ة، وZ�أ نSاPه ب�ار�خ ١٩٦٠تأسj ب'. فل�8�5 في عام 
ج'�ه  ١٥٠٠٠٠ج'�ه مm�J، ورأس مال م�ف�ع  ٥٠٠٠٠٠ب�أس مال م�Jح �ه kق�ر بـ 

م�yف�5 فق�. واس�*� ال�'. في ع*له م'� تأس��ه إلى أن أغل� في  ١٠مm�J، وZ�أ �ع�د 
االح�الل اإلس�ائ�لي ع'� اح�الله لق8اع غ(ة، واس�*� اإلغالق ح�ى م على ی� ١٩٦٧عام 
ج'�ه مm�J فق� (ال*�قع  ٣٤٥٠٠٠م، و>ان رأس مال ال�'. في ح�'ه ال ی�Cاوز ١٩٨١عام 

  ). www.bankofpalestine.com االل$��وني ل�'. فل�8�5،
�ـًا م'�Sـ�ة بـ�5 الbـفة  ٥٤م، B٢٠١٤ ال�'ـ. ح�ـى نهاkـة عـام وZلغ ع�د ف�وع ومGاتـ�Gف�عـًا وم

الغ�Z�ة وق8اع غ(ة، وه� ب�ل. �Gkن ال�'. األول م5 ح�ـ� االن�Sـار الCغ�افـي مقارنـة �ـال�'�ك 
وق� حق� ال�'. انCازات >��ـ�ة علـى الـ�غ� مـ5 ال2ـ�وف الJـع�ة  األخ�� العاملة في فل�8�5،

مل�ــ�ن دوالر  ٤٠,٢حقــ� ال�'ــ. أرZاحــًا صــاف�ة بلغــQ م ٢٠١٤ مال�ــي ت*ــ� بهــا فل�ــ8�5، ففــي عــا
، أm ب'�ـــ�ة ٢٠١٤مل�ـــ�ن دوالر أم��Gـــي فـــي نهاkـــة عـــام  ٢٤٢٤,٧أم��Gـــي، وZلغـــQ م�جـــ�دات ال�'ـــ. 
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مل�ــــ�ن دوالر ب'�ــــ�ة ز�ــــادة  ٢٨٠,١% مقارنــــة �العــــام ال�ــــاب�، وZلغــــQ حقــــ�ق ال*�ــــاه*�5 ٣,٢ن*ــــ� 
م، ٢٠١٤ق�ة لل�'ــ. فــي مCــال ال�دائــع فــي نهاkــة عــام % عــ5 العــام ال�ــاب�، ون*ــQ ال�Jــة ال�ــ� ١١,١
% مــ5 إج*ــالي ودائــع الق8ــاع ال*Jــ�في، وZلــغ عــ�د مــ�yفي ال�'ــ. ٢٣,٠٨%، ل�Jــ�ح ١٨,١٦ب'�ــ�ة 

% عـ5 العـام ال�ـاب� (ال�ق��ـ� ٥,٦١م�yفـًا وم�yفـة، ب'�ـ�ة ن*ـ�  ١٢٨٠م عـ�د ٢٠١٤ح�ى نهاkة عام 
  ).٢٠١٤ال�'�m ل�'. فل�8�5، 
ل�ه سـا�قا، فـإن مJـ�وفات ب'ـ. فل�ـ8�5 علـى ال�عاkـة واإلعـالن فـي العـام و>*ا ت*Q اإلشارة إ

٢٠١٤ ) Qة ز�ــادة ( ٣,٧٥٢,٥٤٥بلغـ�ال�ــي  ٢٠١٣%) عـ5 العــام ١,٥٤دوالر أم��Gــي)، ب'�ـ
) Qـ.  ٣,٦٩٥,٤٧٥بلغ'�). وم*ـا ال شـ. ف�ـه ٢٠١٤فل�ـ8�5، دوالر أم��Gـي) (ال�ق��ـ� ال�ـ'�m ل

�و�ج االل$��ونــي �ع'اصــ�ه وأدواتــه، مــع العلــ� أن ال�احqــان أن جــ(ء مــ5 هــ�ه ال*Jــ�وفات ی'فــ� علــى ال�ــ
حـاوال ال��ــ� واالس�ف�ــار عـ5 الــ�ق� الــ�ق�� ال*Jــ�وف علـى ال�ــ�و�ج االل$��ونــي إال أنه*ـا لــ� ی�فقــا فــي 

    ذل.، ح�� أنه ل� Ck�ا ما kف�� ذل. في ال�قار�� ال�'��ة وم'�Sرات ال�'. ال*�Aلفة.
  
  

٣F�<وم�ه@�ة ال ���cت . 
  ال>�F م�ه@�ة ٣,١

 ال��ل�لي وال�m ال�صفي ال*'هج ال�احqان �اس�A�ام قام ال��� أه�اف ت�ق�� أجل م5
 م�ج�دة م�احة وم*ارسات و�yاه� ت�'اول أح�اث ال��� في ��Pقة �أنه kع�ف

 أن ال�اح� م��Cاتها، و���8�ع في ال�اح� ت�خل دون  هي ك*ا والق�اس لل�راسة
  ).2005و��للها (ال$�النى وال��Sف�5،  ف�Jفها معها ی�فاعل

واع�*ــ� ال�احqــان علــى نــ�ع�5 لC*ــع ال��انــات وه*ــا ال��انــات الqان��ــة ال�ــي اســ�A�مQ فــي ب'ــاء 
اإلPـــار ال'2ـــ�m لل��ـــ� ح�ـــ� تـــ� اســـ�A�ام ال$�ـــB وال*�اجـــع الع�Z�ـــة واألج'��ـــة ذات العالقـــة 
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ت ال�ــا�قة ال�ــي ت'اولــQ م�ضــ�ع �ال��ــ�، والــ�ور�ات وال*قــاالت وال�قــار��، واأل��ــاث وال�راســا
  ال�راسة، وال��� وال*8العة في ال*�اقع االل$��ون�ة ال*�Aلفة.

٣,٢ F�<ع وع��ة ال�
  م@
فــي هــ�ا ال�'ــ�، تــ� ت��یــ� م�C*ــع ال��ــ� والع�'ــة ال*'اســ�ة لل�Jــ�ل علــى ال��انــات األول�ــة 

  وم5 ث� معال�Cها.
  F م@
�ع ال>� ٣,٢,١

عـ�د ع*ـالء ب'ـ. فل�ـ8�5 الفعلـي فـي ق8ـاع غـ(ة، ألن ال�'ـ. ن�2ًا لJع�Zة ال��Jل على 
kع��� ذل. ض*5 خ�Jص�اته ح�ى ال ی�� اس�A�ام تلـ. ال*عل�مـة مـ5 ق�ـل ال*'اف�ـ�5، فقـ� 

    ت� اع��ار ال*�C*ع ال م��ود.
٣,٢,٢ F�<ع��ة ال  

�ق�ة ع�Sائ�ة م5 ع*الء ب'. فل�8�5 ح�B ع�د ال�Gان في >ل P اخ��ار ع�'ة �ت
اف2ات غ(ة الA*�ة وذل. �ع� ال�ج�ع إلى اإلحJائ�ات الJادرة ع5 م�اف2ة م5 م�

)، ١) >*ا ه� م�ضح في ج�ول رق� (٢٠١٤الCهاز ال*�>(m لإلحJاء الفل�8�'ي (
 �Cمع ال� Bقة �ال�'اس�P ائ�ة ���8ة م5 >ل�Sذل. اخ��ار ع�'ة ع �ع� �ح�� ت

ل. ن�2ًا ل$�� حC� اإلج*الي لع�'ة ع*الء ال�'. ل�$�ن م*qلة ل*�C*ع ال��� >Gل، ذ
) 384وق� بلغ حC� الع�'ة (ه�ا الC*ه�ر، ولع�م إمGان�ة إج�اء ح�J شامل له. 

ح�B تع�اد  الع�'ة على االس��انة ت�ز�ع مف�دة ح�B قان�ن حC� الع�'ة، ح�� ت�
j*Aان في >ل م�اف2ة م5 م�اف2ات غ(ة الGال� ���، ل��Gن أمام أف�اد م�C*ع ال

� ال�احqان في تع*�� ن�ائج ��qه*ا، وت� ت��ی� م���� ف�ص م��او�ة وم��قلة ت�اع
اس��انة  ٣٧٦وق� ت� اس��داد  .0.05وال8Aأ =  z  = 1.9)% وعل�ه >انQ (95ثقة 
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م'ها، ن�2ًا لع�م ت�ق� ال�Sو]  ٤%، وZع� تف�¬ االس��انات ت� اس��عاد ٩٧,٩ب'��ة 
�ل. �Gkن ع�د االس��انات Zانة، و� ٣٧٢الAاضعة لل��� ال*8ل�Zة لإلجا�ة على االس�

ف�*ا ی�عل� ��C� الع�'ة فق� ت� ت��ی�ه �اس�A�ام القان�ن  %.٩٦,٩اس��انة ب'��ة 
  ال�الي:

: ١ن ).0.05(ق: ن��ة ت��اوح ب�5 الJف� وال�اح� ونف��ضها  .ع�'ة الن: حC�  ح�� أن:
د.م: ال�رجة  ).0.05د: ن��ة ال8Aأ ال*�*�ح بها ونف��ضها ( حC� ال*�C*ع ال$لي.
) mمعامل ثقة (1.96ال*ع�ار�ة وهي ت�او �٢٠٠٦%) (صافي، 95) ع'.(  

 : ت<ز�ع االس
>انة ح�T ع!د ال�Pان في bل م�اف]ة1 ج!ول 
  االس���انات ال*�زعةع�د   ال'��ة ال*���ة  ع�د ال�Gان/ألف ن�*ة  اس� ال*�اف2ة

  ٦٢  %١٦,٢٩  ٣٠٢  ش*ال غ(ة
  ١٤٥  %٣٧,٧٧  ٧٠٠  غ(ة

  ٥٤  %١٤,٠٦  ٢٦٠  ال�س8ى
j٧٥  %١٩,٤٢  ٣٦٠  خان��ن  

  ٤٨  %١٢,٤٦  ٢٣١  رفح
  ٣٨٤  %١٠٠  ١٨٥٣  اإلج*الي

وق� قام ال�احqان �ال�أك� م5 ص�ق أداة ال��� م5 خالل الJ�ق ال2اه�m (ص�ق 
ال*�G*�5) ح�� ت� ع�ض أداة ال��� (االس��انة) في ص�رته األول�ة على مC*�عة 

  ),٥-١(,٥    ق)- ١ق(
    ٢)0,.٥( +   ,) ٥-١(5,    =  ٢د +  ) ق- ١ق(

  ٢)1,96(   47716    ٢م).(د    ١ن
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) عbً�ا م5 أعbاء اله��ة ال��ر���ة في >ل�ة االق�Jاد 11م5 ال*�G*�5 تألفQ م5 (
�ة ال�Cارة �الCامعة اإلسالم�ة �غ(ة والعل�م اإلدار�ة �Cامعة األزه� �غ(ة و>ل

م�JJA�5 في اإلدارة واإلحJاء. وت�>(ت ت�ج�هات ال*�G*�5 على ض�ورة تقل�¬ 
�عl الع�ارات م5 �عl ال*�اور و ضافة �عl الع�ارات إلى م�اور أخ��، 
واس�'ادًا إلى ال*الح2ات وال��ج�هات ال�ي أب�اها ال*�G*�ن, قام ال�احqان �إج�اء 

ل�ي اتف� عل�ها مع2� ال*�G*�5، ح�� ت� تع�یل ص�اغة �عl ال�ع�kالت ا
�ل. خ�جQ االس��انة في ص�رتها ال'هائ�ة.Zاآلخ� م'ها، و lع�  الع�ارات، وح�ف ال

وقـــ� تـــ� اســـ�A�م ��Pقـــة ألفـــا >�ون�ـــاخ لق�ـــاس ث�ـــات االســـ��انة ح�ـــ� ب�'ـــQ ال'�ـــائج أن 
�ات ال$لي (qانة 0.8847معامل ال�ت�*�ع ب�رجة عال�ة م5 )، وه�ا ی�ل على أن االس�

�ات >*ا ی��5 ج�ول (q2ال.(  
  : معامل ال|>ات (��Iقة ألفا �bون>اخ) ٢ج!ول 

  ع!د الفق�ات  ع�<ان ال��<ر  ال��<ر
معامل ألفا 

 ك�ون>اخ
 0.890 30 أدوات ال��و�ج االل$��وني األول
 0.869  10 ال*�(ة ال�'اف��ة الqاني

 0.894  ٤٠  ج��ع الفق�ات

٣,٣  GائcHالF�<وال��ات ال!��غ�اف�ة لع��ة ال  
) الJAـائ¬ وال�ــ*ات ال�k*غ�اف�ـة الAاصــة �ـال*���ث�5 مــ5 ع*ــالء ٣ی�ضـح جــ�ول (

 ،mـه�Sخل ال�هـل العل*ـي، الـn*ال ،j'ـCـ�ة، ال�Aل (الع*�، س'�ات الqب'. فل�8�5، م
  واس� ال*�اف2ة).
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 لعينة عمالء بنك فلسطين: الخصائص والسمات الديمغرافية  ١جدول 

ال��>ة 
 ال��<�ة %

 ال�
غ��ات الف
�ة ال
��ار

س'ة فأقل ٢٠  ١٥  ٤,٠  

 الع��

س'ة ٣٠ – ٢١  ١٤٠  ٣٧,٦  

س'ة ٤٠ -  ٣١  ١٣٠  ٣٤,٩  

س'ة ٥٠ – ٤١  ٥٧  ١٥,٤  

٥١  ٣٠ ٨,١ �qس'ة فأك  

 س'�ات فأقل ٥ 77 20.7

 س�<ات الH>�ة

 س'�ات ١٠ – ٦ 128 ٣.34

 س'ة ١٥ – ١١ 101 27.2

 س'ة ٢٠ – ١٦ 39 10.5

7.3 27 ٢١ �qس'ة فأك 

 ذ>� 243 65.3
 ال@��

 أنqى 129 34.7

  ت�ج�هي فأقل 30 8.1

 ال��هل العل�ي
 دبل�م 77 20.7

  �Gال�ر��س 217 58.3

 ماج���� 39 10.5
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ال��>ة 
 ال��<�ة %

 ال�
غ��ات الف
�ة ال
��ار

  د>��راة  9 2.4

 $ فأقل٥٠٠ 98 26.3

 Zه�Bال!خل ال 

41.9 156 ١٠٠٠- ٥٠١$  

22.6 84 ١٥٠٠- ١٠٠١$  

5.٧ 21 ٢٠٠٠- ١٥٠١$ 

3.5 13 ٢٠٠١�qفأك $  

 ش*ال غ(ة 60 16.1

 ال��اف]ة

 غ(ة 142 38.2

  ال*�اف2ة ال�س8ى 52 14.0

19.4 72 jخان��ن 

 رفح 46 ٣.12

ی�bح م5 الCـ�ول ال�ـاب� أن الف�ـة الع*��ـة الSـائعة بـ�5 ال*��ـ�ث�5 مـ5 ع*ـالء ال�'ـ. 
%) مــ5 إج*ــالي ال*��ــ�ث�5، وتل�هــا الف�ــة الع*��ــة ٣٧,٦ســ'ة" ب'�ــ�ة ( ٣٠ -٢١هــي "

��ة، فق� بلغQ ن��ة الف�ـة ٣٤,٩س'ة" ب'��ة ( ٤٠ – ٣١"Aوف�*ا ی�عل� ��'�ات ال .(%
 ١٥ – ١١الي ال*���ث�5، تل�ها الف�ة " م5 %) م5 إج*٣٤,٣س'�ات" ( ١٠ – ٦"م5 

%). أمــا �ال'�ــ�ة للCــ'j فقــ� بلغــQ ن�ــ�ة الــ�>�ر مــ5 ال*��ــ�ث�5 ٢٧,٢ســ'ة" ب'�ــ�ة (
%)، ٥٨,٣%). >*ا أن غال��ة ال*���ث�5 مnهله� العل*ي (�Gال�ر��س) ب'�ـ�ة (٦٥,٣(

%) وهـي ثـاني أعلـى ن�ـ�ة ح�ـB ال*nهـل ٢٠,٧و�*qل ال�اصل�ن على (دبل�م) ن��ة (
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�ل. فـإن ال'�ـ�ة ال$��ـ�ة مـ5 ال*��ـ�ث�5 هـ� مـ5 ذوm ف�ـة الـ�خل < .���العل*ي لع�'ة ال
$" ١٥٠٠ – ١٠٠١%)، و>انــQ الف�ــة الqان�ــة هــي "٤١,٩$" ب'�ــ�ة (١٠٠٠ – ٥٠١"

وه*ــا مــا ت*ــqالن م��ســ� ال�واتــB ل*ــ�yفي الق8ــاع�5 العــام والAــاص فــي %)، ٢٢,٦ب'�ــ�ة (
�قــي، فقــ� تــ� االســ�'اد إلــى  ق8ـاع غــ(ة. أمــا عــ5 ت�ز�ــع االســ��انة علــىP لGــS� م�اف2ــات غــ(ة

تع�اد ال�Gان الJادر ع5 الCهاز ال*�>(m لإلحJاء الفل�ـ8�'ي وفـ� أحـ�ث إحJـائ�ة أمGـ5 
 ��>*ــا تــ� ذ>ــ�ه ســا�قًا، ح�ــ� بلغــQ ن�ــ�ة م�اف2ــة  ٢٠١٣ال�Jــ�ل عل�هــا ح�ــى نهاkــة د�kــ*

  %).١٩,٤%)، تل�ها م�اف2ة خان��نj ب'��ة (٣٨,٢غ(ة (

 ال�
ائج واخ
>ار الف�ض�ات. ت�ل�ل ٤
  )س��ن<ف -اخ
>ار ال
<ز�ع ال.>�عي (اخ
>ار b<ل�@�وف ٤,١

 ال8��عي ال��ز�ع ت��ع ال��انات هل ل*ع�فة س*�ن�ف - ك�ل*�Cوف اخ��ار ت� اس�A�ام
��ع�ًا. و��ضح  ال��انات ت�ز�ع �Gkن  أن ال*عل*�ة ت��S] االخ��ارات ح�� أن أم ال،P

االخ��ار ح�� إن ق�*ة م���� ال�اللة  ل$ل م��ر أك�� م5 ) ن�ائج ٤ج�ول رق� (
) وه�ا ی�ل على أن ال��انات ت��ع ال��ز�ع ال8��عي وZال�الي BCk اس�A�ام 0.05(

  االخ��ارات ال*عل*�ة.
  : اخ
>ار ال
<ز�ع ال.>�عي ٤ج!ول 

ع!د   ع�<ان ال��<ر  ال��<ر
الق��ة  Zق��ة   الفق�ات

 االح
�ال�ة
 0.172 1.108 17 ع'اص� ال��و�ج االل$��وني  األول
 0.181 1.096  ٣٠ أدوات ال��و�ج االل$��وني ال|اني
F0.203 1.069 10 ال*�(ة ال�'اف��ة ال|ال 

 0.244 1.025 57  ج��ع الفق�ات
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ال�
<س� ال��ابي واالن��اف ال�ع�ارZ وال<زن ال��>ي والق��ة   ٤,٢
  االس
>انةاالح
�ال�ة ل��اور 

ت� اس�A�ام ال*��س� ال��ابي واالن��اف ال*ع�ارm و ال�زن ال'�ـ�ي وم�ـ��� ال�اللـة ل$ـل فقـ�ة 
مــ5 فقــ�ات أجــ(اء االســـ��انه, ل*ع�فــة ق�*�هــا, وت��یــ� مـــ�� م�افقــة أو عــ�م م�افقــة ال*��ـــ�ث�5 
علــى هــ�ه األســ�لة، وذلــ. مــ5 أجــل ال�عــ�ف علــى أثــ� أدوات ال�ــ�و�ج االل$��ونــي فــي ت�ق�ــ� 

  ن�ة على ب'. فل�8�5 في ق8اع غ(ة,ال*�(ة ال�'اف��ة: دراسة م��ا
ال�
<س� ال��ابي واالن��اف ال�ع�ـارZ والـ<زن ال��ـ>ي والق��ـة االح
�ال�ـة  ٤,٢,١

  لل
�و�ج ع>� ال�<اقع االج
�اع�ة
) أن ال*��ســ� ال��ــابي لC*�ــع فقــ�ات ال�عــ� J�٥ــفة عامــة ی��ــ�5 مــ5 الCــ�ول رقــ� (

وهي أك�� م5 الق�*ة ال*��سـ8ة 3.97 ع�� ال*�اقع االج�*اع�ة) ت�اوm (ال��و�ج  األول
% 79.34والــ�زن ال'�ــ�ي �kــاوm  0.691)، واالن�ــ�اف ال*ع�ــار�k mــاوm ٣ال*�ایــ�ة (

ـــــ� " ـــــ�زن ال'�ـــــ�ي ال*�ای ـــــ� مـــــ5 ال � ال*��ـــــ�Zة ت�ـــــاوt  m%" وق�*ـــــة ٦٠وهـــــي أك
لق�*ــة االح�*ال�ــة ، وا)١,٩٧(الC�ول�ــة وال�ــي ت�ــاوt  mوهــي أك�ــ� مــ5 ق�*ــة (26.996)

 mال�ـــ�و�ج مـــ5 خـــالل ٠,٠٥وهـــي أقـــل مـــ5 ( )٠,٠٠٠(ت�ـــاو �ل علـــى أنـــه یـــ��م*ـــا یـــ (
. وهــ�ا م��>ــات ال��ــ� فــي ب'ــ. فل�ــ8�5 ب�رجــة >��ــ�ة ع'ــ� م�ــ��� داللــة 

یnش� م5 وجهة ن�2 ال�احqان إلى وجـ�د أثـ� لل�ـ�و�ج �اسـ�A�ام ال*�اقـع االج�*اع�ـة فـي 
وZــال�ج�ع إلــى ال�راســات ال�ــا�قة نCــ� أن ن�ــائج �ــ8�5. ت�ق�ــ� ال*�ــ(ة ال�'اف�ــ�ة ل�'ــ. فل

ت�ل�ــل لل�ــ�و�ج ع�ــ� ال*�اقــع االج�*اع�ــة ت��افــ� مــع مــا ت�صــلQ إل�ــه دراســة الفbــل 
) مـــــ5 ح�ـــــ� أه*�ـــــة م�اقـــــع ال��اصـــــل االج�*ـــــاعي >ـــــأداة ل��صـــــ�ل ال*عل�مـــــة ٢٠١٥(

  ال��و�C�ة للع*�ل ال*��ه�ف.

05.0
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  >� ال�<اقع االج
�اع�ة: ت�ل�ل فق�ات ال>ع! األول ال
�و�ج ع٥ج!ول 

 الفق�ات م

 �
<س


ل�
ا

بي
�ا

ل�
ا

ف  
��ا

الن
ا

 Z ر
ع�ا

ال�
ن   

<ز
ال

>ي
��

ال
  

ة 
ق��

t  ة
ق��

ال
ل�ة


�ا
الح

ا
  

١ 
�GcH ال>�2 ن<افy لل
<اصل مع ع�الئه وال�د 

  على الPBاوZ واالس
ف�ارات.
4.07 0.875 81.40 23.578 0.000 

٢ 

H!م ال>�2 م<اقع ال
<اصل االج
�اعي (م|ل ��

ب<ك) الس
.الع رأZ ع�الئه وال
فاعل الف�� 
.� معه

3.93 0.855 78.66 21.038 0.000 

٣ 
ی
!خل ;ع� ال�<�ف�0 ال���ول�0 ع0 م
ا;عة 

صف�ة ال>�2 على م<اقع ال
<اصل االج
�اعي في 
  ال
فاعل مع زوار ال�<قع سل>ًا او ا�@ا;ًا.

3.63 0.946 72.69 12.929 0.000 

٤ 
االج
�اعي على ��F ال>�2 زوار صف�ة ال
<اصل 
 م
ا;ع
ها ی<م�ًا.

3.61 1.007 72.20 11.683 0.000 

٥ 
�ع�ض ال>�2 ال�<اد ال
�و�@�ة (ص<ر، ف�!ی<، 
نc<ص ... إلخ) على صف�
ه على م<اقع 

 ال
<اصل االج
�اعي.
3.99 0.808 79.89 23.753 0.000 

٦ 
ت�هل صف�ة ال>�2 ال�<ج<دة على م<اقع ال
<اصل 

على ال�عل<مات  االج
�اعي حc<ل الع�الء
  ال
�و�@�ة.

3.94 0.790 78.76 22.903 0.000 

٧ 

G في ال>�2 إدارة صف�ة ال>�2 Hال� �ی
ا;ع الق�

  على م<اقع ال
<اصل االج
�اعي ی<م�ًا.
3.65 0.912 73.01 13.758 0.000 

٨  

H!م ال>�2 أك|� م0 أسل<ب لق�اس تأث�� ��

 ح�الته ال
�و�@�ة ع>� ال�<اقع االج
�اع�ة (م|ل
  ع!د م�ات االع@اب وال��B وال
عل�قات).

3.65 0.962 72.90 12.938 0.000 

 0.000 23.515 76.19 0.664 3.81  ج��ع الفق�ات

 



  

    
  ٧/٥/٢٠١٨ م��! ز�!ان سال� د/   فى ت�ق�� ال���ة ال
�اف��ة           ال
�و�ج االل�
�ونى اث� ادوات

 

 ٦٤المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ١,٩٧" ت�اوZ ٣٧١" و درجة ح��ة " ٠,٠٥ال@!ول�ة ع�! م�
<� داللة "   Tق��ة 
االح
�ال�ة ال�
<س� ال��ابي واالن��اف ال�ع�ارZ وال<زن ال��>ي والق��ة   ٤,٢,٢

F�<ات الbو�ج م0 خالل م���
  لل
 ) أن ال*��س� ال��ـابي لC*�ـع فقـ�ات ال�عـ� الqـانيGS�٦ل عام ی���5 م5 الC�ول رق� (

) mت�ـاو (���) وهـي أك�ـ� مـ5  الق�*ـة ال*��سـ8ة ٣,٩٧(ال��و�ج م5 خالل م��>ات ال
m ) والـــــــ�زن ال'�ـــــــ�ي  �kــــــــاو 0.691)، واالن�ـــــــ�اف ال*ع�ـــــــار�k mــــــــاوm (٣ال*�ایـــــــ�ة (

 ال*���Zة ت�اوT  m%" وق�*ة ٦٠%) وهي أك�� م5  ال�زن ال'��ي ال*�ای� "79.34(
، والق�*ــة االح�*ال�ــة )١,٩٧(الC�ول�ــة وال�ــي ت�ــاوT  mوهــي أك�ــ� مــ5 ق�*ــة (26.996)

 mـان إلـى ٠,٠٥وهي أقل م5 () ٠,٠٠٠(ت�اوqاح�وجـ�د ) م*ـا Skـ�� مـ5 وجهـة ن2ـ� ال
 ت�ق�ـــ� ال*�ـــ(ة ال�'اف�ـــ�ة ل�'ـــ. فل�ـــ8�5. أثـــ� لل�ـــ�و�ج مـــ5 خـــالل م��>ـــات ال��ـــ� فـــي

وZــال�ج�ع إلــى ال�راســات ال�ــا�قة نCــ� أن ن�ــائج ال��ل�ــل لل�ــ�و�ج ع�ــ� م��>ــات ال��ــ� 
 Shanthkumari and Priyadarsini) ٢٠١٣ت��افـ� مـع مـا ت�صـلQ إل�ـه دراسـة (

مـ5 ح�ــ� أه*�ــة م��>ـات ال��ــ� >ــأداة ل��صــ�ل ال*عل�مـة ال��و�C�ــة للع*�ــل ال*�ــ�ه�ف 
  وم�اع�تها في ت���y 5ه�ر ال*�قع االل$��وني لل*'2*ة.
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 : ت�ل�ل فق�ات ال>ع! ال|اني (ال
�و�ج م0 خالل م��bات ال>�F) ٦ج!ول 

 الفق�ات م

بي
�ا

ل�
� ا

<س

ل�

ا
   Z ر

ع�ا
ال�

ف 
��ا

الن
ا

  

>ي
��

 ال
ن ز

ال<
  

ة 
ق��

t 

�ة
�ال


ح
اال

ة 
ق��

ال
 

١ 
 .'�ت� تJ*�� ال*�قع االل$��وني لل

�GSل �kاع�ه على ال��اج� ض*5 ن�ائج 
 ال��� ل*��>ات ال��� مqل ج�جل.

4.05 0.767 81.02 26.444 0.000 

٢ 
A��k�م ال�'. >ل*ات مف�اح�ة مع�'ة 
 ��*Jماته ض*5 ت�ل'�ع خ ��Sت

.Qصف��ه على االن��ن  
3.85 0.927 77.04 17.728 0.000 

٣ 
kق�م ال�'. ب���ع ال(�ارات ب'�S م�اد 

 ���ت�و�C�ة ع�� م��>ات ال
 االل$��ون�ة.

3.79 0.935 75.75 16.250 0.000 

٤ 
ت�اع� م��>ات ال��� الع*�ل في 

ال�ص�ل لل*�قع االل$��وني وصف�ات 
..'�  ال��اصل االج�*اعي الAاصة �ال

4.03 0.905 80.65 22.008 0.000 

٥ 
م��>ات ال��� س�عة ت�هل 

 .'�ال�ص�ل إلى ال*�قع االل$��وني ل
  فل�8�5.

4.11 0.855 82.26 25.103 0.000 

 0.000 26.996 79.34 0.691 3.97  ج��ع الفق�ات

  ١,٩٧" ت�اوZ ٣٧١" و درجة ح��ة " ٠,٠٥ال@!ول�ة ع�! م�
<� داللة "   Tق��ة 
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ال��ـ>ي والق��ـة االح
�ال�ـة ال�
<س� ال��ابي واالن��اف ال�ع�ـارZ والـ<زن  ٤,٢,٣
  لل
�و�ج ;اس
H!ام ال�<قع االل�
�وني ل>�2 فل�.�0

(ال�ـ�و�ج  ) أن ال*��س� ال��ـابي لC*�ـع فقـ�ات ال�عـ� الqالـ�٧ی���5 م5 الC�ول رق� (
 mـ. فل�ـ8�5) ت�ـاو'�وهـي أك�ـ� مـ5  الق�*ـة  (4.11) �اسـ�A�ام ال*�قـع االل$��ونـي ل

) والـــــ�زن ال'�ـــــ�ي  0.603ال*ع�ـــــار�k mـــــاوm ()، واالن�ـــــ�اف ٣ال*��ســـــ8ة ال*�ایـــــ�ة (
) mـــــاو�k82.14 " �ي ال*�ایـــــ� t% " وق�*ـــــة ٦٠%) وهـــــي أك�ـــــ� مـــــ5  الـــــ�زن ال'�ـــــ

 mة ت�اوZ���*م5 ق�*ة (35.394) ال ��، )١,٩٧(الC�ول�ة وال�ي ت�اوt   mوهي أك
 m٠,٠٥وهــي أقــل مــ5 ( )٠,٠٠٠(و الق�*ــة االح�*ال�ــة ت�ــاو �ل علــى أنــه یــ��م*ــا یــ (

ت�ق�ــ� ال*�ــ(ة ال�ـ�و�ج �اســ�A�ام ال*�قـع االل$��ونــي ل�'ــ. فل�ـ8�5 ب�رجــة >��ــ�ة بهـ�ف 
وZـال�ج�ع إلــى ال�راسـات ال�ـا�قة نCـ� أن ن�ــائج ال��ل�ـل لل�ـ�و�ج ع�ــ� ال�'اف�ـ�ة لل�'ـ.. 

مـــ5 ح�ـــ�  Khan) ٢٠١٥ال*�قـــع االل$��ونـــي ت��افـــ� مـــع مـــا ت�صـــلQ إل�ـــه دراســـة (
أه*�ة ال*�قع االل$��وني الAاص �ال*'2*ة >ـأداة ل��صـ�ل ال*عل�مـة ال��و�C�ـة للع*�ـل 

 ال*��ه�ف.
 ال
�و�ج ;اس
H!ام ال�<قع االل�
�وني  -: ت�ل�ل فق�ات ال>ع! ال|الF ٧ج!ول 

 الفق�ات م

 �
<س


ل�
ا

بي
�ا

ل�
ا

ف  
��ا

الن
ا

 Z ر
ع�ا

ال�
ن   
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t  ة
ق��
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�ا
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ل�� ال�'. م�قعه الAاص على  ی��ف� ١
�Gة الع'$��ت�ة.S0.000 30.485 85.75 0.815 4.29 ال 

kق�م ال�'. ب'�S اعالناته الAاصة على  ٢
 0.000 28.972 84.09 0.802 4.20  ال*�قع االل$��وني.

٣ 
Sk*ل م�قع ال�'. ج*�ع الA�مات 
ال�ي kق�مها ال�'. �اللغ��5 الع�Z�ة 

  واإلنCل�(�ة.
4.22 0.768 84.30 30.516 0.000 
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 الفق�ات م

 �
<س
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٤ 
ی�� االن�قال م5 أkق�نة إلى أخ�� على 
ال*�قع االل$��وني ل�'. فل�GS� 5�8ل 

  س��ع.
4.01 0.861 80.27 22.706 0.000 

A��k�م ال�'. أشGال إعالن�ة م�Aلفة  ٥
 0.000 27.628 81.72 0.758 4.09 (ص�ر، ف��ی�، إعالنات م���>ة).

ال��و�C�ة �Akلف تJ*�� ال�*الت   ٦
 0.000 22.176 81.02 0.914 4.05  �اخ�الف اله�ف م5 >ل م'ها.

٧  
ی��ح ال*�قع االل$��وني ل�'. فل�8�5 
للع*الء االس�ف�ار أك�q ع5 ال�*الت 

  ال��و�C�ة.
3.89 0.950 77.80 18.074 0.000 

 0.000 35.394 82.14 0.603 4.11  ج��ع الفق�ات

" ت�اوZ ٣٧١" و درجة ح��ة " ٠,٠٥ال@!ول�ة ع�! م�
<� داللة "   Tق��ة 
١,٩٧  

ال�
<س� ال��ابي واالن��اف ال�ع�ـارZ والـ<زن ال��ـ>ي والق��ـة االح
�ال�ـة  ٤,٢,٤
  لل
�و�ج ;اس
H!ام ال>��! االل�
�وني

 (ال�ـ�و�ج ع�ـ� ال���ـ� ) أن ال*��س� ال��ابي لC*�ع فقـ�ات ال�عـ� ال�ا�ـع٨ی�ضح الC�ول رق� (
 mة  ((3.43) االل$��ونــي)  ت�ــاو�ــ� مــ5  الق�*ــة ال*��ســ8ة ال*�ایــ�)، واالن�ــ�اف ٣وهــي أك

) mــاو�k m1.023) ال*ع�ــار mـــاو�k  ي�وهــي أك�ــ� مــ5  الـــ�زن  )%68.55 (والــ�زن ال'�ــ
 Tوهــي أك�ــ� مــ5 ق�*ــة 8.055) ال*��ــ�Zة ت�ــاوT ) m% " وق�*ــة ٦٠ال'�ــ�ي ال*�ایــ� " 

  mول�ـــــة وال�ـــــي ت�ـــــاو�C١,٩٧(ال( ، mوالق�*ـــــة االح�*ال�ـــــة ت�ـــــاو)وهـــــي أقـــــل مـــــ5  )٠,٠٠٠
م*ــا kع'ــي مــ5 وجهــة ن2ــ� ال�احqــان أه*�ــة ال�ــ�و�ج ع�ــ� ال���ــ� االل$��ونــي فــي ب'ــ.  )٠,٠٥(

وZـــال�ج�ع إلـــى ال�راســـات ال�ـــا�قة نCـــ� أن ن�ـــائج ت�ق�ـــ� ال*�ـــ(ة ال�'اف�ـــ�ة لل�'ـــ..  فل�ـــ8�5 فـــي
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) ٢٠١٣ال��ل�ــــل لل�ـــــ�و�ج ع�ــــ� ال���ـــــ� االل$��ونـــــي ت��افــــ� مـــــع مـــــا ت�صــــلQ إل�ـــــه دراســـــة (
Shanthkumari and Priyadarsini  ـة�Cاالل$��ونـي >ـأداة ت�و� �ـ���مـ5 ح�ـ� أه*�ـة ال

  اس��ات�C�ة لل*'2*ة.
  ال
�و�ج ع>� ال>��! االل�
�وني -ت�ل�ل فق�ات ال>ع! ال�ا;ع : ٨ج!ول 
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 �
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١ 
 ����8kلB ال�'. م5 الع*الء ع'او�5 ال
 االل$��وني الAاصة به� لل��اصل معه�

3.45 1.149 69.03 7.578 0.000 

٢ 
أق�م �ف�ح ال�سائل ال*�سلة م5 ب'. 
فل�8�5 ع�� ال���� االل$��وني 

  �اس�*�ار.
3.32 1.260 66.34 4.857 0.000 

٣ 
ی�سل ال�'. رسائله ال*�علقة �ال�*الت 

ال��و�C�ة على ال���� االل$��وني 
 لع*الئه �اس�*�ار.

3.42 1.244 68.33 6.459 0.000 

٤ 
 �k�االل$��وني ل�ق ����A��k�م ال�'. ال

 ع�وض خاصة للع*الء.
3.40 1.199 67.90 6.359 0.000 

٥ 
وال�دود ی�لقى ال�'. االس�ف�ارات 

 ����وال�فاعالت م5 ع*الئه ع�� ال
 االل$��وني.

3.56 1.140 71.13 9.418 0.000 

 0.000 8.055 68.55 1.023 3.43  ج��ع الفق�ات

  ١,٩٧" ت�اوZ ٣٧١" و درجة ح��ة " ٠,٠٥ال@!ول�ة ع�! م�
<� داللة "   Tق��ة 
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والق��ـة االح
�ال�ـة ال�
<س� ال��ابي واالن��اف ال�ع�ـارZ والـ<زن ال��ـ>ي  ٤,٢,٥
  لل
�و�ج ع>� ش>Pات الهاتف ال���<ل

) أن ال*��ســــ� ال��ــــابي لC*�ــــع فقــــ�ات ال�عــــ� الAــــامj ٩ی�bــــح مــــ5 الCــــ�ول رقــــ� (
 mات الهــاتف ال*�*ــ�ل)  ت�ــاوG�وهــي أك�ــ� مــ5  الق�*ــة (3.68) (ال�ــ�و�ج ع�ــ� شــ

والــــ�زن ال'�ــــ�ي   0.776))، واالن�ــــ�اف ال*ع�ــــار�k mــــاوm (٣ال*��ســــ8ة ال*�ایــــ�ة  (
 mـــــاو�k73.55)%(  " �ي ال*�ایـــــ� t% " وق�*ـــــة ٦٠وهـــــي أك�ـــــ� مـــــ5  الـــــ�زن ال'�ـــــ

) mة ت�اوZ���*م5 ق�*ة 16.829) ال ��، )١,٩٧(الC�ول�ة وال�ي ت�اوt   mوهي أك
 mل مـ5 وجهـة ن2ـ� ٠,٠٥وهـي أقـل مـ5 () ٠,٠٠٠(والق�*ة االح�*ال�ة ت�ـاو�م*ـا یـ (

�� ش�Gات الهـاتف ال*�*ـ�ل فـي ب'ـ. فل�ـ8�5 ب�رجـة ال�احqان على أنه ی�� ال��و�ج ع
وZــال�ج�ع إلــى ال�راســات ال�ــا�قة نCــ� أن ت�ق�ــ� ال*�ــ(ة ال�'اف�ــ�ة لل�'ــ..  ك��ــ�ة بهــ�ف

ن�ـــائج ال��ل�ـــل لل�ـــ�و�ج ع�ـــ� شـــ�Gات الهـــاتف ال*�*ـــ�ل ت��افـــ� مـــع مـــا ت�صـــلQ إل�ـــه 
*'2*ــات )  مــ5 ح�ــ� أه*�ــة هــ�ه األداة فــي ز�ــادة م��عــات ال٢٠١٣دراســة اســ*اع�ل (

  وت���5 ال�Jرة ال�ه'�ة لها ع'� الع*الء.
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  ال
�و�ج ع>� ش>Pات الهاتف ال���<ل -: ت�ل�ل فق�ات ال>ع! الHام� ٩ج!ول 

 الفق�ات م

بي
�ا

ل�
� ا

<س

ل�

ا
  Z ر

ع�ا
ال�

ف 
��ا

الن
ا

  

>ي
��

 ال
ن ز

ال<
  

ة 
ق��

t 

�ة
�ال


ح
اال

ة 
ق��

ال
 

١ 
kع*ل ال�'. على ال��اصل مع 

على ع*الئه م5 خالل االتJال 
 الهاتف ال*�*�ل.

4.05 0.943 81.02 21.494 0.000 

٢ 
A��k�م  ال�'. ال�سائل القJ��ة في 

 ح*الته ال��و�C�ة.
4.17 0.851 83.44 26.548 0.000 

٣ 
ی�ف� ال�'. لع*الئه م5 ح*لة اله�اتف 
 m���k .'�ال�>�ة ت8��� خاص �ال
 ج*�ع الA�مات وال�*الت االعالن�ة.

3.33 1.175 66.61 5.427 0.000 

٤ 
���kم ال�'. خ�Jص�ة ع*الئه م5 

خالل إرسال ال�سائل القJ��ة ال*�علقة 
  �ال�*الت ال��و�C�ة �أوقات م'اس�ة.

3.65 1.097 72.96 11.385 0.000 

٥ 
 .'�ك'Q أح� الع*الء ال�ی5 قام ال
�اس�8الع آراءه� ح�ل خ�مات 

  الهاتف ال*�*�ل سا�قًا.
3.19 1.420 63.71 2.519 0.012 

 0.000 16.829 73.55 0.776 3.68  ج��ع الفق�ات

  ١,٩٧" ت�اوZ ٣٧١" و درجة ح��ة " ٠,٠٥ال@!ول�ة ع�! م�
<� داللة "   tق��ة 
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ال�
<س� ال��ابي واالن��اف ال�ع�ارZ والـ<زن ال��ـ>ي والق��ـة االح
�ال�ـة  ٤,٢,٦
  لل���ة ال
�اف��ة

ال*ع�ارm وال�زن ال'��ي والق�*ة ) ال*��س� ال��ابي واالن��اف ١٠ی�ضح الC�ول (
 Bح� ،���االح�*ال�ة لل*��ر الqال� وه� ال*�(ة ال�'اف��ة، ح�ل آراء أف�اد ع�'ة ال

  ن�ائج ال��ل�ل اإلحJائي.
 : ت�ل�ل فق�ات ال��<ر ال|الF ال���ة ال
�اف��ة١٠ج!ول 

 الفق�ات م

بي
�ا

ل�
� ا

<س

ل�

ا
   Z ر

ع�ا
ال�

ف 
��ا

الن
ا

  

>ي
��

 ال
ن ز

ال<
  

ة 
ق��

t 

ة 
ق��

ال
ل�ة


�ا
الح

ا
 


لفة. ١H0.000 20.506 79.60 0.922 3.98 �ق<م ال>�2 ;��ح ع�الئه ال!ائ��0 م�ا�ا اضاف�ة م 

٢ 
�ع! خف� ال�لفة على الع��ل م0 أول<�ات ال>�2 ;اس
H!امه 

 أدوات ال
�و�ج االل�
�وني.
3.80 0.887 75.97 17.361 0.000 

 0.000 18.292 75.81 0.833 3.79 �ق<م ال>�o; 2>� ال@<دة في ج��ع م�احل الH!مة. ٣
0.000 18.954 76.51 0.840 3.83 ��
H!م ال>�2 أح!ث ال
ق��ات حفا�ًا على ال@<دة. ٤ 
 0.000 18.259 76.24 0.858 3.81 �ع
�! ال>�2 معای�� ال@<دة العال��ة في تق!�� خ!ماته. ٥

٦ 
� ال>�2 ب
.<�� م<ارده ال>��Bة ;اس
��ار ح<ل 
یه

 ج<دة الH!مة.ج��ع م�احل 
3.80 0.855 76.02 18.069 0.000 

٧ 
�ق!م ال>�2 م@�<عة واسعة م0 الH!مات ال
ي تل>ي 


لفة للع�الء.Hال�اجات ال� 
3.86 0.808 77.26 20.607 0.000 

٨  
�ق<م ال>�2 ب
�!یF تق��اته االل�
�ون�ة ;اس
��ار 

 ل
قل�ل وق� االس
@ا;ة للع�الء.
3.89 0.863 77.80 19.880 0.000 

٩  
ق!مها �ی
��� ب�2 فل�.�0 ب
ق!�� خ!مات إضاف�ة ال 

  .�0ال��اف�
4.14 0.934 82.85 23.599 0.000 

 0.000 20.852 82.63 1.047 4.13  .0 ال��اف���0ق!م ب�2 فل�.�0 خ!ماته ;PBل أفoل م  ١٠
 0.000 28.455 78.07 0.612 3.90  ج��ع الفق�ات
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)، وأن ٣,٩٠ی�bـــح مـــ5 الCـــ�ول ال�ـــاب� أن ال*��ســـ� ال��ـــابي لهـــ�ا ال*�ـــ�ر بلـــغ (
) mي (٠,٦١٢االن�ـــــ�اف ال*ع�ـــــار�)، والق�*ـــــة االح�*ال�ـــــة ٧٨,٠٧)، وأن الـــــ�زن ال'�ـــــ

). وهـــ�ا Skـــ�� مـــ5 وجهـــة ن2ـــ� ال�احqـــان إلـــى اه�*ـــام اإلدارة العل�ـــا فـــي ب'ـــ. ٠,٠٠٠(
 ..'��ج�ع إلـى ال�راسـات ال�ـا�قة نCـ� أن ن�ـائج وZالفل�8�5 ب��ق�� ال*�(ة ال�'اف��ة لل

) حـ�ل ٢٠١٥( Gutierrez et alلل*�(ة ال�'اف��ة ت��اف� مع ما ت�صـلQ إل�ـه دراسـة 
   أه*�ة ال�'2�� وم�اعاة ال�Cدة ل��ق�� ال*�(ة ال�'اف��ة.

٤,٣ F�<ار ف�ض�ات ال<
  اخ
الف�ض�ة ال�ئ���ة: ه'اك تأث�� ألدوات ال��و�ج االل$��وني (ال��و�ج ع�� ال*�اقع 
االج�*اع�ة، ال��و�ج م5 خالل م��>ات ال���، ال��و�ج �اس�A�ام ال*�قع االل$��وني 
ل�'. فل�8�5، ال��و�ج ع�� ال���� االل$��وني، وال��و�ج ع�� ش�Gات الهاتف 

ل*ع�فة أث�  . α=  ٠,٠٥�ة ع'� م���� داللة  ال*�*�ل) على ت�ق�� ال*�(ة ال�'اف�
أ�عاد ال*�غ�� ال*��قل (أدوات ال��و�ج االل$��وني) على ال*�غ�� ال�ا�ع (ت�ق�� ال*�(ة 

وق� ت��5 م5 خالل ن�ائج ه�ا ال�'اف��ة) فإنه ت� اس�A�ام ت�ل�ل االن��ار ال8Aي ال*�ع�د، 
 Fالن��ار ج��ة ح��  أن ق�*ة ) أن معادلة ا١١ال��ل�ل >*ا ه� م�ضح في ج�ول رق� (

 mة ت�اوZ���*م����   ٥٠,١٢٨ال �ائ�ة ع'Jح�� أن الق�*ة  ٠,٠٥وهي ذات داللة إح
 mابي  ٠,٠٥وهي أقل م5  ٠,٠٠٠االح�*ال�ة ت�اوCkان األ�عاد ال�ي لها تأث�� إ Éو�الح .

هي (ال��و�ج ع�� ال*�اقع االج�*اع�ة، ال��و�ج م5 خالل م��>ات ال���، وال��و�ج 
ي ل�'. فل�8�5) ح�� أن الق�*ة االح�*ال�ة ل$ل م'ها  أقل م5 �اس�A�ام ال*�قع االل$��ون

ع�� ش�Gات الهاتف ال*�*�ل) ع�� ال���� االل$��وني، و أما �اقي ال*�غ��ات (ال��و�ج  ٠,٠٥
. وه�ا 5G*k ٠,٠٥فهي غ�� دالة إحJائ�ًا ح�� أن الق�*ة االح�*ال�ة ل$ل م'ها أك�� م5 
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أك�� �ال��و�ج �اس�A�ام ال*�اقع االج�*اع�ة، أن نع(�ه إلى اه�*ام ب'. فل�GS� 5�8ل 
ال��و�ج م5 خالل م��>ات ال���، وال��و�ج �اس�A�ام ال*�قع االل$��وني ل�'. فل�8�5 
�ال*قارنة مع ال��و�ج ع�� ال���� االل$��وني، وال��و�ج ع�� ش�Gات الهاتف ال*�*�ل. 

>ال�ادی� وال�لف(��ن وال�اف8ات إضافة إلى اه�*ام ال�'. �أدوات ال��و�ج ال�قل��kة ال*��عة 
اإلعالن�ة. >ل ذل. أد� إلى انAفاض أث� أداتي ال��و�ج (ال��و�ج ع�� ال���� االل$��وني، 

  وال��و�ج ع�� ش�Gات الهاتف ال*�*�ل). 
وم5 خالل معامالت األ�عاد �ع� أن ت� ت���لها إلى عالمات مع�ار�ة 

Standardization   ال*�ج�دة في ع*�دBeta  ��5 أن أك�q األ�عاد ال*��قلة تأث��ا ی�
 = 0.296على ال*�غ�� ال�ا�ع ه� ال��و�ج ع�� ال*�اقع االج�*اع�ة ح�� بلغQ ق�*ة 

Beta ق�*ة Qات الهاتف ال*�*�ل، ح�� بلغG� 0.051وأقلها ه� �ع� ال��و�ج ع�� ش
=Beta ، (��ال�ف�) ل�ال*ع �ی�ق�*ة معامل ال�� Q٠,٤٠٦>*ا بلغ=R2  والق�*ة

م*ا ی�ل على أن ن��ة ال��ای5 ال�m تف��ه األ�عاد  ٠,٠٠٠ال�ة ال*قابلة له بلغQ االح�*
% وهي تع��� ٤٠,٦الA*�ة ال�ي دخلQ معادلة االن��ار م5 ت�ای5 ال*�غ�� ال�ا�ع = 

ن�<ذج معادلة و�*5G >�ا�ة معادلة االن��ار >*ا یلي:  .٠,٠٥ج��ة ع'� م���� داللة 
  االن�!ار الH.ي ال�
ع!د

Y =constant+b1 .X1+b2 .X + b3.X3+b4 .X4+b5 . X5 +E 
:Fح�  

  :Y :ت�ق�� ال*�(ة ال�'اف��ة ال*�غ�� ال�ا�ع  
: X1 ال*�اقع االج�*اع�ة �� ال��و�ج ع
:X2 ��� ال��و�ج م5 خالل م��>ات ال
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 :X3 5�8فل� .'� ال��و�ج �اس�A�ام ال*�قع االل$��وني ل
 :X4  ���� االل$��ونيال��و�ج ع�� ال
 :X5 ات الهاتف ال*�*�لG� ال��و�ج ع�� ش

 : E ائي�S8أ العAل الq*ت 

:b1 …b5 
  معامالت االن��ار لأل�عاد الA*�ة لل*�غ�� ال*��قل 

 (أدوات ال��و�ج االل$��وني)
  

معادلة ت�ق�� ال*�(ة ال�'اف��ة على أ�عاد ال��و�ج االل$��وني (ال��و�ج ع�� ال*�اقع 
ال*�قع  ال��و�ج م5 خالل م��>ات ال���، ال��و�ج �اس�A�اماالج�*اع�ة،  

الل$��وني ل�'. فل�8�5، ال��و�ج ع�� ال���� االل$��وني، وال��و�ج ع�� ش�Gات 
  الهاتف ال*�*�ل).

(ت�ق�� ال*�(ة ال�'اف��ة)   = 1.114+0.273 X1 + ٠,١٣٩ X2 +  0.291 X3 
-0.041 X4 +    0.039X5  

 
 
 
 
 
 

Ŷ
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االن�!ار الH.ي ال�
ع!د ألث� أدوات ال
�و�ج االل�
�وني في : ت�ل�ل ١١ج!ول 
 ت�ق�� ال���ة ال
�اف��ة

األ;عاد لل�
غ�� 
 ال��
قل

معامالت 
 االن�!ار

الH.أ 
 ال�ع�ار

معامالت 
  االن�!ار

ال�ع�ار�ة 
Beta 

  Tق��ة 
الق��ة 
  االح
�ال�ة

sig.  

دال غ�� 
 دال

 0.000 5.969  0.187 1.114  ال|اب�
دال ع'� 
٠,٠٥ 

ال
�و�ج ع>� 
 ال�<اقع االج
�اع�ة

0.273 0.060 0.296 4.573 0.000 
دال ع'� 
٠,٠٥ 

ال
�و�ج م0 خالل 
F�<ات الbم�� 

0.139 0.054 0.156 2.553 0.011 
دال ع'� 
٠,٠٥ 

ال
�و�ج ;اس
H!ام 
ال�<قع االل�
�وني 

 ل>�2 فل�.�0
0.291 0.053 0.287 5.463 0.000 

دال ع'� 
٠,٠٥ 

ال>��! ال
�و�ج ع>� 
 االل�
�وني

-0.041 0.032 -0.069 -1.281 0.201 
غ�� دال 

ع'� 
٠,٠٥ 

ال
�و�ج ع>� 
ش>Pات الهاتف 

 ال���<ل
0.039 0.044 0.050 0.891 0.374 

غ�� دال 
ع'� 
٠,٠٥ 

 ANOVAت�ل�ل ال
>ای0 
 ٠,٠٠٠الق��ة االح
�ال�ة=  ٥٠,١٢٨=Fق��ة اخ
>ار 

 ٠,٤٠٦= R2ق��ة معامل  ال
ف��� ال�ع!ل  ٠,٦٣٨=Rق��ة معامل  االرت>ا®   
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اجات وال
<ص�ات�
  االس

اجات ٥,١�
  االس

�ع� أن ت� م'اقSة وت�ل�ل ب�انات ال��ـ�، تـ� ال��صـل إلـى مC*�عـة مـ5 االسـ�'�اجات 
حـــ�ل أثـــ� أدوات ال�ـــ�و�ج االل$��ونـــي فـــي ت�ق�ـــ� ال*�ـــ(ة ال�'اف�ـــ�ة ل�'ـــ. فل�ـــ8�5 فـــي 

  ال'�ائج:ق8اع غ(ة، وف�*ا یلي خالصة ه�ه 
إن أدوات ال�ــــ�و�ج االل$��ونــــي (ال�ــــ�و�ج ع�ــــ� ال*�اقــــع االج�*اع�ــــة، ال�ــــ�و�ج مــــ5 خــــالل * 

م��>ــات ال��ــ�، ال�ــ�و�ج �اســ�A�ام ال*�قــع االل$��ونــي ل�'ــ. فل�ــ8�5، ال�ــ�و�ج ع�ــ� ال���ــ� 
االل$��وني، وال��و�ج ع�� شـ�Gات الهـاتف ال*�*ـ�ل) ت�ـاه� فـي ت�ق�ـ� ال*�ـ(ة ال�'اف�ـ�ة ل�'ـ. 

  8�5 وف�*ا یلي تفJ�ل أث� >ل أداة في ت�ق�� ال*�(ة ال�'اف��ة:فل�
یــnث� ال�ــ�و�ج ع�ــ� ال*�اقــع االج�*اع�ــة فــي ت�ق�ــ� ال*�ــ(ة ال�'اف�ــ�ة ل�'ــ. فل�ــ8�5، أ. 

ح�ـ� JAkـ¬ ال�'ـ. ن�افـ� لل��اصـل مــع ع*الئـه والـ�د علـى الSـGاوm واالس�ف�ــارات، 
فـــ�j بـــ�ك) الســـ�8الع رأm ك*ـــا �kـــ�A�م ال�'ـــ. م�اقـــع ال��اصـــل االج�*ـــاعي (مqـــل ال

ع*الئه وال�فاعل معه�، و���خل �عl ال*�yف�5 ال*�nول�5 ع5 م�ا�عة صف�ة ال�'ـ. 
علــى م�اقــع ال��اصــل االج�*ــاعي فــي ال�فاعــل مــع زوار ال*�قــع، و��ــ� ال�'ــ. زوار صــف�ة 
ال��اصـــل االج�*ـــاعي علـــى م�ا�ع�هـــا، >*ـــا kعـــ�ض ال�'ـــ. ال*ـــ�اد ال��و�C�ـــة (صـــ�ر، ف�ـــ�ی�، 

إلــخ) علــى صــف��ه علــى م�اقـــع ال��اصــل االج�*ــاعي، وت�ــهل صــف�ة ال�'ـــ.  نJــ�ص ...
ال*�ج�دة على م�اقـع ال��اصـل االج�*ـاعي حJـ�ل الع*ـالء علـى ال*عل�مـات ال��و�C�ـة، >*ـا 
ی�ــا�ع الق�ــ� ال*Aــ�¬ فــي ال�'ــ. إدارة صــف�ة ال�'ــ. علــى م�اقــع ال��اصــل االج�*ــاعي ی�م�ــًا، 

تــأث�� ح*التــه ال��و�C�ــة ع�ــ� ال*�اقــع االج�*اع�ـــة و��ــ�A�م ال�'ــ. أكqــ� مــ5 أســل�ب لق�ـــاس 
 (مqل ع�د م�ات االعCاب وال'�S وال�عل�قات).
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یــــnث� ال�ــــ�و�ج مــــ5 خــــالل م��>ــــات ال��ــــ� فــــي ت�ق�ــــ� ال*�ــــ(ة ال�'اف�ــــ�ة ل�'ــــ. ب. 
فل�8�5، ح�� ت� تJ*�� ال*�قع االل$��وني لل�'. �GSل �kاع�ه على ال��اجـ� ضـ*5 

qل ج�جل، >*ـا �kـ�A�م ال�'ـ. >ل*ـات مف�اح�ـة مع�'ـة ن�ائج ال��� ل*��>ات ال��� م
تSـــ�� ل'ـــ�ع خ�ماتـــه ضـــ*5 تJـــ*�� صـــف��ه علـــى االن��نـــQ، وأن ال�'ـــ. kقـــ�م ب���ـــع 
ال(�ارات ب'�S م�اد ت�و�C�ـة ع�ـ� م��>ـات ال��ـ� االل$��ون�ـة، >*ـا ت�ـاع� م��>ـات ال��ـ� 

Aاصـــة �ال�'ـــ.، الع*�ـــل فـــي ال�صـــ�ل لل*�قـــع االل$��ونـــي وصـــف�ات ال��اصـــل االج�*ـــاعي ال
..'�  وت�هل م��>ات ال��� س�عة ال�ص�ل إلى ال*�قع االل$��وني لل

ــــ� ال*�ــــ(ة ج.  ــــي ت�ق� ــــ. فل�ــــ8�5 ف '�ــــي ل ــــع االل$��ون ــــ�و�ج �اســــ�A�ام ال*�ق ــــnث� ال� ی
�Gة الع'$��ت�ـة، و�قـ�م Sاص على الAم�قعه ال .'�ال�'اف��ة لل�'.، ح�� ی��ف� ل�� ال

�قـــع االل$��ونـــي، >*ـــا Skـــ*ل م�قـــع ال�'ـــ. ج*�ـــع الAاصـــة علـــى ال*ال�'ــ. ب'Sـــ� اعالناتـــه 
الAــ�مات ال�ــي kقــ�مها ال�'ــ. �ــاللغ��5 الع�Z�ــة واإلنCل�(�ــة، وأنــه یــ�� االن�قــال مــ5 أkق�نــة إلــى 
ـــ. �kـــ�A�م أشـــGال  '�ـــ. �SـــGل ســـ��ع، إضـــافة ألن ال '�ـــي لل ـــى ال*�قـــع االل$��ون أخـــ�� عل

*�� ال�*ــالت ال��و�C�ــة إعالن�ــة م�Aلفــة (صــ�ر، ف�ــ�ی�، إعالنــات م���>ــة)، >*ــا أن تJــ
ع�ــ� ال*�قــع االل$��ونــي �Akلــف �ــاخ�الف الهــ�ف مــ5 >ــل م'هــا، و��ــ�ح ال*�قــع االل$��ونــي 

  ل�'. فل�8�5 للع*الء االس�ف�ار أك�q ع5 ال�*الت ال��و�C�ة.
یnث� ال�ـ�و�ج �اسـ�A�ام ال���ـ� االل$��ونـي فـي ت�ق�ـ� ال*�ـ(ة ال�'اف�ـ�ة لل�'ـ.، ح�ـ� د. 

ء ع'او�5 ال���� االل$��ونـي الAاصـة بهـ� لل��اصـل معهـ�، >*ـا 8kلB ال�'. م5 الع*ال
kق�م الع*الء �ف�ح ال�سائل ال*�سلة م5 ب'. فل�8�5 ع�� ال���� االل$��وني �اس�*�ار، 
و��ســل ال�'ــ. رســـائله ال*�علقــة �ـــال�*الت ال��و�C�ــة علــى ال���ـــ� االل$��ونــي لع*الئـــه 
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نــــي ل�قــــ�k� عــــ�وض خاصــــة للع*ــــالء، �اســـ�*�ار، >*ــــا �kــــ�A�م ال�'ــــ. ال���ــــ� االل$��و 
  و��لقى ال�'. االس�ف�ارات وال�دود وال�فاعالت م5 ع*الئه ع�� ال���� االل$��وني.

ـــ� ال*�ـــ(ة ال�'اف�ـــ�ة ه.  ـــnث� ال�ـــ�و�ج �اســـ�A�ام شـــ�Gات الهـــاتف ال*�*ـــ�ل فـــي ت�ق� ی
لل�'.، ح�� kع*ل ال�'. على ال��اصل مع ع*الئـه مـ5 خـالل االتJـال علـى الهـاتف 

، >*ــا �kــ�A�م  ال�'ــ. ال�ســائل القJــ��ة فــي ح*التــه ال��و�C�ــة، >*ــا ��kــ�م ال*�*ــ�ل
ال�'ـــ. خ�Jصـــ�ة ع*الئــــه مـــ5 خــــالل إرســـال ال�ســـائل القJــــ��ة ال*�علقـــة �ــــال�*الت 
ال��و�C�ــة فــي أوقــات م'اســ�ة، وأفــاد �عــl الع*ــالء مــ5 ع�'ــة ال��ــ� �ــأن ال�'ــ. قــام 

  �اس�8الع آراءه� ح�ل خ�مات الهاتف ال*�*�ل سا�قًا.
إن ال*�ــ(ة ال�'اف�ــ�ة ل�'ــ. فل�ــ8�5 فــي ق8ــاع غــ(ة مــ5 وجهــة ن2ــ� الع*ــالء مه*ــة، * 

واع��ــ�وا أن ال�'ــ. �kقــ� ن�ــ��ًا م�ــ(ة ت'اف�ــ�ة عــ5 م'اف�ــ�ه مــ5 ال�'ــ�ك األخــ��، ح�ــ� 
تSــ�� ال'�ــائج إلــى أن ال�'ــ.: kقــ�م خ�ماتــه �SــGل أفbــل م*ــا تق�مــه ال�'ــ�ك ال*'اف�ــة، 

Aال$لفة علـى الع*�ـل �اسـ� lمـ5 أول��ـات وأن خف �عـk ام أدوات ال�ـ�و�ج االل$��ونـي�
�� ال�Cدة في ج*�ع م�احل الA�مة، و���A�م ال�'ـ. أحـ�ث b� .'�ال�'.، >*ا kق�م ال
 �k�ـــ�دة العال*�ـــة فـــي تقـــCـــ. معـــای�� ال'�ال�ق'�ـــات حفاyـــًا علـــى الCـــ�دة، >*ـــا kع�*ـــ� ال

ـــع م ـــ. ب�8ـــ��� مـــ�ارده ال�Sـــ��ة �اســـ�*�ار حـــ�ل ج*� '��احـــل جـــ�دة خ�ماتـــه، و�هـــ�� ال
الA�مـة، >*ــا kقــ�م ال�'ــ. مC*�عــة واســعة مــ5 الAــ�مات ال�ــي تل�ــي ال�اجــات ال*�Aلفــة 
للع*ـــالء، و�قـــ�م ال�'ـــ. ب��ـــ�ی� تق'�اتـــه االل$��ون�ـــة �اســـ�*�ار ل�قل�ـــل وقـــQ االســـ�Cا�ة 
للع*ــالء، >*ــا ی�*�ــ( ال�'ــ. ب�قــ�k� خــ�مات إضــاف�ة ال تقــ�مها ال�'ــ�ك ال*'اف�ــة، و�قــ�م 

 ه ال�ائ*�5 م(اkا اضاف�ة م�Aلفة.ال�'. �*'ح ع*الئ
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  ال
<ص�ات ٥,٢
ب'اًء على الAالصة ال�ا�قة، ت� تق�k� مC*�عة م5 ال��ص�ات وال*ق��حـات ال�ـي یnمـل 
ــــاحq�5 ال*ه�*ــــ�5  �ــــ�ة ال*��قعــــة م'هــــا ل$ــــل مــــ5 إدارة ب'ــــ. فل�ــــ8�5 وال أن ت�قــــ� الفائ

  �ال��و�ج االل$��وني وال*�(ة ال�'اف��ة، على ال'�� ال�الي:
  ف��ا ی
عل� ;أدوات ال
�و�ج االل�
�وني ال�.>قة في ب�2 فل�.�0أ. 
ال�فـــاp علـــى اســـ�*�ار اســـ�A�ام أدوات ال�ـــ�و�ج االل$��ونـــي فـــي ب'ـــ. فل�ـــ8�5، وت�ـــ�یqها * 

ـــــال*�اقع  ـــــة � ـــــ�و�ج ال*�علق ـــــامج ان�ـــــ��Cام ضـــــ*5 أدوات ال� ـــــل إضـــــافة ب�ن qل م�ـــــ�*� مGـــــS�
  االج�*اع�ة.

 *���ــ� االل$��ونــي، ال ســ�*ا وأن هــ�ا ال�عــ� حJــل علــى ت��ــ�5 م�ــ��� ال�ــ�و�ج �اســ�A�ام ال
أقـــل ال'�ـــائج مقارنـــة �األ�عـــاد األخـــ��، ح�ـــ� ت�*ـــل هـــ�ه الق'ـــاة ال��و�C�ـــة الع�یـــ� مـــ5 الف�ائـــ� 
  للع*الء وال�'. على ح� س�اء، وت�اه� في تقل�ل ال�$ال�ف وال�قQ الالزم إلنCاز ال*عامالت.

ل$��ونـــي، مqـــل ز�ـــادة ال*ـــ�ارد ال�Sـــ��ة فـــي ز�ـــادة ال*JJAـــات ل�8ـــ��� أدوات ال�ـــ�و�ج اال* 
أق�ــام العالقــات العامــة ال*�ــ��ل�5 عــ5 م�ا�عــة ال*�قــع االل$��ونــي لل�'ــ. وصــف�ات ال��اصــل 

..'� االج�*اعي الAاصة �ه به�ف ز�ادة ال�Cدة في تق�k� الA�مات ال*�Jف�ة لع*الء ال
ات وال�*ـالت ق�ام ال�'ـ. ب�ـ�ف�� ت8��ـ� ال$��ونـي خـاص ��kـ�m علـى ج*�ـع الAـ�م* 

 اإلعالن�ة لع*الئه م5 ح*لة اله�اتف ال�>�ة.
  ف��ا ی
عل� ;ال���ة ال
�اف��ة ل>�2 فل�.�0ب. 
ت�>�ـ( اه�*ـام ال�'ـ. علـى ت�ق�ـ� ال*�ـ(ة ال�'اف�ـ�ة فـي >ـل م�احـل الع*ل�ـة ال��و�C�ـة * 

االل$��ون�ــة، مــ5 ح�ــ� ال��>�ــ( علــى الCــ�دة، ال�$لفــة ال*'Aفbــة، ال��ــ�ی� ال*�ــ�*�، 
 االس�Cا�ة ل*�8ل�ات الع*الء. وس�عة
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الع*ل �اس�*�ار على تق�k� الAـ�مات ال*Jـ�ف�ة للع*ـالء �SـGل أكqـ� >فـاءة وفعال�ـة * 
..'� م5 ال�'�ك األخ�� ال*'اف�ة به�ف ت�ق�� ال*�(ة ال�'اف��ة لل

  مق
�حات ل!راسات ال��
ق>ل�ة
ال�ــ�و�ج  أثــ� نــ�رد ف�*ــا یلــي �عــl االق��احــات ل�راســات م�ــ�ق�ل�ة م�علقــة �*�ضــ�ع

االل$��وني في ت�ق�� ال*�(ة ال�'اف��ة، وذل. ل��ه�ل مه*ة ال�ـاحq�5 ال*ه�*ـ�5 ب�راسـة 
  ه�ا ال*Cال م��ق�ًال:

  دراسة عالقة ال��و�ج �اس�A�ام ب�نامج ان���Cام في ت�ق�� ال*�(ة ال�'اف��ة.* 
 ال�'اف��ة. دراسة أث� ال��و�ج االل$��وني �اس�A�ام ب�نامج الف�j ب�ك في ت�ق�� ال*�(ة* 
  دراسة عالقة ب�امج ح(م ال�سائل ال'J�ة القJ��ة في ت�ق�� ال*�(ة ال�'اف��ة. * 
 دراسة عالقة ال��و�ج ع�� ال*�اقع االل$��ون�ة ال*�JJAة في ت�ق�� ال*�(ة ال�'اف��ة.* 
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  ال��اجع الع��qة

). واقع اس�A�ام ال��و�ج االل$��وني ل�� ال�'�ك العاملة في ٢٠٠٩األس8ل، رن�. (* 
  ، غ�� م'�Sرة، الCامعة اإلسالم�ة. فل�8�5.رسالة ماج�
��ق8اع غ(ة. 

). واقـــع اســـ�A�ام Pـــ�ق ال�ـــ�و�ج االل$��ون�ـــة وأث�هـــا علـــى ٢٠١٣اســـ*اع�ل، إkـــاد. (* 
فــي ق8ــاع غــ(ة والbــفة الغ�Z�ــة، م��عــات شــ�>ات االتJــاالت وت$'�ل�ج�ــا ال*عل�مــات 

��
 ، غ�� م'�Sرة، الCامعة اإلسالم�ة. فل�8�5.رسالة ماج�
) ال��ـــــــ��� ٢٠١٠اســـــــ*اع�ل، شـــــــاك� و�Z>ـــــــات، ح*ـــــــ�m والSـــــــ�خ، مJـــــــ8فى. (* 

م@لــة االل$��ونــي واســ�A�ام ال�ســائل االل$��ون�ــة >ــأدوات لل�*ــای( �*'2*ــات األع*ــال. 
  ألردن.. ا١٩-١، ص ص: ١، الع�د جامعة ف�الدلف�ا

ال�<قع االل�
�وني ل>�2 ). ٢٠١٤ال�ق��� ال�'�m وال��انات ال*ال�ة ل�'. فل�ـ8�5. (* 
 .فل�.�0

ـــــاني، نهاkـــــة واألغـــــا، مـــــ�وان وشـــــ�اب، ســـــائ�. (*  �). ال�8Aـــــ�� االســـــ��ات�Cي ٢٠١٢ال�ل
وعالق�ــه �ــال*�(ة ال�'اف�ــ�ة: دراســة م��ان�ــة فــي شــ�>ات ت�ز�ــع األدو�ــة فــي م�اف2ــات غــ(ة. 

، ٢، العـ�د ١٤، ال*Cلـ� م@لة جامعة األزه� ;غ�ة، سل�لة العل<م االن�ـان�ة��� م'�Sر، 
 جامعة األزه� �غ(ة. فل�8�5.

). ال��ــ��� االل$��ونــي فــي ال**ل$ــة الع�Z�ــة ال�ــع�دkة. ٢٠١٤ال��Cفــاني، غ�ــ�اء. (* 
 . ال�ع�دkة.ال�ل
قى اإلدارZ ال|اني: اإلدارة وال�
غ��ات العال��ة ال@!ی!ة

). ال*'2*ة ٢(] إدارة ;اإلب!اع ن�< ب�اء م�هج م�]�ي). ٢٠٠٩ال��'�ة، سل��. (* 
.�Jة لل�'*�ة اإلدار�ة. م�Zالع�  
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  ). دار اله��. الC(ائ�.٢(] اإلدارة االس
�ات�@�ة ال�!ی|ة). ٢٠١٢��ش، ع��ى. (ح* 
). دار ٢(] إدارة اإلبــ!اع واالب
�ــار فــي م�]�ــات األع�ــال). ٢٠١١خJــاونة، عــاكف. (* 

  ال�ام�. األردن.
). دور إدارة ال*ع�فــة فــي ت�ق�ــ� م�ــ(ة ت'اف�ــ�ة: دراســة ت8��ق�ــة فــي ٢٠١٢داســي، وه��ــة. (* 

 .١٧٦- ١٦٥، ص ص: ١١. الع�د، م@لة ال>احFال*Jارف ال��Gم�ة ال��ر�ة. 
). مـــ�� إق�ـــال ع*ـــالء ال8Aـــ�] ال��Cـــة ال�ـــع�دkة علـــى م�قعهـــا ٢٠٠٨ال�Zـــ�m، ســـعاد. (* 

  .� م'�Sرة، جامعة القJ��، غ�الة ماج�
��رساإلل$��وني والع�امل ال*nث�ة على ذل.. 
). تق�ـ�� نSـا] ال��ـ��� االل$��ونـي فـي الSـ�>ات ٢٠١٠ال���عي، هال والCله*ي، ع��ـ�. (* 

 ، جامعة ال*ل. ف�Jل. ال�ع�دkة.م�Bوع ت�Hج ;Pال<ر�<سال�ع�دkة، دراسة م��ان�ة. 
). أث� ال����� االل$��وني في ت�ق�� ال*�(ة ال�'اف�ـ�ة: ٢٠١٥س� ال�A�، ع��هللا. (* 

ــــ�P'ي  
ــــ<راة. ٢٠١٣-٢٠٠٥دراســــة حالــــة مJــــ�ف أم درمــــان الbغ�ــــ� رســــالة د ،
 م'�Sرة، جامعة ال(ع�� األزه�m. ال��دان.

 *) .mـ���، شـادSــة ٢٠٠٧ال�Zـفة الغ�bـ�ك فـي ال'� ). ال��اسـات ال��ـ��ق�ة ال*��عـة فـي ال
 ، غ�� م'�Sرة، جامعة الAل�ل. فل�8�5.رسالة ماج�
��وم�� رضا الع*الء ع'ها. 

). رأس ال*ال الف$ـ�m ودوره فـي ت�ق�ـ� ال*�ـ(ة ال�'اف�ـ�ة ٢٠١١شع�ان، م8Jفى. (* 
، غ�ــ� رســالة ماج�ــ
��لSــ�>ة االتJــاالت الAل��ــة الفل�ــ8�'�ة جــ�ال: دراســة حالــة. 

  م'�Sرة، الCامعة اإلسالم�ة. فل�8�5.
). أثـ� اسـ�A�ام ال��ـ��� ٢٠١١الش، ع'�� وال��رm، سل�*ان والSـ�رة، م�*ـ�. (ش* 

م@لـة االل$��وني في ت�ق�� ال*�(ة ال�'اف��ة ل�S>ات الـ�واء األردن�ـة، دراسـة م��ان�ـة. 
 .١٦٠ – ١٤٣، ص ص: ١، الع�د ٣٨، العل�م اإلدار�ة، مCل� دراسات
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). دار ال�علـــــ�� ١(] يال
�ـــــ<�� الـــــ!ولي واالل�
�ونـــــ). ٢٠١٠شـــــ*Q، ن�فـــــ�5. (* 
�Jامعي. مCال 

). ال�Cارة االل$��ون�ة >A�ار اس��ات�Cي لل��اج� في األسـ�اق ٢٠١٤ش'�'ي، سع�. (* 
ــ<راةال�ول�ــة ومق�مــات إقام�هــا فــي الــ�5P الع�Zــي، واقــع وت�ــ�kات.  
bغ�ــ� رســالة د ،

 م'�Sرة، جامعة قاص�m م�Zاح، ورقلة، الC(ائ�.
 *) .BـــهSـــادق، لJدور ا٢٠١٥ال .( س�ـــةn*ة ال�'اف�ـــ�ة لل)الب�$ـــار فـــي ت'*�ـــة ال*�ـــ

، رســالة ماج�ــ
��االق�Jــادkة، دراســة م��ان�ــة فــي الSــ�>ة ال*�ن�ــة اله'�ســ�ة ب�قــ�ت. 
  غ�� م'�Sرة، جامعة أبي ��G بلقای�. الC(ائ�.

). دار اإلعJــــار العل*ــــي لل'Sــــ� ١(].ال
�ــــ<�� االل�
�ونــــي ). ٢٠١٠صــــ��ة، ســــ*�. (* 
 وال��ز�ع، األردن.

رســـــالة ). ال��ـــــ��� االل$��ونـــــي فـــــي yـــــل الع�ل*ـــــة. ٢٠٠٧الJـــــ�ف'�m، هـــــاني. (* 
��
  ، غ�� م'�Sرة، جامعة العل�م وال�$'�ل�ج�ا. ال�*5.ماج�

ـــ�ی5، شـــ���ة. (*  ). دور إدارة ال*ع�فـــة فـــي دعـــ� ال*�ـــ(ة ال�'اف�ـــ�ة: ٢٠١٥صـــالح ال
م'Sـــ�رة، ، غ�ـــ� رســـالة ماج�ـــ
��دراســة حالـــة ال*�ی��ـــة الع*ل�ـــة التJـــاالت الC(ائــ�. 

 جامعة أكلي م�'� أول�اج ال����ة، الC(ائ�.
). دار ال*�ــ��ة لل'Sــ� ١(] ال
�ــ<�� االل�
�ونــي). ٢٠١٢الJــ*��عي، م�*ــ�د. (* 

  وال��ز�ع وال8�اعة. األردن.
). دار ال*�ـ��ة لل'Sـ� ١(].  وسـائل ال
ـ�و�ج ال
@ـارZ ). ٢٠١١الع�ـ�لي، سـ*��. (* 

 وال��ز�ع وال8�اعة، األردن.
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ــا اإلعــالن علــى االن
�نــ�). ٢٠١٠عC�ــ(ة، مــ�وة. (*  ). دار العــال� ٢(]. ت��<ل<ج�
.�Jي، مZالع�  

). دور ال�8A�� االس��ات�Cي في خل� م�(ة ت'اف��ة داخـل ٢٠١٥الع��m، م�*�. (* 
، رسـالة ماج�ـ
��. DML Constructionمnس�ـة اق�Jـادkة: دراسـة حالـة مnس�ـة 
 ال����ة، الC(ائ�. غ�� م'�Sرة، جامعة أكلي م�'� أول�اج

). تــــأث�� ال��ــــ��� االل$��ونــــي علــــى ال*ــــ(�ج ال��و�Cــــي فــــي ٢٠١٤فــــ(از، خالــــ�. (* 
رســـــالة ال*nس�ـــــة االق�Jـــــادkة: دراســـــة حالـــــة ال*nس�ـــــة ال*�'ائ�ـــــة ل�الkـــــة ســـــG�G�ة. 

��
 ، غ�� م'�Sرة، جامعة م�*� خ��G�� ،�bة، الC(ائ�.ماج�
). دور ال*nشــ�ات ال*عل�مات�ــة ل*�اقــع ال��اصــل االج�*ــاعي فــي ٢٠١٥الفbــل، علــي. (* 

، ص ص: ٣٦، العــ�د م@لــة م�bــ� دراســات ال�<فــةقـ�ارات ال�ــ�و�ج للAــ�مات وال*'�Cــات. 
١٨٢ – ١٤٣. 

). أثـ� ال��ـ��� االل$��ونـي علـى جـ�دة الAـ�مات ال*Jـ�ف�ة: ٢٠١٠فb�لة، ش��وف. (* 
، غ�ــ� م'Sــ�رة، جامعــة م'�ــ�رm، رســالة ماج�ــ
��الC(ائــ�.  دراســة حالــة �عــl ال�'ــ�ك فــي

 ق�'8�'ة. الC(ائ�.
��ــــة وت$ــــال�ف ٢٠١٣كــــاy�، هــــ�� وع�ــــ�ال�هاب، صــــ�اح. (* ��). تــــأث�� ال�$ــــال�ف ال

، ٤، العـ�د ٢٦، ال*Cلـ� م@لـة ال
ق�ـيال�Cدة في ت�ق�� �عl أ�عاد ال*�(ة ال�'اف�ـ�ة. 
  . الع�اق.٨٣-٥٢ص ص: 

مـــ!خل إلـــى ال>�ـــF فـــي العلـــ<م ). ��٢٠٠٥ف�5، م�*ـــ�د. (ال$�النـــي، م�*ـــ� والSـــ* 
 ). دار ال*���ة. األردن.١(] ال
�q<�ة واالج
�اع�ة

). م�اه*ة إدارة ال*ع�فة في ت�ق�� ال*�(ة ال�'اف�ـ�ة. رسـالة ٢٠١٤ل8في، بهل�ل. (* 
 ماج����. غ�� م'�Sرة، جامعة م�*� خ��G�� �bة، الC(ائ�. 

قـــــات العامـــــة فـــــي ال�ـــــ�و�ج ل*Sـــــ�وع ال��Gمـــــة ). دور العال٢٠١٤م�*ـــــ�، فـــــnاد. (* 
االل$��ون�ــة، دراســة وصــف�ة ت�ل�ل�ــة �ــال�8��� علــى ال*�>ــ( القــ�مي لل*عل�مــات خــالل 
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، غ�ـــــ� م'Sـــــ�رة، جامعـــــة ال�ـــــ�دان للعلــــــ�م رســـــالة ماج�ـــــ
��م). ٢٠١٤ -٢٠١٠(
 وال�$'�ل�ج�ا، ال��دان.

). أثــــ� ت8��قــــات ت$'�ل�ج�ــــا االتJــــال علــــى ٢٠١٤م'Jــــ�ر، ت��ــــ�5 وم'Jــــ�ر، ه�ــــا. (* 
ــ<م االن�ــان�ة وyــائف العالقــات العامــة فــي الق8ــاع الJــ�ي األردنــي.  ــة دراســات، العل م@ل

 . األردن.٨٢٠- ٨٠١، ص ص: ٢/٢٠١٤، مل�� ٤١. ال*Cل� واالج
�اع�ة
ل$��ونـي فـي مJـارف ). م���� ال��و�ج اال٢٠١٣م'�Jر، مC�� وسال�، م�*�. (* 

، ٣، العــ�د ٢، ال*Cــ� ال�@لــة الع��qــة ال!ول�ــة لل�عل<مات�ــةفل�ــ8�5. -الbــفة الغ�Z�ــة
  . فل�8�٢٦.5-١٤ص ص: 

  ).www.bankofpalestine.comال*�قع اإلل$��وني ل�'. فل�8�5 (* 
ــــــــــــــــــع اإلل$��ونــــــــــــــــــــي للCهــــــــــــــــــــاز ال*�>ــــــــــــــــــــ(m لإل*  حJــــــــــــــــــــاء الفل�ــــــــــــــــــــ8�'ي ال*�قــ
)www.pcbs.gove.ps/DesktopDefaul.aspx?lang=ar ( 

). عالقة �Pق ال��ر�B ب��ق�� ال*�(ة ال�'اف��ة: دراسـة م��ان�ـة ٢٠١٣نایل، Pه. (* 
ن>ـــار للعلـــ<م اإلق
cـــاد�ة م@لـــة جامعـــة األ فـــي الSـــ�>ة العامـــة لJـــ'اعة ال��ار�ـــات. 

 . الع�اق. ٤٣٤-٤٢٦، ص ص: ١٠، الع�د ٥، ال*Cل� واإلدار�ة
). دراســـــة ســـــل�ك ال*�ـــــ�هل. فـــــي االســـــ��ات�C�ة ال��و�C�ـــــة ٢٠١٢والـــــي، ع*ـــــار. (* 

 ، غ�� م'�Sرة، جامعة الC(ائ�. الC(ائ�.رسالة ماج�
��لل*nس�ة االق�Jادkة. 
). ال��ــ��� ال*Jــ�في وأثــ�ه فــي رضــا ع*ــالء ب'ــ. ف�Jــل k٢٠١٥عقــ�ب، م(مــل. (* 

 ، غ�� م'�Sرة، جامعة ال(ع�� األزه�m. ال��دان.رسالة ماج�
��االسالمي. 
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