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عالقة التسويق عرب الهاتف احملمول ابملس تخدمني الش باب:
دراسة اس تطالعية لعينة من املس هتلكني يف حمافظة اربيل
برشى عيل زينل
قسم اإدارة العامل ،جامعة جهيان -اربيل ،كردس تان ،العراق
______________________________________________________________________________________

املس تخلص
هتدف هذه ادلراسة اإىل التعرف عىل مفهوم التسويق عرب الهاتف لكونه أحد أمه املوضوعات اليت عادة مايمت الاغفال عهنا من قبل منظامتنا لكون معظمها ل يزال يعمل ابلطريقة
التقليدية ،والهدف العميل الآخر هو قياس العالقة بني التسويق عرب الهاتف احملمول واملس تخدمني الش باب ابس تخدام ادوات التحليل الإحصائية .تعترب هذه ادلراسة هممة
لكوهنا تتعامل مع أحد املوضوعات احليوية يف الوقت احلارض والا ويه :كيفية متكني اس تخدام التسويق عرب الهاتف احملمول يف بيئتنا وعالقته بقبول املس تخدمني الش باب
للتقنيات احلديثة للتسويق .لتحقيق أهداف ادلراسة  ،مت توزيع  87اس امترة اس تبيان عىل عينة عشوائية من مس تخديم الهواتف احملموةل  ،وبعد ذكل مقنا بتحليل النتاجئ عىل
برانمج  ، SPSSومت اختبار العالقة بني لك من متغريات ادلراسة .ميكن تلخيص مشلكة البحث بأس ئةل البحث التالية :هل يشعر مجيع املس هتلكني الش باب ابلرضا جتاه
اإعالانت التسويق عرب الهجزة احملموةل املس مترة اليت يمت عرضها عىل هواتفهم احملموةل؟ هل تساعد اإعالانت التسويق عرب الهجزة احملموةل املس هتلكني عىل اختاذ قرار رشاء حصيح؟
هل تسامه اإعالانت التسويق عرب الهجزة احملموةل يف اقناع املس هتلكني الش باب بتغيري قرار الرشاء اخلاص هبم من منتج اإىل أآخر؟ وانهتت ادلراسة مبجموعة من الاس تنتاجات ،
أمهها وجود عالقة معنوية بني التسويق عرب الهاتف احملمول واملس هتلكني الش باب .بنا ًء عىل الاس تنتاجات اليت توصلت اإلهيا ادلراسة  ،مت التوصل اإىل مجموعة من التوصيات ،امهها
رضورة اهامتم مجيع الرشاكت ببناء بنية حتتية لإعالانت الهواتف احملموةل مرضية ،لن الهواتف احملموةل يه أسهل طريقة للبقاء عىل اتصال مع املس هتلكني يف الوقت احلارض.
وحتتاج الرشاكت اإىل اس تخدام اإعالانت موثوقة يمت عرضها للمس هتلكني املس هتدفني مصحوبة بتجارب حقيقية يف اس تخدام املنتج أو اخلدمة.
مفاتيح اللكامت :التسويق عرب الهاتف احملمول ،املس هتلكني الش باب ،الانرتنت ،الاعالانت.
______________________________________________________________________________________

 .1املقدمة
يعد التسويق عرب الهاتف احملمول أحد أمه ادلوافع لتحقيق أهداف عالمة جتارية
معينة  ،وابس تخدام التسويق عرب الهجزة احملموةل  ،ميكن للمؤسسات الاس تفادة من
مجيع املشالكت التنافس ية اليت تعاين مهنا الرشاكت املنافسة ،وكذكل اغتنام مجيع
نظرا لن الهاتف احملمول يف الوقت احلايل هو أحد
الفرص اليت تأيت يف الطريق ً
التقنيات املهمة اليت يس تخدهما املس هتلكني يف أايمنا هذه  ،وميكن للشخاص
الاس تفادة من مجيع املعلومات املوجودة عىل الإنرتنت  ،وابلتايل تسعى املنظمة دامئًا
______________________________________________________________
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اإىل احلصول عىل طرق خمتلفة لالس تفادة من مبيعاهتا وكسب املزيد من الرابح،
والتسويق عرب الهاتف احملمول يعد أحد اجتاهات التسويق اجلديدة اليت ميكن أن
.تساعد املؤسسات يف احلصول عىل املزيد من الرابح الس يطرة عىل احلصة السوقية
وفقًا للفقرة السابقة  ،ميكننا أن نرى أن الكثري من املؤسسات هتدف اإىل اس تخدام
كثريا عىل الإعالن ابس تخدام أنواع
مجيع أدوات التسويق يف رايدة العامل والاعامتد ً
التسويق اخملتلفة اليت ميكن أن تساعد يف اإدارة مبيعاهتا  ،عن طريق مجع مجيع
املنتجات املهمة وجعل العالمة التجارية (املنتج) أكرث شهرة ومعروفة بني مس هتليك
املنتجات بشلك عام واملس هتلكني الش باب بشلك خاص  ،ويعد التسويق عرب املوابيل
احد امه الوسائل اليت ميكن من خاللها الوصول اىل املس هتلكني الش باب لكون الهاتف
يعد وس يةل التواصل للعرص احلايل وهو مبثابة هوية ميكن من خاللها التعرف عىل
املس هتكل الشاب اذ يسهل ابلنس بة للرشاكت تتبع انشطة املس هتلكني الش باب من
خالل تتبع وسائل التواصل الاجامتعي اخلاصة هبم وتوجيه اعالانت مموةل الهيم بناءا
عىل املعلومات اليت مت مجعها عهنم من خالل الاس تخدام املتكرر للهاتف بشلك يويم.
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 .2الاطار المتهيدي
 2.1مشلكة البحث
ميكن التعرف عىل مشلكة البحث من خالل أس ئةل البحث التالية:
 .1يشعر املس هتلكني الش باب ابلرضا عن اإعالانت التسويق عرب الهجزة
احملموةل اليت يمت عرضها عىل هواتفهم احملموةل؟
 .2هل تساعد اإعالانت التسويق عرب الهجزة احملموةل املس هتلكني الش باب
عىل اختاذ قرار رشاء حصيح؟
 .3قرار الرشاء اخلاص هبم من منتج لآخر؟
 .4هل يعترب التسويق عرب الهاتف احملمول وس يةل فعاةل وموثوقة من وهجة
نظر املس هتلكني الش باب؟
 2.2أمهية البحث
ميكن توضيح أمهية البحث مبا ييل:
 .1يعد التسويق عرب الهاتف احملمول أحد أمه اجملالت اليت جيب أن تعمتد
كثريا لن الهواتف احملموةل يف الوقت احلايل تعادل الهوية
علهيااملؤسسة ً
الشخصية للفرد.
 .2من املتوقع أن تسهم ادلراسة يف اإيالء املزيد من الاهامتم لمهية التسويق
عرب الهاتف احملمول وتأثريه عىل قبول املس هتلكني الش باب.
 .3تسليط الضوء عىل العالقة بني التسويق عرب الهاتف احملمول ملتغريات
ادلراسة وقبول املس هتلكني الش باب.
 .4الاس تفادة من نتاجئ ادلراسة من أجل اإصالح سلبيات التسويق عرب
الهاتف احملمول وتطوير الإجيابيات من أجل جذب املزيد من املس هتلكني
 2.3أهداف البحث
ميكن توضيح أهداف البحث مبا ييل :يوضيح العالقة بني التسويق عرب الهاتف احملمول
نظراي لحد أمه جمالت ادلراسة يف التسويق حالي ًا وهو
إطارا ً
واملس هتلكني .أعطاء ا ً
التسويق عرب الهاتف احملمول وقبول املس هتلكني الش باب .أظهار اإماكنية اس تخدام
تسويق متطور وأآمن للهاتف احملمول من أجل حتسني جودة املنتجات و اخلدمات
والتعود عىل اس تخدام الهواتف احملموةل مكنصة موثوق هبا لتوظيف منتجات الرشاكت
وخدماهتا بسهوةل واكتساب مزية تنافس ية طويةل املدى .و قياس وجود او عدم وجود
عالقة ارتباط مابني متغريات البحث.
 2.4فرضيات البحث
فرضية العدم :ل يوجد أي ارتباط بني التسويق عرب الهاتف احملمول و املس هتلكني
الش باب.
الفرضية البديةل  :هناك عالقة بني التسويق عرب الهاتف احملمول وقبول املس هتكل.
 2.5مهنج البحث
اس تخدم البحث الاسلوب الاس تطالعي لدلراسة من خالل اس تبيان من خالل
توزيع  85استبانة  ،ومت اإرجاع  79فقط  ،واكن التوزيع عىل عينة عشوائية من
مس تخديم الهواتف اذلكية  ،وحيتوي الاس تبيان عىل جزأين أساس يني حيتوي الول
عىل أس ئةل حول املتغري املس تقل التسويق الهواتف احملموةل  ،واجلزء الثاين حيتوي عىل
أس ئةل حول املتغري التابع املس هتلكني الش باب.
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 .3الاطار النظري
 3.1مفهوم املس هتلكني الش باب
اس تخدمت العديد من الطرق لوصف خصائص املس هتكل والتوجه حنو التسوق
حسب ( ،)Anic´et.al, 2012:88أمه الساليب يه  :الهنج النفيس  /أسلوب
احلياة اذلي حيدد خصائص املس هتكل عىل أساس سامت منط احلياة .هنج أمناط
املس هتكل اذلي حياول حتديد أنواع املس هتكل العامة بناء عىل تفضيالت املس هتكل
اخملتلفة والتوجه للتسوق .و هنج خصائص املس هتكل اذلي يركز عىل اجلانب املعريف
والوجداين والتوهجات املتعلقة ابختاذ قرارات املس هتكل
 3.2التقنيات التفاعلية اليت مكنت املس هتلكني الش باب من توفري حياة تتضمن
متطلبات رسيعة التنفيذ واكرث جودة.
تطور التكنولوجيا  ،وتصفح الش باب لالنرتنيت مكهنم من اس تخدام الاكمريا الرمقية
القياس ية لتسجيل اكفة الفعاليات اليومية للحياة ،والهواتف احملموةل ميكن أن يكون
تس تخدم للتقاط صورة الفرقة املفضةل دلهيم عىل املرسح ،كام ميكن للمسافرين ان
ينشأوا جسل السفراخلاص به عىل النرتنيت ،مبا يف ذكل لقطات الفيديو والصورمن
أحدث مغامراهتم .الاكمنة وراء هذا احلب من تسجيل وإانشاء هو السهوةل اليت هبا
ميكن القيام به .التقنيات التفاعلية لها متكني املس هتلكني الش باب من رفع مس توى
املعييش وجعلها فعالياهتا تمت برسعة هائةل ).)Arthur et.al, 2006:33
 3.3اتثري سلوك الش باب عىل التسويق عرب املوابيل
لقد أثرت تكنولوجيا املعلومات عىل لك يشء يف جمال الاعامل .بسبب وجود منافسة
هائةل  ،فقد أصبح من الرضوري اس تخدام تقنيات التسويق الفعال بسبب اعامتد
املنظامت احلالية علهيا ،وابلتايل دفع ذكل اخلرباء اىل اس تخداهما لغرض البقاء يف
املنافسة يف السوق ذلكل جيب اس تخدام مجيع التطورات التكنولوجية املتاحة يف
السوق .هذه التطورات التكنولوجية أدت اإىل اخرتاع الهواتف احملموةل وهذا جعلها
عالمة فارقة يف وسائل التواصل .وقد أدى هذا التقدم اىل سهوةل التواصل بني الناس
من خمتلف البدلان واخللفيات الثقافية وزايدة التواصل فامي بيهنم بسهوةل أكرب .وقد
أصبح الوصول اإلهيا أسهل مبساعدة الهواتف احملموةل حىت يف غياب أهجزة المكبيوتر.
الهواتف احملموةل أثرت عىل الش باب من خالل زايدة اس تخدام املوابيل عربالإنرتنت.
ومع هذا التقدم ميكن للمس تخدمينالوصول ابرسع طريقة ممكنة اإىل العامل اخلاريج من
خالل كبسة زر .اذ ان املس هتلكني حاليا اكرث وعي لي تغيريات يف السوق حتصل
يف السوق بسبب كون الهواتف احملموةل جزءا ل يتجزأ من أي معل واذلي جيعل لك
سوق حميل يتوسع اكرث عاملي ًا .وهذه الاجتاهات أدت اإىل اإدخال التسويق احملمول
كحد امه املفاهمي حاليا ،بسبب كون احملمول جزء ليتجزأ من حياة الش باب ،اذ
أثرت الهواتف احملموةل عىل طريقة معل السوق اذ يمت اس تخداهما كداة للتواصل
والتفاعل مع املس هتلكني  .اذ ان الهواتف النقاةل تساعد يف التواصل السهل بني
الطرفني .الهواتف احملموةل حاليا دلهيا سعة ختزين كبرية تساعد عىل ختزين الش باب
للموس يقى وغريها من حمتوى الفيديو يف هواتفهم .ومن هنا جاء اعامتد الهواتف احملموةل
من قبل معظم الاشخاص واذلي خلق أاحلاجة اإىل فهم اجتاهات التسويق عرب الهاتف
النقال والعوامل اليت تؤثر عىل سلوك التسويق).(Shabhu et.al, 2016:100
 3.4تفضيالت املتسوقني الش باب الرشائية
ميكن توضيح امه املعايري اليت يعمتد علهيا املس هتلكني الش باب قبل اختاذ اي قرار
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بشأن أي مول جتاري يعترب الافضل للرشاء والتبضع ،وعند وضع اسرتاتيجية معل
مناس بة  ،جيب أن يعرف مدير املول التجاري تفضيالت املس هتلكني لغرض تنفيذ
الاسرتاتيجيات الناحجة ،ويعمتد اختيار املس هتلكني للمراكز التجارية عىل أولوايهتم
الفردية ويمت الرتكزي عىل متاجر التسوق بد ًل من مراكز التسوق ،واملس هتلكني
الش باب غالب ًا ما يفضلون الاعامتد عىل مول جتاري معني ،ابلضافة اىل ان اغلب
طالب اجلامعة ميكهنم اإدراك الإحساس مباكن املركز التجاري وحتديد السامت املادية
والاجامتعية للمول .اذ ميكن حتديد تفضيالت املول من قبل الفتيات املراهقات  ،وقد
مت حتديد ثالث سامت هممة :ويه اجلو العام  ،وسهوةل الوصول  ،والمن ابلضافة
اىل املوقع املناسب والرتفيه للمراكز التجاريةواذلين يعدون عوام ًال هممة ابلنس بة
للمس تخدمني الش باب (.)Can et.al, 2016:5
 3.5قمي وسلوك املس هتكل
تؤثر القمي عىل السلوكيات ،وكذكل تؤثر القمي عىل العديد من الامور يقال مثل ادمان
اخملدرات  ،وامليل الس يايس  ،والسلوكيات ادلينية  ،والرقابة عىل الاعالم والربامج
التلفزيونية و هناك اختالفات كبرية فامي يتعلق املواقف اخملتلفة والنتاجئ السلوكية للقمي.
وخيارات احلياة واملهن  ،والتدخني  ،والغش يف الامتحاانت  ،واملوقف الس يايس و
السلوكيات  ،خيارات الصدقاء  ،املسامهة يف أنشطة حقوق الإنسان  ،رشاء
الس يارات  ،ادلينية  ،اذ ميكن للمساهامت وأنشطة وقت الفراغ واس تخدام وسائل
الإعالم وعواقب اس تخدام وسائل الإعالم والتكيف الس يايس وما اإىل ذكل .ومبا أن
القمي لها تأثري عىل املواقف والسلوكيات كخاصية أساس ية  ،مفن املفيد حتليل موضوع
املوقف .يف هذا الصدد  ،يمت تعريف املواقف عىل أهنا سلوك اإجيايب أو سليب للفراد
حول يشء معني ،ويقال اإن املواقف يه الاجتاهات اليت يمت افرتاضها تبعا لسلوكيات
الفرد والاس تعداد للسلوك .ويتبع ذكل تأثري حتليل املكوانت اليت تشلك املواقف
واليت تساعد املس هتلكني بتشكيل مواقف معينة جتاه العالمات التجارية العاملية  ،اذ
تلعب القمي دوراً هام ًا يف معل املنظامت وخيارات التسويق للمس هتلكني.
(.)kayabasi, 2012:1328
 3.6نية املس هتكل لس تخدام التسويق عرب الهاتف احملمول
يقول  ،2017 ،Dongaاإذا أراد مصممي تطبيقات الهاتف احملمول ومزودي اخلدمات
احلصول عىل املزيد من الفوائد ابلإضافة اإىل املزيد من حصهتا يف السوق  ،فيجب عىل
املصممني تفهم بعض الس باب وراء نوااي املس هتكل يف اس تخدام وتبين خدمات
جديدة .ذلكل جيب أن يدرك مزودي خدمات الهاتف احملمول احتياجات ورغبات
املس تخدمني وحماوةل اإعطاهئم الرضا من خالل تقدمي خدمات متطورة ابلإضافة اإىل
خدمات متخصصة .من أجل اعامتد خدمات الهاتف احملمول عىل نطاق واسع  ،جيب
وضع مجموعة من الحاكم مبا يف ذكل العامل الاسرتاتيجية والتكنولوجية والسلوكية يف
الاعتبار ،حيث يعترب العديد من املتخصصني أن التسويق عرب الهاتف احملمول يعد
نظرا لن الهجزة احملموةل متتكل دلهيا معدلت
مفهوم جزيئ من التسويق التقليدي ً
انتشار عالية مابني املس هتلكني ابلضافة اىل اإماكنيات الوسائط املتعددة والتفاعل .من
انحية أخرى ،هناك بعض التحدايت الصارمة يف جمال التسويق عرب الهجزة احملموةل ،
مثل الربيد العشوايئ  ،وواهجة املس تخدم املقيدة  ،واخملاوف املتعلقة ابخلصوصية،
وقنوات تقدمي اخلدمات  ،وحساب اتصالت بياانت الهاتف احملمول  ،ويعمتد اإجناز
خدمات الهاتف احملمول والتسويق عىل ذكل أساسا عىل قبول املس هتكل لهذا النوع
اجلديد من التسويق .يف بعض احلالت  ،ل تتاح الفرصة للمس هتلكني احملمتلني للتعبري
عن مواقفهم بشأن أنشطة التسويق من خالل خدمات الهاتف احملمول .لهذا ميكن أن
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يتعرض املسوقني خلطر كبري لهنم غري متأكدين مما اإذا اكنت أنشطهتم التسويقية لها
بعض التأثريات الإجيابية أو السلبية عىل املس هتلكني .اإذا أراد املسوقون اس تخدام
قنوات التصال بوسائط احملمول بطريقة أكرث كفاءة  ،فهم حباجة اإىل فهم تصورات
املس هتلكني وتقيمي خدمات الهاتف احملمول وتقيميها مكصدر للتسويق  ،ذلكل تظهر
احلاجة اإىل اإجراء حبث مكثف لتقيمي بعض العوامل اليت تؤثر عىل اس تخدام املس هتكل
و اعامتد خدمات الهاتف احملمول وكذكل القنوات الفعاةل لتقدمي التسويق عرب الهاتف
احملمول وكذكل العوامل اليت تؤثر عىل التسويق عرب الهاتف احملمول نفسه.
ويمتزيالتسويق عرب الهاتف احملمول عن وسائل التسويق الخرى مثل التلفزيون والراديو
والصحف من خالل  :بطبيعته التفاعلية للغاية فان التسويق عرب الهاتف احملمول يوفر
وصو ًل مس متراً اإىل املس هتكل "يف أي وقت ويف أي ماكن"  ،مما جيعهل أحد أكرث
الوسائل ديناميكية وفعالية والوسائط الشخصية للتسويق وميكن أن يتضمن التسويق
عرب الهاتف احملمول أ ً
شاكل خمتلفة من املامرسات والتقنيات اخلاصة ابلهواتف احملموةل ،
مثل الرسائل القصرية للهاتف احملمول أو الهاتف احملمول أو الإنرتنت أو الصوت أو
الربيد الإلكرتوين احملمول أو  Bluetoothواملفاهمي الاخرى مثل الإعالن عىل الهجزة
احملموةل والتسويق عرب الرسائل النصية القصرية وإاعالانت اللعاب احملموةل والتسويق
القامئ عىل مواقع الويب )Lamarre et al., 2012:1 ( .
 3.7فئات التسويق احملمول
هناك العديد من فئات التسويق عرب الهجزة احملموةل امهها التسويق عرب الرسائل
القصرية او التسويق عرب رسائل الوسائط املتعددة  ،التسويق عرب الإنرتنت ،او عن
طريق البلوتوث او عرب الشعة حتت امحلراء .الاكرث اس تخدام ًا هو التسويق عرب
الهاتف احملمول عرب الرسائل القصرية .انترش هذا النوع من التسويق برسعة كبرية يف
أورواب وأآس يا ،يف بداية ظهوره اكن يس تخدم عن طريق اإرسال الرسائل النصية تأثري
سليب يف الوسائط لن املس هتلكني ل يرغبون يف تلقي هذه الرسائل  ،ولكن منذ
اإدخال الرقابة عىل تسويق الهواتف احملموةل عرب الرسائل القصرية  ،أصبحت الرساةل
القصرية يه الوس يةل الكرث ش يوعًا لتسويق الهواتف احملموةل مع أكرث من  100مليون
رساةل اإعالنية شهراي فقط يف أورواب.)Pelau and Zegreanu, 2010:105( .
 3.8مفهوم التسويق عرب الهاتف احملمول
نظرا للتطورات الخرية يف تكنولوجيا الهجزة احملموةل ،اإىل جانب الانتشار الرسيع
ً
واخلصائص املتأصةل للهجزة احملموةل ،ظهرت قناة التسويق عرب الهاتف احملمول كداة
جديدة حممتةل لنشطة التسويق ).(Zifceac and Mlesnita, 2011: 144
ميكن تعريف التسويق عرب الهجزة احملموةل عىل أنه "مجيع النشطة املطلوبة للتواصل
مع املس هتكل من خالل اس تخدام الهجزة احملموةل من أجل الرتوجي لبيع املنتجات أو
اخلدمات وتوفري املعلومات حول هذه املنتجات واخلدمات" .مت متيزي التسويق عرب
الهجزة احملموةل عىل أنه "اس تخدام الوسائط الالسلكية التفاعلية لزتويد املس هتلكني
ابملعلومات الشخصية احلساسة للوقت واملوقع واليت تروج للسلع واخلدمات والفاكر ،
مما يودل قمية مجليع أحصاب املصلحة((Ninčević et.al, 2015: 679
ابلإضافة اإىل ما س بق  ،ميكن تعريف التسويق عرب الهجزة احملموةل بأنه اس تخدام
الوسائط الالسلكية كوس يةل متاكمةل لتقدمي احملتوى والاس تجابة املبارشة مضن برانمج
اتصالت التسويق عرب الوسائط). (Leppaniemi & Karjaluoto, 2008:50
 3.9التحدايت والفرص للتسويق عرب الهاتف
هناك حتدايت كبرية عرب الهاتف اليوم  ،مبا يف ذكل تزنيل برانمج حظر الإعالانت
واذلي سبب اإرسال معلومات غري ذات صةل ،وكذكل خماوف املس هتلكني بشأن

جمةل جامعة جهيان -اربيل للعلوم الانسانية والاجامتعية
التعامل مع املعلومات الشخصية واملالية ومن خالل هذا النوع من التسويق  ،أصبح
التسويق عرب الهجزة احملموةل فرصة للعالمات التجارية للحفاظ عىل التواصل التفاعيل
واملفيد مغزى مع معالهئا  ،لغرض زايدة الولء وحتديد املواقع وخاصة يف رشحية
املس تخدمني الصغر س نا ،ذلكل فان التسويق عرب املوابيل ميتكل مس تقبل واعد جدا
ملنصات احملمول ويه بديل جديد لتعزيز العالقة بني العالمات التجارية ومس هتلكهيا ل
بني املس تخدمني الش باب ،وذكل بفضل التطور يف الس نوات الخرية من املنصات
عىل أساس تقنيات اجليل الثالث والرابع للنرتنيت.)Robayo et al, 2017:6) .
 .4اجلانب العميل
تضمن اجلانب العلمي لدلراسة القيام بتوزيع  85اس امترة اس تبيان عىل عينة من
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مس تخديم الهواتف النقاةل الش باب يف مدينة أربيل وعادت مهنا فقط  79اس امترة
اس تبيان ومت حتليلها ابس تخدام برانمج  SPSSومت اس تخدام الادوات الاحصائية
التية ·النسب املئوية ،التكرار :عدد مرات حدوث قمية البياانت.
الارتباط :ميكن أن يكون الارتباط بني متغريين اإجياب ًيا (أي  ،ترتبط املس توايت
العىل من أحد املتغريات مبس توايت أعىل من الخرى) أو سلبية (أي  ،ترتبط
املس توايت العىل من أحد املتغريات مبس توايت أقل من الآخر)  .تضمنت ادلراسة
متغريين رئيس يني املتغري الاول (املس تقل) التسويق عرب الهواتف النقاةل وتضمنت
ايضا املتغري املعمتد املس تخدمني الش باب للهواتف احملموةل

اجلدول ( )1التكرارات والنسب املئوية للمتغري املس تقل التسويق عرب الهاتف احملمول
ت

الاس ئةل

1

اوافق بشدة
%
ت

اوافق
ت

%

حمايد
ت

%

لاوافق
ت

%

لاوافق بشدة
ت %

2

2.5

23

29.1

9

11.4

45

57.0

0

0.0

جنح التسويق عرب الهاتف احملمول يف وصف خصائص املنتج املعلن عنه وإاظهار التغيريات
يف السعر املعلن عنه.

6

7.6

35

44.3

20

25.3

18

22.8

0

0.0

يقدم التسويق عرب الهاتف احملمول معلومات جيدة حول العروض الرتوجيية املقدمة (عينات
جمانية  ،مبيعات  ،عروض).

11

13.9

27

34.2

24

30.4

15

19.0

2

2.5

10

12.7

21

26.6

33

41.8

12

15.2

3

3.8

يقدم التسويق عرب الهاتف احملمول معلومات حول املنتجات واخلدمات اجلديدة.
2
3
4
أن احملتوى اذلي يقدمه التسويق عرب الهاتف احملمول دقيق وميكن الاعامتد عليه.
5

تمتزي الإعالانت املرسةل عرب الهاتف احملمول مبزية عرض مزااي املنتج املعلن عنه وقدرته عىل
تلبية احتياجات املس هتكل.

20

25.3

22

27.8

22

27.8

9

11.4

6

7.6

أفضل الإعالانت اليت تتلقاها الهواتف احملموةل يمت ارسالها من قبل الرشاكت بسمعة جيدة
ومصداقية.

15

19.0

29

36.7

20

25.3

10

12.7

5

6.3

املعلومات اليت توفرها اإعالانت التسويق عرب اجلوال اكفية لإقناع املس هتكل ابختاذ قرار
الرشاء.

16

20.3

26

32.9

23

29.1

12

15.2

2

2.5

6
7
8

يأخذ التسويق عرب الهاتف احملمول يف الاعتبار دامئًا ثقافة وعادات و تقاليد اجملمتع
املس هتدف.

16

20.3

14

17.7

32

40.5

16

20.3

1

1.3

الإعالانت اليت يمت اإرسالها تكون حسب ماكن تواجد املس تخدم سواء أاكنت (مراكز
التسوق والاكفيرتايت ومراكز التسوق) مفيدة.

9

11.4

32

40.5

26

32.9

10

12.7

2

2.5

حتتوي الرساةل الإعالنية يف التسويق عرب اجلوال عىل أفاكر جذابة ر
معرب عهنا بتعبريات
واحضة ولغة بس يطة.

7

9
10

بعد حتليل اجاابت عينة البحث تبني ان مانسبته  %2.5اتفق بشدة عىل انه يقدم
التسويق عرب الهاتف احملمول معلومات حول املنتجات واخلدمات اجلديدة .وان
مانسبته  %57اكنت اجاابهتا غري متقفة عىل ذكل .يف حني اشارات اجاابت عينة
البحث ان مانسبته  %0اكنت غري متقفة بشدة عىل ان جناح التسويق عرب الهاتف

8.9

29

36.7

24

30.4

12

15.2

7

8.9

احملمول يف وصف خصائص املنتج املعلن عنه وإاظهار التغيريات يف السعر املعلن عنه،
يف حني ان مانسبته  %44.3اتفقت بشدة مع ذكل .بيامن تبني ان مانسبته %34.2
من اجاابت عينة البحث اتفقت انه يقدم التسويق عرب الهاتف احملمول معلومات جيدة
حول العروض الرتوجيية املقدمة (عينات جمانية  ،مبيعات  ،عروض) .يف حني ان
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 % 2.5مل تتفق بشدة مع ذكل .يف حني ان  %27من الاجاابت اتفقت عىل ان أن الرشاء .يف حني ان مانسبته  %3اكنت اجاابهتم غري متفقة بشدة مع ذكل .بيامن اكنت
احملتوى اذلي يقدمه التسويق عرب الهاتف احملمول دقيق وميكن الاعامتد عليه وان  %4نس بة  % 1.3اكنت اجاابهتم غري متفقة بشدة عىل انه يأخذ التسويق عرب الهاتف
اكنت غري موافقة بشدة مع ذكل .يف حني ان  %28من الاجاابت اتفقت عىل انه تمتزي احملمول يف الاعتبار دامئًا ثقافة وعادات و تقاليد اجملمتع املس هتدف  ،يف حني ان
الإعالانت املرسةل عرب الهاتف احملمول مبزية عرض مزااي املنتج املعلن عنه وقدرته عىل مانسبته  %41اكنت اجاابهتم حمايدة فامي خيص هذا السؤال .يف حني تبني ان مانسبته
تلبية احتياجات املس هتكل .بيامن مانسبته  %8مل تتفق اجاابهتم بشدة مع ذكل .يف حني  %41اتفقوا عىل ان الإعالانت اليت يمت اإرسالها تكون حسب ماكن تواجد
تبني ان نس بة  %37اكنت اجاابهتم حمايدة عىل ان أفضل الإعالانت اليت تتلقاها املس تخدم سواء أاكنت (مراكز التسوق والاكفيرتايت ومراكز التسوق) مفيدة ،يف
الهواتف احملموةل يمت ارسالها من قبل الرشاكت بسمعة جيدة ومصداقية بيامن %6.غري حني ان  %3اكنوا غري متفقني بشدة مع ذكل .اما فامي يتعلق بتاجئ حتليل اجاابت عينة
موافقة بشدة مع ذكل .اشارت اجاابت عينة البحث ان نس بة  %33اتفقت عىل ان البحث من حيث التكرارات والنسب املئوية للمتغري الثاين ( املعمتد) املس تخدمني
فميكن عرض النتاجئ من خالل اجلدول الايت :
املعلومات اليت توفرها اإعالانت التسويق عرب اجلوال اكفية لإقناع املس هتكل ابختاذ قرار الش باب
اجلدول ( )2التكرارات والنسب املئوية للمتغري املعمتد ( املس تخدمني الش باب)
ت

الاس ئةل

1

يشعر معظم املس هتلكني الش باب ابلنزعاج من كرثة مقاطعة الاعالانت اليت عىل شاشة
هجازه لعمل معني يقوم به عىل هاتفه احملمول.
يشعر املس هتكل أن معظم تطبيقات اجلوال تتبع معلوماته وأنشطته عرب الإنرتنت لغرض
ارسال اعالانت مس هتدفة اليه واذلي يعده البعض تعدي عىل خصوصية املس تخدم.
ل ميكن للمس هتكل الشاب معرفة املنتج اذلي يليب احتياجاته بسبب المك الهائل من
اإعالانت اجلوال .
املس هتلكني الش باب عادة من بني أول اجملربني لي منتجات جديدة تظهر عىل شلك
اعالانت عىل جوالهتم.
تنعدم الثقة عند للمس هتلكني الش باب ابي منتجات تظهر بشلك اعالانت مامل يكونوا قد
قاموا بتجربهتا سابق ًا.
عامل السعر يعترب همم ابلنس بة للمس هتلكني الش باب عند رشاء منتج معني.

2
3
4
5
6

 7يعمتد املس هتلكني الش باب اسلوب تصفح مراجعات حول لك منتج جديد عىل الانرتنيت
مما يساعد يف زايدة الرضا عن قرار الرشاء.
 8معظم املنتجات اليت يمت رشاءها الكرتوني ًا تتطابق مع املواصفات اليت مت عرضها مس بق ًا يف
الاعالن الالكرتوين.
 9يواجه املس هتلكني الش باب ابلعديد من التجارب السيئة عند اعامتدمه عىل اعالانت الهاتف
احملمول.
للجوال اإىل جتارب سابقة من الصدقاء أو القارب لإقناع
 10حتتاج الإعالانت التسويقية ر
املس هتكل برشاء املنتج.
ً
 11توفر الإعالانت التسويقية للج روال الكثري من هجود املس هتلكني خصوصا الش باب للبحث
عن املنتجات يف متاجر التجزئة.
 12س يكون املس هتكل عىل اس تعداد لتلقي العروض عىل هاتفه اخللوي من الرشاكت اليت
تُسوق ملنتجات تتعلق حبدث حيرضه (عىل سبيل املثال  ،حدث راييض).

تبني ان  %37من اجمليبني اتفقوا عىل ان حتتوي الرساةل الإعالنية يف التسويق عرب
اجلوال عىل أفاكر جذابة ر
معرب عهنا بتعبريات واحضة ولغة بس يطة ، .يف حني ان
مانسبته  %9اكنوا غري متففقني بشدة مع ذكل .اظهرت نتاجئ التحليل الاحصايئ ان
مانسبته  %39اتفقت اجاابهتم عىل انه يشعر معظم املس هتلكني الش باب ابلنزعاج من
كرثة مقاطعة الاعالانت اليت عىل شاشة هجازه لعمل معني يقوم به عىل هاتفه
احملمول ،يف حني ان نس بة  %4اكنت غري متفقة بشدة مع ذكل  .من جانب اخر
اظهرت نتاجئ التحليل الاحصايئ ان نس بة  %28اتفقوا عىل ان يشعر املس هتكل أن
معظم تطبيقات اجلوال تتبع معلوماته وأنشطته عرب الإنرتنت لغرض ارسال اعالانت
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اوافق بشدة
%
ت

اوافق
%
ت

حمايد
ت

%

لاوافق
%
ت

لاوافق بشدة
ت %

6

7.6

31

39.2

9

11.4

30

38.0

3

3.8

11

13.9

22

27.8

22

27.8

22

27.8

2

2.5

11

13.9

27

34.2

30

38.0

8

10.1

3

3.8

20

25.3

14

17.7

26

32.9

18

22.8

1

1.3

10

12.7

23

29.1

26

32.9

13

16.5

7

8.9

8

10.1

20

25.3

21

26.6

26

32.9

4

5.1

8

10.1

22

27.8

30

38.0

15

19.0

4

5.1

13

16.5

27

34.2

24

30.4

13

16.5

2

2.5

11

13.9

18

22.8

27

34.2

21

26.6

2

2.5

14

17.7

24

30.4

23

29.1

14

17.7

4

5.1

11

13.9

30

38.0

17

21.5

19

24.1

2

2.5

10

12.7

25

31.6

26

32.9

15

19.0

3

3.8

مس هتدفة اليه واذلي يعده البعض تعدي عىل خصوصية املس تخدم ،يف حني اكنت
نس بة  %3غري متفقة بشدة مع ذكل .تبني ايض ًا أن نس بة  %34اتفقت عىل ان ل
ميكن للمس هتكل الشاب معرفة املنتج اذلي يليب احتياجاته بسبب المك الهائل من
اإعالانت اجلوال ،بيامن  %4مل تتفق بشدة مع ذكل .يف حني اشارت النتاجئ ان نس بة
 %25اتفقوا بشدة عىل ان املس هتلكني الش باب عادة من بني أول اجملربني لي
منتجات جديدة تظهر عىل شلك اعالانت عىل جوالهتم ،بيامن نس بة  %1اكنت غري
متفقة بشدة مع ذكل.
من جانب اخر تبني ان نس بة  %33اكنوا حمايدين فامي يتعلق ابنعدام الثقة عند
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للمس هتلكني الش باب ابي منتجات تظهر بشلك اعالانت مامل يكونوا قد قاموا بتجربهتا
سابق ًا ،بيامن اكنت نس بة  %1غري متفقة بشدة مع ذكل .يف حني ان نس بة  %33غري
متفقة مع كون عامل السعر يعترب همم ابلنس بة للمس هتلكني الش باب عند رشاء منتج
معني ،بيامن اكنت نس بة  %5غري متفقة بشدة مع ذكل.
من جانب اخر تبني ان نس بة  % 38اكنوا حمايدين فامي يتعلق ابعامتد املس هتلكني
الش باب اسلوب تصفح مراجعات حول لك منتج جديد عىل الانرتنيت مما يساعد يف
زايدة الرضا عن قرار الرشاء ،بيامن نس بة  %5غري متفقني بشدة مع ذكل  .اشارت
كذكل اجاابت عينة البحث اىل اتفاق  %34عىل كون معظم املنتجات اليت يمت
رشاءها الكرتوني ًا تتطابق مع املواصفات اليت مت عرضها مس بق ًا يف الاعالن
الالكرتوين ،.بيامن اكنت نس بة  %3غري متفقة بشدة مع ذكل.
بيامن اكنت نس بة  %34اكنوا حمايدين فامي يتعلق بوجود العديد من التجارب السيئة
عند اعامتد املس هتلكني الش باب عىل اعالانت الهاتف احملمول،بيامن اكنت نس بة %3
غثري متفقة بشدة مع ذكل .يف حني اتفقت نس بة  %30عىل انه حتتاج الإعالانت
للجوال اإىل جتارب سابقة من الصدقاء أو القارب لإقناع املس هتكل برشاء
التسويقية ر
املنتج  ،بيامن اكنت نس بة  %5غري متفقة بشدة مع ذكل .من جانب اخر اشارت نتاجئ
حتليل اجاابت الافراد املبحوثني اىل ان  %30اتفقت اجاابهتم مع كون الإعالانت
للجوال حتتاج اإىل جتارب سابقة من الصدقاء أو القارب لإقناع املس هتكل
التسويقية ر
برشاء املنتج ،بيامن نس بة  %5مل تتفق بشدة مع ذكل .يف حني اكنت نس بة %38
للجوال توفر الكثري من هجود املس هتلكني
اتفقوا عىل كون الإعالانت التسويقية ر
خصوص ًا الش باب للبحث عن املنتجات يف متاجر التجزئة ،بيامن اكنت نس بة  %3غري
متفقة بشدة مع ذكل.يف حني اكنت نس بة  %32متفقة عىل كون املس هتكل عىل
اس تعداد لتلقي العروض عىل هاتفه اخللوي من الرشاكت اليت تُسوق ملنتجات تتعلق
حبدث معني حيرضه امجلهور
حتليل الارتباط مابني متغريات البحث
ميكن اختبار العالقة بني متغريات ادلراسة ابس تخدام اس تخدام الارتباط البس يط
ابس تخدام برانمج  SPSSمت احلصول عىل النتاجئ الآتية :
اجلدول ( )3الارتباط البس يط مابني التسويق عرب الهاتف احملمول واملس هتلكني
الش باب
المتغير
المستقل

**.149

المتغير
المعتمد

1

.000

الهاتف
)Sig. (2-tailed

79

79

1

**.149

79

Pearson Correlation

التسويق عبر
المحمول

N
Pearson Correlation

املراجع الاجنبية
المستهلكين
الشباب

.000

)Sig. (2-tailed

79

N

مبا أن فرضيات البحث اكنت كام ييل :
فرضية العدم :ل يوجد ارتباط معنوي بني التسويق عرب الهاتف احملمول واملس هتلكني
الش باب
الفرضية البديةل :هناك ارتباط معنوي بني التسويق عرب الهاتف احملمول واملس هتلكني
الش باب .ومبا أن نتاجئ التحليل الإحصايئ أظهرت أن القمية الاحامتلية  p valueاكنت
( )0.000ويه أقل من ( ، )α = 0.05بنا ًء عىل ذكل سرنفض فرضية العدم ونقبل
الفرضية البديةل وهذا يعين أن هناك ار ً
تباطا معنو ًاي بني التسويق عرب الهاتف احملمول
واملس هتلكني الش باب
 5.1الاس تنتاجات
ميكن توضيح امه الاس تنتاجات والتوصيات من خالل ماييل:
هناك عالقة ارتباط معنوي مابني التسويق عرب الهاتف احملمول واملس هتلكني الش باب.و
اظهرت نتاجئ التحليل الاحصايئ شعور معظم املس هتلكني الش باب ابلنزعاج من كرثة
مقاطعة الاعالانت اليت عىل شاشة هجازه لعمل معني يقوم به عىل هاتفه احملمول .كام
بينت نتاجئ التحليل الاحصايئ عن جناح التسويق عرب الهاتف احملمول يف وصف
خصائص املنتج املعلن عنه وإاظهار التغيريات يف السعر املعلن عنه .التسويق عرب
الهجزة احملموةل عىل أنه "مجيع النشطة املطلوبة للتواصل مع املس هتكل من خالل
اس تخدام الهجزة احملموةل من أجل الرتوجي لبيع املنتجات أو اخلدمات وتوفري املعلومات
حول هذه املنتجات واخلدمات .ويعمتد اختيار املس هتلكني للمراكز التجارية عىل
أولوايهتم الفردية ويمت الرتكزي عىل متاجر التسوق بد ًل من مراكز التسوق .و أخرياً
املس هتلكني الش باب غالب ًا ما يفضلون الاعامتد عىل مول جتاري معني ،ابلضافة اىل ان
اغلب طالب اجلامعة ميكهنم اإدراك الإحساس مباكن املركز التجاري وحتديد السامت
املادية والاجامتعية للمول.
 5.2التوصيات
يتعترب املس هتلكني الش باب اكرب نس بة من فئات اجملمتع اس تخدام ًا للهاتف احملمول
ذلكل جيب عىل الرشاكت توجيه اعالانهتا بشلك تناسب مع تفضيالت واسلوب تفكري
الش باب و اس تخدام اساليب تسويقية واقناعية للش باب تتضمن خشصيات معروفة
ومؤثرين مضن فئة الش باب لقناع الش باب اكرث عىل اقتناء منتجات الرشاكت
املس تخدمة للتسويق عرب الهاتف احملمول .كذكل ايالء امهية اكرب خبصوصية املس تخدم
لكوهنا من امه املشألك اليت يعاين مهنا املس هتلكني الالكرتونيني .و ايض ًا اس تخدام
اعالانت مفيدة حلاجة املس هتكل الشاب فع ًال خصوص ًا ابلنس بة اىل املس هتلكني
احلقيقيني ملتاجر معينة ابخذ معلوماهتم وارسال العروض الهيم تباع ًا .و إاس تخدام
الرشاكت لساليب التسويق اليت تعمتد عىل اس هتداف الزبون واعطائه عروض
تتناسب مع احتياجاته احلالية .و اخرياً تركزي معظم الاعالانت عىل فئة الش باب
لكوهنم ميثلون العدد الكبري ملس تخديم الهاتف احملمول يف الرشق الاوسط.
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