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المستخلص
يسـ يدف ىــذا الثحــث د ارسـ أثــر المةمـ المنطوإلـ انلم رونيـ عة ـ

ثنــي الطــلب لةم رفـ الثي يـ وال ــرف

عة ـ ـ أنواعيـ ــا ومـ ــد إدراك طـ ــلب الجام ـ ـ لةبيـ ــايا الثي ي ـ ـ  ,ويس ـ ـ يدف أييـ ــا د ارس ـ ـ واإل ـ ـ المةم ـ ـ المنطوإل ـ ـ

انلم روني ـ ثــين طــلب جام ـ عــين شــمس مــن حيــت الم جي ـرات الديموجرافي ـ والم ــالم الحيــاري  ,عــن طريــق
اس طلع أراء ووجيات نظر عين من طلب الجام ـ  ,ومـن المةيـات ال مةيـ والنظريـ و مثـل مشـمة الثحـث فـي
مد

أثير أث اد المةمـ المنطوإل انلم روني عة

عةـ ـ الم ــزج ث ــين الم ــنيو انسـ ـ ب ار

ثني الطلب لةم رف الثي ي  ,واع مد الثاحثون في ىذه الدراس

والم ــنيو االسـ ـ نثاطي وذل ــك م ــن خ ــلل أس ــةوب الد ارسـ ـ النظريـ ـ والد ارسـ ـ

الميداني ـ  ,واس ـ خدم الثــاحثون إلا م ـ اس بءــاء ــم اعــدادىا لجــرض جم ـ الثيانــات حســب م جي ـرات الد ارس ـ

وال ـ

مثــل المةم ـ المنطوإل ـ انلم روني ـ (م جيــر مس ـ بل) و ثنــي الطــلب لةم رف ـ الثي ي ـ (م جيــر ــاث ) ممــا اس ـ خدم

الثــاحثون م امــل أل ــا( )Alphaمرونثــاخ لحســاب م امــل الثثــات ثينمــا ــم اســ خدام م ـلن مــن م امــل االر ثــاط
وأســةوب حةيــل االنحــدار الم ــدد واخ ثــار مــان – وي نـ ل حةيــل ثيانــات الد ارسـ الميدانيـ ثاسـ خدام عينـ الد ارسـ

الممون من  353فردان "وى عدد االس مارات الءحيح ال

م اس ردادىا" ,وإلد وءل الثـاحثون إلـ عـدة ن ـا و

مثةت ف وجود علإل ار ثاط م نوي ثين جمي أث ـاد المةمـ المنطوإلـ انلم رونيـ والـذل يمثـل الم جيـر المسـ بل

وثــين الم جيــر ال ــاث وىــو ثنــي الطــلب لةم رفـ الثي ي ـ
انلم رونيـ عةــي ثنــي الطــلب لةم رفـ الثي يـ

فيـلن عــن وجــود ــأثير م نــو مث ــاد المةمـ المنطوإل ـ

مــذلك وءــل الثــاحثون ل ــدم وجــود اخ لفــات م نويـ ف ـ ا راء

حول م جيرات الدراس وفبان الخ لف (النوع -الم الم الحياري – نوع المةي ).
ABSTRACT
The study aimed at studing the impact of electronic word of mouth (eWOM) on students' adoption
of environmental knowledge and its types and the extent to which the university students understand
)the environmental issues. It also aims to study the reality of the electronic word of mouth (eWOM
among the students of Ain Shams University from the demographic variables and cultural milestones.
University students, and practical and theoretical colleges The problem of research in the extent of the
impact of the dimensions of electronic word of mouth (eWOM) students to adopt environmental
knowledge, and the researchers in this study to mix the method of extrapolation and the deductive
approach, The researchers used a survey list that was prepared for the purpose of collecting data
according to the study variables, which represent electronic word of mouth (independent variable) and
the adoption of environmental knowledge by the students (a dependent variable). The researchers also
used the Alpha (Kronbach) Stability, while the correlation coefficient, multiple regression analysis
method and Mann-Wittany experiment were used to analyze the field study data using the 353-person
study sample, "the number of valid forms recovered". The researchers found several results, The
correlation between all the dimensions of (eWOM), which represents the independent variable and the
dependent variable, is the students 'adoption of environmental knowledge, as well as the significant

()1

effect of the dimensions of electronic word of mouth on the students' adoption of environmental
knowledge. The researchers also found no significant differences in opinions about study variables
)According to the difference (gender- cultural landmarks - type of college
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 :1/1مقذمة
يشيد ال الم طورات حديث ف مجال منولوجيا الم ةومات واال ءاالت ج ةت ال الم مأنو إلري واحدة,
وظيور ثي

ممنت مس خدمي انن رنت من بديم مة ا يم الشخءي وعمل رواثط م

مس خدمين آخرين

وال واءل م يم و سمي ىذه الثي عة انن رنت ثشثمات ال واءل االج ماعي ويشير اريخ شثمات ال واءل
االج ماع أنيا حببت ش ثي مر
ىذه المواإل حيث

وي يل المثير من امفراد ال واءل م ا خرين عثر انن رنت من خلل

سم ثأنيا ميسرة لة لإل و حبق نمو الءداإلات ف

ال الم ويثدأ عادة موإل ال واءل

االج ماع من إلثل مجموع ءجيرة من المؤسسين الذين يرسةون دعوات لألنيمام إل الموإل وفي المباثل يبوم
امعياء الجدد ثإرسال دعوات إل أءدإلا يم ومن ىنا مانت دعوات  eWOMالبوة الداف

عة أعياء جدد(.)Feng, & Timon, 2011
وم

لةمواإل لةحءول

زايد أىمي الم رف  ,فبد ازدادت الحاج الي النظر لةم رف وادار يا عةي أنيا حبل مس بل يجب أن

ي الو ثمنيجي عةمي وايح  ,وغدت النظرة الي الم رف – رغم أنيا أم انر غير مةموس في أحيان مثيرة – عةي
أنيا ذات إليم مثيرة و ثر من امءول االس ار يجي  ,وياعف من االى مام ثالم رف م امل اس ار يجي ذل

إليم – في زيادة الميزة ال نافسي لةمنظمات – االن جار الم رفي الذل ءاحب حرم ال ولم ثبواىا ال منولوجي
واالإل ءادي واالج ماعي والسياسي والحياري وسرع ال جيرات في ةك البو  ,و ناإلص أعداد ال امةين في
الشرمات وازدياد عدد المنظمات ,واال ساع الججرافي المءاحب ل ولم امسواق ,وظيور ىيامل نظيمي جديدة

ثظيور شثمات من المنظمات وظيور السة والخدمات ذات المثاف الم رفي  ,ومذلك الثورة في منولوجيا
الم ةومات وثورة اال ءاالت (رفاعي.)2116 ,
وأوردت (ييا  )2113أن ا ءاالت المةم المنطوإل انلم روني مثل "جمي اال ءاالت غير الرسمي
ال ي م ثين المس يةمين عثر انن رنت ثشأن اس خدام أو خءا ص سة أو خدمات م ين "مما ي وإلف نجاح
طثيق منيو إدارة الجودة الشامة عة مدل ال يي

لةجودة ذلك أن ىذه الثباف

الثبافي لةمنظم ل وافق وم طةثات ال طثيق الناجح وال ال

ثر إلاثة لة ةيم وال جيير واالن بال وال ميف لذلك فمن المممن جيير مح ول

الثباف لدل ال امةين وغرس ثبافات جديدة لةجودة لدييم(رفاعي.)2113 ,
و د وسية ال واءل االج ماعي  ) SM) Social Mediaوالمةم المنطوإل انلم روني

)eWOM

 )Electronic Word of Mouthم يومان من ءلن إال أن ال ديد من الثاحثين يشير إلييما ثم ن واحد
()2

حيث ير ( )Marken, 2007عة سثيل المثال أن ()SM

ثر ثثساط مةم منطوإل إلم رونيان م البدرة

عة الوءول إل عدد أمثر من الناس مبارن م المةم المنطوإل ال بةيدي  WOMوير () Colvin, 2013

أن المةم المنطوإل انلم روني

ثر ام دادان ون يج مرغوث لوسية ال واءل االج ماع ( حسن .)2116

وث حةيل الشثمات االج ماعي نجد أنيا بني أسست عة مثدأ الييمةي

حيث بوم ث نظيم ال لإلات ثين

الناس وي رض أن يمون ليا أثيرات ن سي وراء ال روق ال ردي أو طثي

ال لإلات ومذلك الم رف الوجداني أو

السةومي ال ي رثط ثين المش رمين عة الشثمات ثطريب ما مثل الءداإل

وىيمل الشثم يشثو ال موين الييمةي

لة ناءر الميميا ي إل حد مثير وال ي بوم ث شمل المرمثات ف الميمياء(.)Kim, et al., 2016
ويجب عة الجام ات وال ي

عة الثي

د من أىم مءادر الم رف الثي ي لةطلب المساىم م دوليا ف الح اظ

ورف مس و الوعي الثي ي لد

طلثيا ,وإلد مان لة بدم ال ةمي المذىل في ش

المجاالت ثشمل

عام وفي ءناع منولجيا ان ءاالت والم ةومات ثشمل خاص امثر المثير في دف مثير من الجام ات لة طة
نحو اس خدام أحدث من جات ال منولوجيا في خةق الم رف الثي ي ومشارم يا م الطلب والمج م الخارجي
ومل ذلك ل حسين ورف ادراك و ثني الطلب لةم رف الثي ي من خالل دعم المةم المنطوإل انلم روني
ال ال ثين طلب الجام ات لةبيايا الثي ي الم اءرة ,ومن ىنا مان ال رف عة

انلم روني و أثيرىا عة

ثني الطلب لةم رف الثي ي محور ىذه الدراس ثيدف

والحوار

دور المةم المنطوإل

ريف المخ ءين والمي مين

ثأسس ال سويق ال يروسي ال ال لةم رف الثي ي .

 :2/1مشكلة الجحث
حمةت ال بارير ال ي ءدرت أخي انر عن الجم ي ال ام لألمم الم حدة لةثي

أرإلامان م زع  .و م سب ىذه

ال بارير أىمي اس ثنا ي منيا رثطت ثشمل مثاشر ثين ءح الثشر وءح الثي  .فنحن ىنا ال ن حدث فبط عن
اليواء ال ةيل والماء السةسثيل والمروج الخيراء ثل عن دىور ءح الناس ثسثب سوء إدارة ىذه الموارد.
و م

المةم المنطوإل انلم روني وال سويق ال يروسي ثأىمي مثيرة ,السيما م ظيور الم جيرات ال المي

الجديدة وار اع و يرة المنافس وحري ال جارة ال المي وثورة الم ةومات واال ءاالت مما دف المنظمات والشرمات

لةثحث في السثل ال ي سيم في حسين أدا يا وزيادة م اءة وفاعةي أنشط يا ثانياف إل

حسين إلد ار يا

ال نافسي .
لذا فإن مشمة الدراس يممن ثيانيا والمشف عنيا من خلل ال ساؤالت ال الي :
"ما مد

امثر الذل أحدثو المةم المنطوإل االلم روني عثر مواإل الشثمات االج ماعي عة

و ثني

طلب الجام ات لةم رف الثي ي وىل اخ ةف مس و ادراك و ثني طلب الجام ات لةم رف الثي ي ثاخ لف
الم جيرات الديموغرافي ليؤالء الطلب ؟"
()3

(الدليمي )2113 ,ودراس (

وثاس راض الدراسات الساثب ومنيا دراس ( سويدان  )2118ودراس

خطاب  )2114ودراس ( ),MONTAZEMI & SAREMI 2114ودراس (ABDELLATIF & 2114

 ) ,ALودراس ( ),YI-WEN FAN &Al 2113فإن ىذه الدراسات ساىمت في ثةورة مشمة ىذا الثحث
حيث ثين لةثاحثون ما يةي:
 -ندرة الدراسات الخاء ثالمةم المنطوإل االلم روني ثء عام .

 ندرة الدراسات الخاء ثالمةم المنطوإل االلم روني في إلطاع الجام ات ومس و ادراك و ثني طلبالجام ات لةم رف الثي ي ثء خاء .
ومن أثرز ال حديات واالس ن اجات أن نوي االإل ءادات و ديل أنماط االن اج واالس يلك يروريان
ندارة رشيدة لةموارد ورعاي الثي
(سث مثر)  2115عة
ال نمي عة

مد

واننسان ,ولبد وافبت الجم ي ال مومي لألمم الم حدة ثانجماع في أيةول

أىداف ال نمي المس دام (واالإل ءاد امخير)الـ  .17وس وجو ىذه امىداف خطط

السنوات الـ 15البادم ح

عام  2131حيث س م مراإلث

مؤشرات خاء  ,ويؤثر ا اق المناخ في ثاريس عة

ن يذىا اس نادان إل

مجموع

ن يذ أىداف (االإل ءاد امخير) .وإلد شارمت الدول

ال رثي في الم اويات ووإل م ظميا عة اال اق وسيمون عةييا أن ة زم ثالبواعد من أجل االس ادة المامة
من ا ليات والثرامو ,وىناك إجراءات غير مسثوإل ا خذت في م ظم الثةدان ال رثي

ميزانيا يا لسن  2116أيدت نوي االإل ءادات وثشرت ث يد جديد يرمز عة

ان مست ثشمل وايح في

ال نمي المس دام و(االإل ءاد

امخير) ,ويرورة ادراك و ثني طلب الجام ات لةم رف الثي ي وىو ما يمثل مشمة ىذه الدراس .

 :3/1الهذف من الجحث
ثني الطلب لةم رف الثي ي من خلل المةمـ المنطوإل

ييدف ىذا الثحث ثشمل عام إل دراس واإل
انلم روني  ,مما نذمر من أىدافو:
 -1حديد طثي

علإل االر ثاط ثين أث اد المةمـ المنطوإل انلم روني و ثني الطلب لةم رف الثي ي .

 -2حديد أثير أث اد المةمـ المنطوإل انلم روني عة
 -3الوإلوف عة طثي

ثني الطلب لةم رف الثي ي .

االخ لف ف ا راء حول م جيرات الدراس (أث اد المةمـ المنطوإل انلم روني و ثني

الطلب لةم رف الثي ي ) ثاخ لف ث ض الم جيرات الديموغرافي (النوع الم الم الحياري

نوع المةي ).

 :4/1أهمية الجحث
نث أىمي الثحث من الدور الذل ة ثو المةم المنطوإل انلم روني ف

ان ءال ال المي من منافس حادة مما اس دع
الم رف الثي ي

مواجي ما شيده منولوجيا

االى مام ث وعي الطلب الثي ي ل ممينيم من إدراك و ثني

و نبسم أىمي الدراس إل أىمي عةمي وأىمي طثيبي

و شمل ما يةي:

1/4/1ا ألىمية العممية:

مثل أىمي ىذه الدراس عة المس ول ال ةمي فيما يةي:

 .1إلة امثحاث والدراسات ال رثي ال ي ناولت المةم المنطوإل انلم روني
()4

حيث ي د مويوعان حديثان

عة المس و ال رثي (وذلك عة حد عةم الثاحثون).

 .2ندرة امثحاث والدراسات ال رثي وامجنثي ال ي ناولت ال لإل ثين المةم المنطوإل انلم روني و ثني

الطلب لةم رف الثي ي (وذلك عة

حد عةم الثاحثون) .وثال الي محاول المساىم ف

الم ةب ثالمةم المنطوإل انلم روني وأثرىا عة

علج ال جوة الثحثي

ثني الطلب لةم رف الثي ي .

 .3ال رف عة أثر المةم المنطوإل انلم روني عة

ثني وادراك الطلب لةم رف الثي ي .

 :2/4/1األىمية التطبيقية:

مثل أىمي ىذه الدراس عة المس ول ال طثيبي فيما ية :

 .1إيياح دور المةم المنطوإل انلم روني أمام إدارات جام
للى مام ثال رف عةييا وإلياس أثرىا عة

عين شمس وخاء إدارات ال سويق ثيا

ثني الطلب لةم رف الثي ي .

 .2االى مام ثردود ف ل الطلب من خلل إجراء الثحوث الميداني واس بثال الشماول.
 .3أىمي إلطاع ال ةيم الجام ي ف مءر فيو ي د من الموايي الحساس والميم

لما لذلك البطاع

وعةيو فإن أىمي ىذا البطاع الجام ي

دعو إل إجراء

من أىمي عة ء يد ال نمي الثشري وانإل ءادي

مثل ىذا النوع من الدراسات ليمان اس م ارري و و طويره.

 .4إعداد الموادر المدرث وال امل م انن رنت موسية فاعة وغير ممة
المنطوإل انلم روني ف

إياف إل

أىمي المةم

ال سويق انلم روني م امل مساعد ف سرع ان شار الم رف الثي ي مبناة جديدة من

إلنوات ال ةيم وما لذلك من أثر ف زيادة ثني الطلب لةم رف الثي ي .

 .5ف ح آفاق جديدة لمزيد من الدراسات والثحوث ف مجال المةم المنطوإل انلم روني .

 :5/1فزوض الجحث
ل حبيق أىداف الدراس وانجاث عن ساؤال يا فبد م ثناء ال روض ال الي :
 1/5/1الفــــرأل األول :ال وجــد علإل ـ ار ثــاط م نوي ـ ثــين أث ــاد المةمـ ـ المنطوإل ـ انلم روني ـ و ثنــي الطــلب
لةم رف الثي ي .

 2/5/1الفـــرأل النــان  :ال يوجــد ــأثير م نــول مث ــاد المةمـ ـ المنطوإل ـ انلم روني ـ عة ـ
الثي ي .

ثنــي الطــلب لةم رف ـ

 3/5/1الفـــرأل النالـــث :ال وج ــد ف ــروق م نويـ ـ فـ ـ ا راء ح ــول م جيـ ـرات الد ارسـ ـ ث ــاخ لف ث ــض الم جيـ ـرات
الديموغرافي (النوع الم الم الحياري

نوع المةي ).

 :6/1حذود الجحث
 :1/6/1الحــدود الزمنيــة :مثــل الحــدود الزمنيـ لةد ارسـ فـ ال ـرة مــن يوليـ عــام  2116الــي يونيـ عــام 2117
ال رة الزمني ال

شيد طو انر مثي انر ف المةم المنطوإل انلم روني وازدياد أعداد المسـ خدمين لشـثمات

ال واءــل االج ماعيـ ثءـ عامـ و ــأثير ذلــك عةــي ثنــي الطــلب لةم رفـ الثي يـ ثءـ خاءـ  ,وىــي
مذلك ال رة ال ي شيد فييا مءر ال حول الي االإل ءاد امخير.
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 :2/6/1الحدود المكانية :مما مثل الحدود المماني لةثحث فـ جام ـ عـين شـمس فـي البـاىرة وذلـك مـن خـلل
مج م الدراس الم مثـل فـي طـلب الجام ـ وال ـي ـد مـن أىـم الجام ـات ال امةـ فـ البطـاع ال ةيمـي

الجــام ي ف ـ جميوري ـ مءــر ال رثي ـ مــن حيــث ـوافر انممانــات والم ـوادر ال ةيمي ـ وال ني ـ والثش ـري
اللزم .

 :3/6/1الحــدود البشــرية :وقــد شــمةت الد ارسـ الحــدود الثشـري وىــم طــلب جام ـ عــين شــمس ووفبـان لةم جيـرات

الديموغرافي ا ي ( :النوع (ذمر – أنث ) ,والم الم الحياري ( ريف – حير)  -نوع المةي (نظري -

عمةي )).
 :4/6/1الحــدود العمميــة :اإل ءــرت الد ارسـ عةـ د ارسـ المةمـ المنطوإلـ انلم رونيـ ثءـ عامـ و أثيرىــا عةـ

ثني الطلب لةم رف الثي ي ثء خاء وأثر ال سويق ال يروسي عةـي ثنـي وادراك الطـلب ( طـلب

الجام ــات) لةبيــايا الثي ي ـ مــن خــلل المةم ـ المنطوإل ـ انلم رونيــ الثي ي ـ االيجاثيــ أو الســةثي عثــر
شثمات ال واءل االج ماعي في ظل طور ادارة الم رف واس ار يجيات ال سويق امخير.

 :7/1مصطلحبت الجحث
 : 1/7/1الكممة المنطوقـة  :WOMيممـن ري يـا عةـ أنيـا وسـية ا ءـال غيـر رسـمي
ش وي

غير جاري

غيـر مدفوعـ الـثمن

و اعل شخءي ثين اثنين أو أمثر والذين ي جم وا من خلل ث ض أشمال إلنـوات

اال ءال الة ظ ()Petrescu and Korgaonkar,.2011, P.219
 : 2/7/1الكممـــة المنطوقـــة انلكترونيـــة " : eWOMاسـ ـ خدام انن رن ــت فـ ـ إيج ــاد ف ــرص جدي ــدة لم ــل م ــن
المسـ ـوإلين ورج ــال ال س ــويق لنش ــر واسـ ـ بثال رس ــا ل ع ــن من ج ــا يم وخ ــدما يم وايج ــاد مس ــارات جدي ــدة

ال ءاالت المةم المنطوإل ال بةيدي ")Yang, 2012, p.12(.
 : 3/7/1البحث عن الرأي : Opinion Seeking
ىو ث د ىام ف ا ءاالت  WOMمنو يسيل من نشر الم ةومات ف عمةي اال ءاالت الشخءي

()Rodgars and Chen,2005

 : 4/7/1قيادة الرأي : )opinion leading
ى نوع من اال ءاالت يبوم من خلليا إلادة الرأل ثال أثير عة ا جاىات وسةوميات ا خرين

(.)chaney,2001

 : 5/7/1ســموك تمريــر ال ـرأي  )Pass –along behaviorوىــو وســية م يــدة لمس ـ خدمي مواإل ـ الشــثمات
االج ماعي ـ ل ثــادل الم ةومــات حــول المن جــات أو ال لمــات ال جاري ـ ( Chu,2009;Godes and

)mayzlin ,2004
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 : 6/7/1التسويق الفيروسـ  :Viral Marketingىنـاك نوعـأن مخ ة ـإن مـن ال سـويق ال يروسـي امول ىـو
ال ســويق ال يروســي عة ـ أســاس انن رنــت  Internet-based Viral Marketingوالثــاني ال ســويق

ال يروسـي عةـ مسـ و الشـارع  The Street.Level Viral Marketingويشـير ال سـويق ال يروسـي
عةـ ـ أســاس انن رنــت إل ـ " :إيءــال مةم ـ منطوإلــ ثواس ــط انن رن ــت ثاســ خدام الرســا ل انلم روني ـ

 E.Mailوغرف المحادث  Rooms Chatومجالس الرسال  Message Boardsوغيرىـا( ".حسـن
 2119ص .) 691

 :8/1منهج الجحث
اع مد الثاحثون في ىذه الدراس عة المزج ثين المنيو انس ب ار

والمنيو االس نثاطي وذلك من خلل أسةوب

الدراس النظري والدراس الميداني وذلك مما يةي:

1 : 1/8/1لذراسةةةة النةز ةةةة(المنهج الىصةةة ي) :ف ــي ى ــذا انط ــار اع م ــدت الد ارسـ ـ عةـ ـ الم ــنيو

الوءـ ي ثيــدف اسـ براء جوانــب المشــمة محــل الد ارسـ واس ـ راض و حةيــل ن ــا و الد ارســات الســاثب م مــدةن فــي
ذلــك عة ـ الم ارج ـ والــدوريات المي م ـ ثمويــوع الد ارس ـ حيــث إلام ـت الد ارس ـ ث ـال رف عة ـ الجوانــب المخ ة ـ
لةمشــمة مويــوع الد ارس ـ  ,ثانيــاف إل ـ الد ارســات ال ـ أعــد يا ث ــض المنظمــات ال ـ

ارع ـ الث ــد الثي ــي

ثالدولـ  ,وذلــك لة ــرف عةـ طثي ـ المشــمة والظــروف المحيطـ ثيــا والمــؤثرة عةييــا ,وإلــد اع مــد الثــاحثون عةـ

ث ــض الم ارجـ ال رثيـ وامجنثيـ الم احـ فـ ىــذا المجــال ومــذلك المبــاالت الم ةبـ ثمويــوع الثحــث ثشــمل عــام
وأثر أث اد المةمـ المنطوإل انلم روني ثشمل خاص.
 : 2/8/1الذراسة الميذانية(المنهج التحليلي) :عمد الثـاحثون فـي إجـراء الد ارسـ الميدانيـ عةـ إلا مـ
االس بءاء وال ي م وزي يا عة عينـ مـن طـلب جام ـ عـين شـمس وذلـك فـي ال ـرة مـن  2116/9/15الـي

 2117/3/25حيـ ــث ـ ــم ال ـ ــرف عة ـ ـ أراءىـ ــم ورغثـ ــا يم وا جاىـ ــا يم وال ناءـ ــر الجيـ ــر مريـ ــي ال ـ ـ

ـ ـواجييم

وانطثاعا يم واإل راحا يم وإلد م اس خدام امساليب انحءا ي في حةيل الثيانات والم طيات ال ي م جم يا.
وإلــد وءــةت الد ارس ـ إل ـ وجــود فجــوة ثحثي ـ لــم جطييــا ال ديــد مــن الد ارســات الســاثب

ومــن ثــم اى م ـت

الدراس ثإجراء دراس اس مشافي في المجال ال طثيبي ثم م اس راض ن ا و الدراس الميداني و حةيةيا ,ومن ثـم

فــإن الد ارس ـ إلــد ناول ـت ذك فــي مويــوعين أساســيين ىمــا :أســس الد ارس ـ الميداني ـ

ون ــا و الد ارس ـ الميداني ـ

ومناإلش ـ يا حيــث اس ـ خدم الثــاحثون امســةوب انحءــا ي امنســب لة حةيــل وىــو م امــل أل ــا( )Alphaمرونثــاخ
لحساب م امل الثثات ثينما اسـ خدم مـلن مـن م امـل االر ثـاط وأسـةوب حةيـل االنحـدار الم ـدد واخ ثـار مـان –

وي ن ل حةيل ثيانات الدراس الميداني  ,ولما مانت الثيانات إلد جاءت منظم ف شمل جداول مـ اررات مـن خمسـ
أعمدة وء ين مثل الء وف عين الدراس

أس ة االس بءاء وال

(طلب جام

عين شمس) و مثل امعمدة اس جاثات امفـراد عةـ

م ر يثيا نازليان من موافق مامان إل ال أوافق مطةبان.

 : 3/8/1أسلىة وأدوات الذراسة:
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 : 1/3/8/1مجتمع الدراسة والعينة:

يمكن توضيح كالً من مجتمع وعينة الدراسة كما يم :
 مجتمع الدراسة:

يتمنل مجتمع الدراسة من طالب جامعة عين شمس وفقاً الختالف النوع -المعالم الحضارية  -نوع الكمية).
الجام

ومشـ ت انحءــا يات الرســمي

أن اجمـال عــدد الطــلب ثمخ ةــف المةيــات فــي جام ـ عــين شــمس لة ــام

 2017-2016ثةغ  129547ان ظام و 39423ان ساب.

وثالنس ــث لطـ ــلب االن ظـ ــام ح ـ ــل مةيـ ـ االداب المر ث ـ ـ امولـ ـ ثـ ـ ـ  12490والحبـــوق  16584طالـ ــب
وال جــارة  24674ثينمــا ثةــغ اعــداد الطــلب ثمةيـ ال ةــوم  5076والطــب  5339واليندسـ  14173الز ارعـ
 5221ال رثيـ  9107الثنــات  16092االلســن  9891الءــيدل  3453طــب االســنان  1444الحاســاثات

والم ةومات  2346ال مريض  823ال رثي النوعي .2834

وثالنسث لطلب االن ساب ,ثةغ اعداد طلب مةي االداب  8135طالب مةي الحبوق  7823طالب مةي
ال جارة  17403طالب مةي الثنات  6062طالب وثذلك يءل اجمال اعداد طلب االن ساب  39423طالب
وثالنسث لطلب الوافدون ,يثةـغ اعـداد الطـلب الوافـدين ثالجام ـ خـلل ىـذا ال ـام الد ارسـ  5056طالـب
موزعين ما ثين مةي االداب  246طالب مةي الحبوق  1235طالب مةي ال جارة  636طالب مةي ال ةوم 96
طالب مةي الطب  1364طالب مةي اليندس  243طالب مةي الزراع  40طالـب مةيـ ال رثيـ  42طالـب

مةي ـ ال رثي ـ النوعي ـ  5طــلب فبــط مةي ـ الثنــات  63طالــب مةي ـ االلســن  272طالــب مةي ـ اءــةيدل 306
طالــب مةي ـ طــب االســنان  365طالــب مةي ـ الحاســاثات والم ةومــات  68طال ــب مةي ـ ال م ـريض  75طالــب
وثذلك يءل اجمال اعدجاد الطلب الوفادين ف مرحة الثمالوريس  5056طالب

وثالنسث لطلب ان ساب مؤىلت عةيا ,ثةـغ عـدد طـلب االن سـاب اءـحاب المـؤىلت ال ةيـا  309طالـب

مبسمين ما ثين  72طالب ثمةي االداب  172طالب ثمةي الحبوق  65طالب ثمةي ال جارة
وثالنسث لطلب ال ةيم الم وح ,ثةغ اجمال طلب ال ةيم الم وح لة ام الجـام

الحـال  20728طالـب

مبسمين ما ثين  5758طالـب ثمةيـ االداب  3575طالـب ثمةيـ الحبـوق  8145طالـب ثمةيـ ال جـارة 2225
ثمةي ـ الز ارع ـ

 481طالــب ثمةي ـ ال رثي ـ

السنول.)2017 ,

 544طالــب ثمةي ـ الثنــات وثــذلك اجمــال  20728طالــب( ال بريــر

 عينة الدراسة:

مانت عين الدراس الممون من  353فردان يمثةون عينـ الد ارسـ "وىـ عـدد االسـ مارات الءـحيح ال ـ

اسـ ردادىا"من (طــلب جام ـ عــين شــمس وفبـان الخـ لف (النــوع -الم ــالم الحيــاري  -نــوع المةيـ ))وال ـ

 %93بريثا من عدد انس مارات الموزع .
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ـم
مثــل

حيــث ــم اخ يــار عين ـ عش ـوا ي ثســيط

و ــم حديــد حجــم ال ين ـ ثاس ـ خدام ثرنــامو

Sample Size

 Calculatorوذلك ثم ةومي حجم المج م الذ يثةغ  168971م ردة وعند مس و ثبـ  %95وحـدود خطـأ ±
 %5وث د ادخال الثيانات لةثرنامو م حساب حجم ال ين وثةغ  383م ردة .
 : 2/3/8/1قياس متغيرات الدراسة :

فــي يــوء الد ارســات الســاثب ال ــي إطة ـ عةييــا الثــاحثون فبــد اع مــد الثــاحثون ف ـ إليــاس الم جيــر المس ـ بل

المةم المنطوإل انلم روني (م جير مس بل) و ثني الطلب لةم رف الثي ي (م جير اث ).
 : 3/3/8/1أداة تجميع بيانات الدراسة الميدانية:

إلـ ــام الثـ ــاحثون ث ءـ ــميم إلا م ـ ـ اس بءـ ــاء ل جمي ـ ـ الثيانـ ــات مـ ــن م ـ ــردات الثحـ ــث حيـ ــث مـ ــر إعـ ــدادىا

و ءميميا ثالخطو ين ال الي ين:
الخطوة األول  :إعداد قائمة االستقصاء ف صورتيا األولية:

إلام الثاحثون ث ءميم إلا م اس بءاء أُعـدت خءيءـان لبيـاس م جيـرات الد ارسـ

ث ض الثحوث والدراسات والم اثات ال ةمي الساثب

وذلـك فـ يـوء ن ـا و

ومذلك ف يوء ما مش ت عنو ن ا و الدراس االس طلعي .

وإلــد ــم ءــياغ عثــارات االس بءــاء ثأســةوب خثــر وثأل ــاظ ســية وثســيط ح ـ

الثبافي لث ض الطلب موي الثحث ىذا وإلد ثةغ عدد ىذه ال ثارات أرث

ــق م ـ المس ـ و

وعشرون عثارة.

الخطوة النانية :اختبار صدق ونبات االستقصاء:

إلام الثاحثون ثإخ ثار إلا م االس بءاء ف ءـور يا المثد يـ مـن خـلل ال ـرف عةـ ءـدإليا وثثا يـا وذلـك
عة النحو ال ال :
 إلام الثاحثون ثإج ارء اخ ثار مثد

لبا م االس بءاء حيث م عرييا أييـان فـ ءـور يا اموليـ عةـ 31

مــن الطةــلب ثجام ـ عــين شــمس وذلــك لة أمــد مــن ثســاط الءــياغ وويــوح الةج ـ
ءلحي االس بءاء من الناحي الميداني .

 ــم إج ـراء اخ ثــار ثثــات لة أمــد مــن إمماني ـ االع مــاد عة ـ ن ــا و الثحــث ف ـ

ولة أمــد أيي ـان مــن

مــيم الن ــا و حيــث اس ـ خدم

م امــل الثثــات أل ــا مرونثــاخ وأثث ــت الن ــا و أنيــا م ــاملت ذات داللـ جيــدة ل حبيــق أىــداف الثحــث ويممــن

االع ماد عةييا ف

ميم الن ا و عة مج م الدراس .

الخطوة النالنة :استيفاء بيانات قوائم االستقصاء واعدادىا لمتحميل انحصائ :

إلام الثاحثون ف ىذه المرحة ثاس ي اء ثيانات إلوا م االس بءاء مـن م ـردات الثحـث ث ـد أن ـم إعـدادىا فـ

ءور يا النيا ي

حيث إلام الثاحثون ثال وجو إل ث ض المةيات إليد الثحـث ل ـرض إلـوا م االس بءـاء عةـ ث ـض

الطلب عن طريق المباثلت الشخءي ال

أجروىا م يم.

ىــذا ممــا ـم مراج ـ إلـوا م االس بءــاء ث ــد أن مــت انجاثـ عةييــا ثــم إلــام الثــاحثون ثإدخــال ىــذه الثيانــات
لةحاسب ا لـ ث ـد ريجيـا فـ جـداول خاءـ

إجراء ال حةيل انحءا

واسـ خدم الثـاحثون ثرنـامو الحـزم انحءـا ي ( )SPSS v24فـ

لثيانات الدراس الميداني .
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 : 4/8/1أسبليت التحليل اإلحصبئي:

اع مد الثاحثون عة امساليب ال الي :

 -1معامل النبات  )Alphaكرونباخ  :ويس خدم لحساب م امل الثثات وذلك لثحـث مـد إممانيـ االع مـاد
عة ن ا و الدراس الميداني ف

ميم الن ا و.

 -2معامل ارتباط بيرسون :ويس خدم لبياس ال لإل ثـين م جيـرين أو أمثر مـ

حديـد نـوع ال لإلـ وإلو يا.

 -3أســموب االنحــدار المتعــدد :ويسـ ـ خدم لحس ــاب م ــاملت االنحــدار الم ــدد الم جي ــر المسـ ـ بل مـ ـ الم جيــر
ال اث .
 -4اختبار مان – ويتن

 : )Mann-Whtneyأحد االخ ثارات اللم ةمي ال ي سـ خدم الخ ثـار ال ـرق ثـين

م وسطين.
 :9/1تحليل ألهم الذراسبت السبثقة
أظيــرت الد ارســات الحديث ـ ال رثي ـ وامجنثي ـ ال ــي إلامــت ثد ارس ـ الم جيــر المس ـ بل وىــو ( المةم ـ المنطوإل ـ

انلم روني ( )e-WOMودراس الم جير ال اث والذل ي مثل ث ثني الطلب لةم رفـ الثي يـ

اى مامـان نوعيـان ثالـدور

الث ــارز ال ــذل ة ث ــو المةمـ ـ المنطوإلـ ـ انلم رونيـ ـ وال س ــويق ال يروس ــي و س ــويق الم رفـ ـ عث ــر ش ــثمات ال واء ــل
االج ماعي وال ي

ثر أمثر إإلناعا ثالمبارنـ مـ غيرىـا مـن وسـا ل اال ءـال ممـا ي نـاول الثـاحثون مةخـص حـول

الدراسات الساثب الم ةب ثإدارة الم رف وال سويق امخير ومن ثين ىذه الدراسات:
 : 1/9/1الدراسات العربية:
 دراسة سويدان:)2008،ىـدفت ىــذه الد ارسـ إلــي ال ـرف عةــي ـأثير المةمـ المنطوإلـ عةــي إلـرار ال ميــل الشـ ار ي مــن خـلل اخ يــار
ال لمـ ال جاريـ ومــدل وال ــو ليــا ممــا يــدف إلــي م رفـ االخ لفــات وال ــروق ثــاخ لف الم جي ـرات الديموغرافيـ

ثالنســث لة مــلء و ــم جم ـ الثيانــات مــن خــلل ءــميم اس ـ ثان وزعــت عةــي امف ـراد ثطريب ـ عش ـوا ي
ثيانات من خلل وزي ( )430اس ثان خي ت( )312لةم الج انحءـا ي

ــم جم ـ

وإلـد وءـةت الد ارسـ إلـي أن ىنـاك

أثير إلول لةمةم المنطوإل الءادرة من امءدإلاء وامإلارب عةي البرار الش ار ي ثالنسث لة ملء من خـلل جمـ
الم ةومــات المافي ـ ثحيــث ي ـ م ا خــاذ الب ـرار الءــا ب وان الــذمور ىــم أمثــر ــأثي انر ثالمةم ـ المنطوإل ـ مــن اننــاث

ومانت ال روإلات لءالح ال (من )30-20سن .
 دراسة الدليم :)2013 ,ىدفت ىذه الورإل الثحثي إل

وييح أثر المةم المنطوإل في ا خاذ الب اررات الش ار ي في عدد مـن مطـاعم

مدينـ ـ الموء ــل ث ــد وزيـ ـ اسـ ـ مارة االسـ ـ ثيان عةـ ـ أفـ ـراد ال ينـ ـ الث ــالغ ع ــددىا  190ف ــردا والبي ــام ثالم الجـ ـ
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انحءــا ي

الشراء.

وءــل الثاحــث إل ـ أن ىنــاك علإل ـ ذات دالل ـ م نوي ـ لم جي ـرات المةم ـ المنطوإل ـ فــي ا خــاذ إل ـرار
 -دراسة الشيري:)2013،

ىــدفت الد ارسـ إلــي م رفـ امســثاب ال ــي ــدف للن ســاب إلــي مـوإل ي ال يســثوك وال ــوي ر ممــا ىــدفت ىــذه
الدراس إلي ال رف عة الوي االج ماعي من خلل ىذه المواإل وم رف ا ثار السةثي وااليجاثي الناجم عن
اس خدام مثل ىذه المواإل ومن أجل حبيق ىذه امىداف م جم ثيانات الدراس عن طريق وزي اسـ ثيان عةـ
( ) 150طالث ـ فــي جام ـ المةــك عثــد ال زيــز حيــث وءــةت الد ارس ـ إل ـ مجموع ـ مــن الن ــا و أىميــا :أن أىــم
امســثاب ال ــي ــدف الطالثــات إلــي اسـ خدام مـوإل ي ال يســثوك وال ــو ير ىــي ســيول ال ثيــر عــن آ ار يــن وأفمــارىن

ىنالك ان اح فمرل و ثادل ثبافي من جراء اس خدام ىذه المواإل .
 دراسة الحدراوي:)2013،ىـدف ىـذه الد ارسـ ي مثـل فـي ال ـرف عةـ م يـوم االإل ءـاد الم رفـي وممونا ـو والثـرامو المسـ خدم لبيـاس
مؤش ار و ومن ثم حديد وإلياس مبدار ال جوة الم رفي واىم الرما ز الي ي والبوي ال ي ؤثر في إليم مؤشرات
االإل ءاد الم رفي عة مس و عين الدراس وي مون مج م الدراس من جمي الدول ال ي وفر عنيا ثيانات في
خادمــات وســيرفرات الثنــك الــدولي وال ــي يثةــغ عــددىا ( )146دول ـ ثحســب الثيانــات المحدث ـ لةثرنــامو ( KAM

 )2012اما ال ين فبد ثةجت ست دول م اخ يارىا ل مثل دول م بدم واسلمي وعرثي .
وخةءت الدراس الي عدة ن ا و أىميا:

عدم وجود أي دول عرثي يمن مجموع الرث االول ( )%25من دول ال الم أل يـمن مجموعـ الـدول
ال ي يثةغ مؤشر الم رف واإل ءاد الم رف ليا يين ( )10 – 7.5وال وجد أي دول عرثي يمن أعة , %35

و بـ ســت دول عرثيـ يــمن مجموعـ ثــاني أعةـ  %25مــن دول ال ــالم ال ــي ي ـراوح مؤشـرات الم رفـ واإل ءــاد
الم رف ليا ثين (.)7.5- 5
ىنالــك فجــوة م رفي ـ و ــاوت مثيــر نســثيا فــي مؤش ـرات لــدول ال رثي ـ ي ـراوح ثــين المر ث ـ االول ـ

ل مــارات

ال رثيـ الم حــدة ثةــغ ( )6.94والمرحةـ امخي ـرة نر يريــا ثةــغ ( )1.14وثيــذا فــإن ر يــب الــدول ال رثي ـ يــمن
دول ال الم ي اوت ثين ال ر يب  42ل مارات ال رثي الم حدة إل  142نر يريا وىو مس و م دني جدان.
ىنالك سـ

( )9دول فبـط مـن ثـين الـدول انسـلمي ليـا مؤشـرات سـاول أو زيـد إلةـيل عةـ الم وسـط 5

من  . 10أما ثبيـ الـدول انسـلمي فمةيـا ـأ ي حـت ىـذا المسـ و و ـد م ـأخرة ثالمؤشـرات حيـث أن أغةثيـا ال
زيد عة  3من  .10وثيذا مون ال جوة الم رفي لد الدول انسلمي مثيرة ثالمبارن م الدول الجرثي .
 دراسة ضيا:) 2013 ،ىدفت ىذه الدراس الي ال ـرف عةـ طثي ـ ونوعيـ ال لإلـ ثـين مـلن مـن أث ـاد ا ءـاالت المةمـ المنطوإلـ

انلم روني ـ واالس ـ خدام السياســي لمواإل ـ الشــثمات االج ماعي ـ والمشــارم السياســي لةشــثاب ف ـ ان خاثــات ر اس ـ
الجميوري ـ وم ــذلك ال ــرف عةـ ـ أ ــر ا ءــاالت المةمـ ـ المنطوإلــ انلم رونيــ عةـ ـ االس ـ خدام السياس ــي لمواإلـ ـ
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الشثمات انلم روني

وإلد وءـةت الد ارسـ إلـ أنـو وثـرغم البـدرات اليا ةـ والم ميـزة لوسـا ل االعـلم ال بةيديـ فـ

عالم السياس اال أن انن رنت إلد أءثحت امداه السياسي اممثر اإلناعا.
 دراسة خطاب:)2014،يدف ىذه الدراس إل :

 -1بديم فيـم واإل ـي ل ـأثير أث ـاد ال لإلـات االج ماعيـ ثـين امفـراد ممحـددات لةمةمـ المنطوإلـ انلم رونيـ
و شمل أث اد ال لإلات االج ماعي  :إلوة ال لإل
 -2ال ــرف عة ـ

الثب

ال شاثو رأس المال االج ماعي.

ــأثير أث ــاد ال لإلــات االج ماعي ـ ممحــددات لةمةم ـ المنطوإل ـ انلم روني ـ عة ـ الســةوك

الش ار ي عند الشثاب ثمراحةو الثلث  ..الوعي -االى مام -البرار النيا ي.

 -3ال رف عة المن جات ال ي ؤثر عةييا المةم المنطوإل ثدرج مثيرة.
و وءةت الدراس لةن ا و ال الي :
 -1ــؤثر أث ــاد ال لإل ـ االج ماعي ـ ممحــددات أساســي لةمةم ـ المنطوإل ـ انلم روني ـ عة ـ الب ـرار الش ـ ار ي
لة ميل.

 -2وجد علإل م نوي ثين ثب المس بثل في المرسل والبرار الش ار ي لةشثاب
 -3وجد علإل م نوي ثين إلوة ال لإل ثين المرسل والمس بثل والبرار الش ار ي لةشثاب
 -4وجد علإل م نوي ثين درج ال شاثو ثين المرسل والمس بثل والبرار الش ار ي لةشثاب
 -5وجد علإل م نوي ثين رأس المال االج ماعي لة ميل والبرار الش ار ي لةشثاب
 دراسة الخطيب:)2014،ىدفت ىذه الدراس إلي ثيان دور المةم المنطوإل إلم رونيان فـي مواإلـ الحجـز ال نـدإلي مـن خـلل االن رنـت

ثناء عةي الثب و وجيات الزثا ن لة نادق المءن من ف خمس نجوم في مدين عمان نحو بيـيم الظـاىرة حيـث
ـم جمـ ثيانـات مـن خـلل ءــميم اسـ ثان و ـم وزي يـا عةـي( )400زثـون عةـ جميـ ال نـادق ثحيـث اح ـول مــل
فندق عةي عين مبدارىا( )50زثون م اس رجاع( )338اس ثان ثنسث ( )%84.6و م اس ث اد(  )42اس ثان ل دم
ءــلحي يا ل مةي ـ ال حةيــل وثيــذا يءــثح عــدد االس ـ ثيانات الخاي ـ
( )% 86.9من إجمالي عدد االس ثانات المس رج

لةم الج ـ انحءــا ي ( )294اس ـ ثان ثنســث

وإلد وءةت الدراس إلي عدة ن ا و أىميا وجود أثر مث اد

ثناء عةي ثب المةم المنبول الم رونيان وىنالك أثر لجودة المةمـ المنبولـ إلم رونيـان عةـي
المةم المنبول الم رونيان ن
ا خاذ البرار الش ار ي لةخدم ال ندإلي .
 دراسة زكية مفري:)2014،يــدف ىــذه الورإلـ إلـ ال ــرف عةـ واإلـ

ثنــي ال ســويق امخيــر فــي المؤسســات الج از ريـ

ومــد إدراك

ال ــامةين فييــا لح مي ـ إدمــاج ال وجــو الثي ــي .و مــد ىــذه الورإل ـ عة ـ ن ــا و د ارس ـ ميداني ـ أعــدت عة ـ مؤسس ـ
انسمنت -ثا ن  .وأمدت الن ا و أن مس و اندراك والوعي ثيرورة ثني ال سـويق امخيـر فـي المؤسسـ أءـثح
أم ار واإل ا ومةموسا في إطار س ي المؤسس لممارس اندارة الثي ي  .وأشارت الن ا و أيييا إل وجود علإلـ ثـين
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الم جيرين .وال ي ءف علإل االر ثاط ثين سياس الس ر امخير واس ار يجيات ال سويق امخيـر ثأنيـا موجثـ

وإلويـ

ولمــن ال لإلـ موجثـ وم وســط ثالنســث لثــاإلي سياســات الم ـزيو ال ســويبي ممــا ي نــي مسـ و ال طثيــق لــم

يءل إل مس و إدراك يرورة ثني ال وجو الثي ي في المؤسس .
 :2/9/1الدراسات األجنبية:
 دراسة :)Fong& Burton, 2006ىدفت ىذه الدراس إلي فحص ومبارن ردد ال ملء عة منشورات ح ول عةـي مـامي ار ديج ـال انلم رونيـ
داخ ــل الوالي ــات الم ح ــدة امميرميـ ـ والء ــين وأيي ــا
ِ
سةوك ال ملء ِم ْن
بد ُم الدراس ُ مبارن ن ثين
االن رنت ُ ّ

ي ــدف إلـ ـ ولي ــد في ــم عمي ــق ف ــي( )e-WOMع ــن طري ــق
الخة ِ
ِ
مجالس النباش فمـن خـلل
يات الثبافي ِ المخ ة ِ عة

ىذا النباش ـم جمـ الثيانـات مـن خـلل نشـر الءـورة عةـي مـوإل ي(  )Each.netو(  )e-bayثـم مناإلشـ 257

عميــل مــن أءــل( ) 552اع مــدت الد ارسـ فــي حةيــل ثيانا يــا عةـ ال حةيــل الممــي وال حةيــل النــوعي للخ لفــات
ال ي ن جت عة مجالس النباش مبارنـ ثـين الواليـات الم حـدة امميرميـ والءـين حيـث أظيـرت الد ارسـ أن ىنـاك
اخ لفــات مــن خــلل ال ينـ ال ــي أجريــت عةييــا الد ارسـ لمــل دول ـ

اخ ـ لف فــي ال لم ـ ال جاري ـ لمــل الثةــدين

واخ لفات حول إدراك أثير ال ميل أثي انر سةثيا ثدرج مثيرة حول الثةد المن و ولةسة

عةـي سـةوك ال ميـل سـاىم

عة فيم المسوإلين لةثبافات ثين ال ملء من خلل سةوميم المخ ةف.
 -دراسة .)Cheung.et al, 2008

ىدفت ىذه الدراس إل إيجاد الدواف وراء اع ماد ا راء عةـ انن رنـت حـول منـ و م ـين مـن خـلل أثيرىـا
عةي( )e-WOMم اس خدام النموذج ال جريثي لجم الثيانات لبياس أثير عوامل ثني الم ةومات يمن ثرامو
آراء ال م ــلء ع ــن طري ــق االن رن ــت فـ ـ م الحء ــول عة ــي الثيان ــات م ــن خ ــلل عينـ ـ ممونـ ـ م ــن  154مسـ ـ خدم

ي شــارمون الم ةومــات فــي موإل ـ ( )opernic. Comوىــو عثــارة عــن موإل ـ مس ـ خدم لمشــارم الم ةومــات حــول
المطــاعم فــي ىونــغ مونــغ ممــا وءــةت الد ارس ـ إل ـ إلثــول آراء ا خ ـرين ثنــاء عة (المءــداإلي

الخث ـرة ونوعي ـ

ـص الورإلـ ُ الطـرق
الم ةومات) ثالنسث لةمطاعم الموجودة في ىونغ مونغ من خلل موإل (ّ )opernic.com
ةخ ُ
ال بني ـ الحديث ـ لة ــرويو عثــر مواإل ـ االن رنــت وال ــي ــؤثر مــن خلليــا عة ـ الب ـ اررات الش ـ ار ي لةزثــون عــن طريــق
ام ِ لمـدراء مواإلـ المن ـد وموإلـ الويـب ل سـييل بـديم رسـال سـويق ثأسـةوب
انن رنت ثانياف إل النءا ِح ال ّ
م يــد إل ـ أعيــاءىم عة ـ االن رنـ ِ
ـت و ةخــص ىــذه الد ارسـ طــرق م ين ـ ل ــرويو من جــات الشــرم عة ـ االن رنــت
ثانيــاف بــديم نءــا ح عام ـ لمــدراء المن ــديات ومواإل ـ االن رنــت ل ســييل بــديم الرســال ال سـويبي ثأســةوب ســيل
وم يد معيا يم عةي مواإل يم انلم روني .
 دراسة .)Stefes& Burgee, 2009شــير ىــذه الد ارسـ إلـ المشــف عــن إلــوة الرســال ال ســويبي الش ـ يي انلم رونيـ ( )e-WOMحــول أثيرىــا
عة ـ ا خــاذ الب ـرار الش ـ ار ي لــدل ال مــلء حيــث إلامــت ىــذه الد ارس ـ ثبيــاس مــدل ــأثر آراء الطــلب م ـ ث يــيم
()13

الث ض من خلل من ـديات خاءـ ثطةثـ المةيـ فـي الواليـات الم حـدة اممريميـ حـول اخ يـار مـدرس لةمسـاق ـم

جم ثيانات من  482طالب من مخ ةف المس ويات ثشرط أن يمون الطالب عيوان ثالمن د الم ارف عةيو ثين
الطلب وإلام المشارمون ثانجاث

عن  20سؤال من خلل اس ثان مر ثط ثخءا ص امسـ اذ الجـام ي حيـث

وءةت الدراس إل أن الم ةومات ال ي ث داوليا الطلب حول مدرس المساق من خلل ىذا المن د يؤثر ثشمل
مثير عة مد

أثرىم ثاخ يار امس اذ الذل سوف يبوم ث دريسيم المساق.

 دراسة :)O'Reilly & Marx, 2011رمز ىذه ال دراس عة خءا ص ثاحثي الم ةومات ل ثن

 ) WOMحيث يدف الدراس إل

بييم مءـدر مءـداإلي الرسـال انلم رونيـ ( e-

سةيط اليوء عة حوافز ال ملء لءناع وا خاذ ال وءيات عة االن رنـت

و يــدف أييـان إلـ مي يـ بيــيم آراء ال مــلء أءــحاب الـرأل امإلــو

بنيـان عةـ االن رنــت اسـ خدم الثاحثــان ال ينـ

المس ـ يدف لمشــارمين محــدودين لــدييم عمةيــات ش ـراء عــن طريــق االن رنــت وين بــون مــن وإل ـ يم ممثــر مــن ثــلث

ســاعات يوميــا عة ـ االن رنــت اس ـ خدما طريب ـ النظري ـ المب ّــدة حيــث ــم اخــذ الثيانــات مــن خــلل ثلث ـ أإلســام
مخ ة البسم امول مـان مـن خـلل المباثةـ الشخءـي وجيـا لوجـو مـ مـل مشـارك لة أمـد مـن الشـروط الم حببـ

لمــل عميــل البســم الثــاني حةيــل اال ءــاالت ال ــي حــدث ثــين ال مــلء عــن طريــق االن رنــت والبســم الثالــث مــن

خــلل امدثيــات ذات ال لإل ـ ثال ســويق عثــر االن رنــت وأنظم ـ الم ةومــات وءــةت الد ارس ـ إل ـ أن المشــارمين
الـذل نطثـق عةـييم الشـروط ثـين مـن خلليـم أن ث ــض ال مـلء مـانوا ي ـامةون ثـالطرق ال بةيديـ ثالنسـث لةطــرق
الحديث ـ أمثــر مــن ال مــلء الــذين ي ــامةون ثــالطرق ال ســويبي الحديث ـ عة ـ االن رنــت و وءــةت أن المشــارمين
بثة ـوا ( )e-WOMعة ـ االن رنــت ثدرج ـ مثي ـرة وذلــك ل جنــب المخــاطر واالث ـاد عــن ال حيــز الســةثي و حســين

إليميم الذا ي .
 دراسة .)Wu&Wang,2011يــدف ىــذه الد ارس ـ إل ـ ال ــرف عة ـ إيجاثيــات ( )e-WOMلبيــاس ــأثير مءــداإلي مءــدر الرســال مــن
حيــث ثلث ـ امث ــاد :وى ـ ( ثب ـ ال لم ـ ال جاري ـ

محث ـ ال لم ـ ال جاري ـ

وني ـ الش ـراء) و يــدف أييــا إل ـ

اسـ خدام نمــوذج اح ماليـ ال جييــز لبيــاس ــأثير مشــارم المن ـ و عة ـ ال لإلــات ثــين نــداء الرســال ( message
 ) appealsمن ث دين ( عبلني عاط ي) عة موإلف ال لم ال جاري
مءدر الرسال وموإلف ال لمـ ال جاريـ

ثانياف لبياس ال لإلـ ثـين مءـداإلي

اسـ خدمت الد ارسـ النمـوذج ال جريثـي لبيـاس الم جيـرات حيـث ـم جمـ

الثيانات من خلل وزي اس مارة عن طريق انن رنت ىذه الدراس اخ ارت عدة مح زات نجراء ال جرث (ال لم
ال جاري االف رايي ومءداإلي مءـدر الرسـال ) عثـر من جـين (الشـامثو ودفـا ر الملحظـات) ـم وزيـ االسـ ثان
عة ـ عين ـ ممون ـ مــن  211عنءــر الخ ثــار فريــيات وم جيـ ـرات الد ارس ـ

وءــةت الد ارس ـ لم ــل المن جــين (

الشامثو دفا ر الملحظات) عة أن ال ملء الذين يدرمون مءداإلي الرسال من خلل ثلث أث اد (ثبـ ال لمـ

ال جاري

محث ال لم ال جاري

وني الشراء) أفيل من ال ملء الذين يدرمون مءداإلي الرسال منخ ي .

 دراسة .)Romero et. al,2011()14

يــدف ىــذه الد ارس ـ لثحــث ال وامــل ال ــي ــؤثر عة ـ إلثــول مواإل ـ ال واءــل االج مــاعي و يــدف أييــا إل ـ

حةيل ممارسات وسةوك المس خدمين في المج م و بيـيم إلثـول مواإلـ ال واءـل االج مـاعي ثـين سـمان ىولنـدا ـم
جم الثيانات ثواسط وزيـ اسـ ثان عةـ ( )400مسـ خدم عـن طريـق االن رنـت أعمـارىم ثـين ( )74-16سـن
أخذت ال ين من خلل طريب ال ينات غير االح مالي ثواسط

ال ين الحءءي

و م حةيةيا من خـلل نمـوذج

البثــول ال منولــوجي( )TAMىــذا النمــوذج مسـ خدم ل حةيــل ال وامــل ال ــي ــؤثر عةـ مسـ و إلثــول اسـ خدام مواإلـ
ال واءـل االج مــاعي فـي ىولنــدا حيــث وءـةت الد ارسـ إلـ أنـو يوجــد علإلـات إيجاثيـ مــن خـلل طثيــق مواإلـ
ال واءل االج ماعي ثين المس خدمين في ىولنـدا ممـا سـاىم مواإلـ ال واءـل االج مـاعي فـي ـوفير طـرق جديـدة
لثناء وانشاء علإلات اج ماعي ومشـارم الم ةومـات ممـا سـمح ثمشـارم امفـراد الى مامـا يم وآ ار يـم حـول منـ و
م ين أو ال رف عة من جات وخدمات الشرم .
 دراسة .)Pani& Shanama,2011ىــدفت ىــذه الد ارس ـ إل ـ المشــف عــن أىمي ـ ال ســويق مــن خــلل مواإل ـ ال واءــل االج مــاعي وأثرىــا عة ـ
السـةوك الشـ ار ي اع مــدت الد ارسـ عةـ المــنيو ال حةيةـي عـن طريـق الثيانـات الم ةبـ ثمويــوع الد ارسـ ال ـي ــم

إجراؤىا فـي الينـد حيـث ـم جمـ ثيانـات ثواسـط  360عميـل ي امـل مـ الخدمـ ال ندإليـ مـن خـلل اسـ مارة ـم
وزي يــا الم روني ـان أظيــرت ن ــا و الد ارس ـ أن مواإل ـ ال واءــل االج مــاعي س ـ خدم عة ـ نطــاق واس ـ لة ــأثير عة ـ

السةوك الش ار ي ل ة ملء في اليند وزيادة إإلثاليم عة ال سويق ال يروسي ممـا ثينـت الد ارسـ مـد إدراك الشـثاب
في اليند أىمي ُ الشثمات االج ماعي في إحداث ال جير في ال لم ال جاري ثالنسث لة مـلء مـن حيـث وال يـم ليـا

وسةوميم الش ار ي وأييا مش ت الدراس مد الحاج إل وجـود مسـوإلين فـي مواإلـ ال واءـل االج مـاعي إلـادرين
عةـ

ءــميم حمــلت ســويبي عثــر ىــذه المواإلـ

ممــا أوءــت الد ارسـ ثيــرورة إجـراء ال بيــيم المسـ مر لة مةيــات

ال سويبي عثر الشثمات االج ماعي من أجل يمان نجاح الشرمات وادارة ال لإلات ال جاري ثشمل جيد.
 دراسة .)Abushanab&AL-Tarawneh,2013ىـ ــدفت ىـ ــذه الد ارس ـ ـ لةم رف ـ ـ مـ ــد أىميــ ـ اس ـ ـ خدام الشـ ــثاب لمواإلــ ـ ال واءـ ــل االج مـ ــاعي وخءوءــ ـان

ال يســثوك( )Facebookممــا ىــدفت إل ـ مــد وع ـ المس ـ خدمين ل يجاثيــات والســةثيات ال ـ
جـ ّـراء اس ـ خدام مواإلـ ال واءــل االج مــاع
انيميـل عةـ شـثاب فــي المرحةـ الجام يـ

ــود عةــييم مــن

ــم جمـ ثيانــات مــن خــلل وزيـ ( )206اس ـ ثان الم رونيـان ثواســط

حيـث وءــةت الد ارسـ إلـ أن ىنالـك مسـ و عـال مــن الـوع لــد

امردنيين حول االيجاثيات والسةثيات من اسـ خدام مواإلـ ال واءـل االج مـاعي حيـث حءـةت االيجاثيـ ( ال ثـور
عةـ أءــدإلاء البــدام والجـدد) لــد الشــثاب عةـ أعةـ نســث حيـث ثةــغ م وســطيا الحسـاث عةـ ( )4.43ثينمــا
مانــت أعة ـ ســةثي وال ـ نءــت عة ـ اندمــان الم ــرط لــد الشــثاب الم ةــق ثاس ـ خداميم لة يســثوك حيــث ثةــغ

م وسطيا الحساث (.)4.10

 دراسة : )YI-WEN FAN &Al,2013()15

حاولــت ىــذه الد ارس ـ حديــد أىمي ـ مءــداإلي المةم ـ المنطوإل ـ انلم روني ـ فــي ال ــأثير االيجــاثي عة ـ

ثنــي

ال ميـل والخ ثـار فريـيات الد ارسـ ت ـم وزيـ اسـ ثيانات عثــر شـثم االن رنـت و ـم الــرد عةـ  435منيـا ومشـ ت
ممون جـد ىـام لة ـأثير عةـ ال ميـل ل ثنـ المن جـات خاءـ إذا مانـت عثـر
الن ا و أن مءداإلي المةم المنطوإل
ّ
االن رنـت أيــن زيـد درجـ المخــاطرة ممـا إلــدمت الد ارسـ وءـي لةمؤسســات ثيــرورة أن ـولي االى مــام إلـ آراء
ال ملء لج ل ىذه المةم أمثر مءداإلي .
 دراسة ):)ABDELLATIF & AL,2014حاولــت ىــذه الد ارسـ فيــم ال وامــل الر يســي ال ــي ــؤدل إلـ فشــل عمةيـ ثنــي المن جــات الجديــدة مــن خــلل

ثـ أثــر المةمـ ا لســةثي الءــادرة مــن إلــادة ال ـرأل المباوم ـ ليــذه المن جــات ورءــد ىــذا مثــر عةـ حجــم الســوق
ول حبيــق أىــداف الد ارس ـ

ــم اس ـ جواب  42عمــيل مبــثل عة ـ

ثنــي أرث ـ أن ـواع مــن المن جــات الجديــدة (الــدف

االلم رونـي عثــر اليـا ف المحمــول ال حويـل المءـرفي عثـر اليــا ف المحمـول مراإلثـ دفـا ر الشــيمات المحمولـ
خدمات المنزل الم نبة ) م انشارة إل أن ىذه المن جات في مرحة مـا إلثـل ال بـديم و ـرض لةمةمـ المنطوإلـ
االيجاثيـ الســةثي  .أظيــرت الن ــا و أن المةمـ الســةثي الءــادرة مــن إلــادة ال ـرأل ليــا ــأثير إلــول عة ـ إعاإلـ عمةي ـ

ال ثنــي وأن أثرىــا يمحــو مامــا امثــر االيجــاثي ممــا يــؤدل إلـ إعاإل ـ عمةيـ ال ثنــي ومنــو رفــض ىــذه المن جــات
الجديدة.
 دراسة :)MONTAZEMI & SAREMI, 2014مــان اليــدف امساســي مــن ىــذه الد ارس ـ ىــو حديــد ال وامــل المــؤثرة عة ـ ف الي ـ رســا ل المةم ـ المنطوإل ـ
انلم روني عة إدراك ال ملء ل ثني المن جات( سة

خدمات) الجديدة المبدم من خلل االع مـاد عةـ الخدمـ

الذا ي ـ ومن ــديات المناإلش ـ عثــر االن رنــت (مواإل ـ ال واءــل االج م ــاعي محرمــات الثح ــث المــدونات) و حديــد

خمـس أث ـاد لةمةمـ المنطوإلـ انلم رونيـ وىـي :المءــدر المح ـو

ردود ال ـل جـاه المةمـ

ال ميـل( الم ةبــي)

المن و الم ني ثاع ثارىا عوامل ؤثر عة ف الي المةم المنطوإل  .خةءت الن ا و إل وجود ال ديد مـن ال وامـل
ال ي ؤثر عة ف الي رسا ل المةم المنطوإل انلم روني في مخ ةف مراحل عمةي ال ثني ال ي حددىا الثاحث.
 دراسة :)EFUT, Etim Nkanu, et al. 2017ث نوان "Farmers’ demographic variables: An insight into environmental
"conservation in Calabar
وإلد ناولت ىذه الدراس أثير الم جيرات الديموغرافي لةمزارعين ف مالثار .م ءياغ واخ ثار أرث

فرييات ء ري  .إجمالي عدد المزارعين المسجةين في الدول م و ازرة الزراع والطثي ي والموارد ثةغ ف
مالثار  .28 248ف ثماني مج م ات في منطب مالثار

وإلد م اخ يار عين عشوا ي ثةجت  376مس جيب .و م اس خدام اس مارة اس بءاء مان عدد فب ار يا 33
فبرة .م اس خدام طريب مرونثاخ أل ا ل بدير موثوإلي االس ثيان .مس بل واخ ثار  tفي ا جاه واحد ,و م اس خدام
حةيل ال ثاين الخ ثار ال رييات وامىمي النسثي عند مس و م نوي
()16

 .p≤0.05و شير الن ا و ال ي م

الحءول عةييا إل أن مس و ال ةيم ال ؤثر عة الح اظ عة الثي  .وأن مس و الدخل والم رف الثي ي أثرت

ثشمل مثير عة الح اظ عة الثي  .وىمذا ينثجي ثبيف الناس واعلميم ثالحاج إل المحافظ عة الثي .
 : 3/9/1ممخص الدراسات السابقة.

ث ــد مراج ـ ال ديــد مــن الد ارســات الســاثب الم ةب ـ ثشــثمات ال واءــل االج مــاعي والمةم ـ المنطوإل ـ
انلم روني ـ ( )e-WOMوالد ارســات ال ــي محــورت حــول مويــوع الد ارس ـ الحالي ـ
ثأنيا م طثيبيا من دول ال الم خاءـ فـي الـدول الم بدمـ

حيــث ميــزت ىــذه الد ارســات

ممـا أن ىـذه الد ارسـات سـاىمت ثشـمل ف ـال فـي رفـ

المس و الم رفي لد الثاحثين حول الموايي الم ةب ثمويوع الدراس .
و وءــل الثــاحثون ث ــد مراج ـ ىــذه الد ارســات أن ىنالــك نيــو حــول أىمي ـ شــثمات ال واءــل االج مــاعي
والمةم المنطوإل انلم روني في ال ديد من الدول حيث أوءةت ن ا و ال ديد من الدراسات أن الرسـال ال سـويبي

انلم روني ساىم مساىم ف ال في رف أرثاح الشرم ورف المس و الوالء لد ال ملء لـد ال لمـات ال جاريـ
الخاء ـ ثالشــرمات المس ـوإل

وممــا وءــل الثــاحثون مــن خــلل الد ارس ـ االس ـ طلعي ومــن خــلل مراج ـ ىــذه

الدراسات ثأن الرسـال ال سـويبي انلم رونيـ

ةـق ثاالث مـار وانثـداع وال جديـد ثخةـق سياسـات واسـ ار يجيات لـد

اليي ات أو الشرمات ث سويق من جا يا وخدما يا لد ال ملء في مخ ةف أنحاء ال الم.
 : 4/9/1ما يميز ىذه الدراسة عن غيرىا من الدراسات السابقة:
ومــا يميــز ىــذه الد ارسـ عــن غيرىــا مــن الد ارســات الســاثب ال ــي وءــل ليــا الثاحــث ,وال ــي ســاعد فــي
االثراء الم رفي لةدراس

وثالرغم من ذلك فإن مثي انر من ىذه الدراسات وان شاثيت أىدافيا فبد خ ةف مـن ناحيـ

ال طثيق في الممان والزمان حجم ال ين  ,وم جيرات أخرل.

لــذلك يممننــا البــول أن ىــذه الد ارس ـ ا ســمت ثمجموع ـ مــن الخءــا ص ال ــي ج ة يــا ميــز عــن ثــاإلي
الدراسات الساثب

وخاء ثأن ىنالك إلة في الدراسات ال رثي ال ـي نـاول مويـوع المةمـ المنطوإلـ انلم رونيـ

عثر شثمات ال واءل االج ماعي ثشمل خاص ثحسب عةم الثاحثين ومن ىذه الميزات ما يةي:

مي ــزت ى ــذه الد ارسـ ـ ثاخ يارى ــا ث ــالمج م ال ــذل طثب ــت عةي ــو حي ــث ــم اخ ي ــار ط ــلب الجام ــات ال ــذين

يس خدمون شثمات ال واءل االج ماعي ثشمل مس مر.
م جي ـرات الد ارس ـ الميداني ـ ىــي الم جي ـرات الديموغرافي ـ والم ــالم الحيــاري ونــوع ال ةــيم ا ي ـ ) (النــوع -
الم الم الحياري  -نوع المةي ) ,و ندر الدراسات ال ي جم ثين ىذه الم جيرات لةدراس .
ناولــت ىــذه الد ارســات مويــوع المةم ـ المنطوإل ـ انلم روني ـ و أثيرىــا عة ـ

ثنــي الطــلب لةم رف ـ الثي ي ـ

حيث وعة حسب عةم الثاحثين ثأنو ال يوجد دراس في الوطن ال رثي عام ومءر خاء ناولت ذلك.

اى م ــت ى ــذه الد ارسـ ـ عةـ ـ م ــد مي ــول ط ــلب الجام ــات نح ــو اسـ ـ خداميم االن رن ــت وش ــثمات ال واء ــل
االج مــاعي فــي مجــال الم رفـ الثي يـ

حيــث وعةـ حســب عةــم الثــاحثين ثأنــو ال يوجــد د ارسـ فــي الــوطن ال رثــي

عام ومءر خاء ناولت ذلك.
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ساىم ىذه الدراس في رف المخزون الم رفي حول واإل الميـول نحـو اسـ خدام المةمـ المنطوإلـ انلم رونيـ

الثي ي ـ ( ,)eeWOMمم يــوم ســويبي جديــد اس ـ حدثو الثــاحثون حســب مــا وإل ـ ثــين يــدل الثــاحثين مــن عش ـرات
الدراسات ال ـي ناولـت المويـوع أو ةبـت ثـو حسـب عةـم الثـاحثين ممـا أنيـا س سـاىم فـي زويـد المم ثـ ال رثيـ
ثمءدر جديد ي ةق ثالرسال ال سويبي انلم روني عثر شثمات ال واءل االج ماعي وال سـويق ال يروسـي لةم رفـ
في رف الوعي الثي ي.
لــذا يحــاول الثــاحثون مــن خــلل ىــذه الد ارسـ المشــف عــن الممارســات الخاءـ ثــذلك الم يــوم وأىــم م وإلا ــو
وسثل طثيب في إلطاع ال طثيق من أجل ثناء إطار م مامل ل طثيق ىذا ال مر ثناء عة أسس عةمي سةيم وىـو
ما لم ناولو الدراسات الساثب من إلثل عةي حد ما وءل اليو الثاحثون من دراسات.

وس حاول ىذه الدراس االس ادة من نباط البوة في الد ارسـات السـاثب ومحاولـ طويرىـا و زيزىـا وفـي ن ـس
الوإلت محاول دارك النبص إن وجد في ةك الدراسات وال مل عة إغنا يا إلدر المس طاع.

 :11/1نتبئج الجحث
 : 1/11/1حساب معاملي الصدق والثبات:
إلـام الثــاحثون ثــإجراء إخ ثـارات الءــدق والثثــات لبا مـ االس بءــاء ثجــرض ثحـث مــد إممانيـ االع مــاد
عة ن ا و الدراس الميداني ف

ميم الن ا و وذلك عة النحو ال ال :

ـم إجـراء إخ ثـار الثثــات ( )Alphaلمح ويـات إلا مـ االس بءـاء لة أمــد مـن إممانيـ االع مـاد عةـ ن ــا و

الد ارسـ الميدانيـ فـ

مــيم الن ــا و حيــث ــم االع مــاد عةـ م امــل الثثــات أل ــا لمرونثــاخ ممــا ــم إجـراء إخ ثــار

الءدق لة أمد من أن عثارات االس ثيان بيس ما وي ت من أجةو و م حسـاثو عـن طريـق إيجـاد الجـذر ال رثي ـ
لم امل الثثات أل ا لمرونثاخ مما ف الجدول (.)1-4
جدول رقم :)1-4

معامالت الصدق والنبات لمتغيرات الدراسة
م

المتغيرات

عدد العبارات

معامل النبات
)Alpha

الصدق الظاىرى

أبعاد الكممة المنطوقة انلكترونية المتغير المستقل)
.1

البحث عن الرأي

6

0.832

0.912

.2

قيادة الرأي

4

0.799

0.893

.3

تمرير الرأي

10

0.899

0.948

.1

تبن الطالب لممعرفة البيئية

4

0.789

0.888

المصدر :إعداد الباحنين من نتائج التحميل انحصائ
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ومـ ــن الجـ ــدول رإلـ ــم ( )1-4ي يـ ــح أن إلـ ــيم م ـ ــامةي الءـ ــدق والثثـ ــات مبثول ـ ـ لجمي ـ ـ عثـ ــارات إلا م ـ ـ

االس بءــاء حي ــث ي ــمنت اسـ ـ مارات االس بء ــاء مجموعـ ـ مــن المح ــاور الر يس ــي أخ ــذ ش ــمل مبي ــاس ليم ــرت
الخماســي و مــون مــن أمثــر مــن عنءــر و راوحــت إلــيم م امــل الثثــات مث ــاد الم جيــر المسـ بل (المةمـ المنطوإلـ
انلم روني )  )0.832( :لث د الثحث عن الرأل و( )0.799لث د إليادة الرأل

و( )0.899لث د مرير الرأل

وثالنسث لةم جير ال اث ( ثني الطلب لةم رف الثي ي ) فبد ثةغ م امل الثثات (.)0.888
وثال الي يممن البول أنيا م املت ذات دالل جيدة ل حبيـق أىـداف الثحـث ويممـن االع مـاد عةييـا فـ
ميم الن ا و عة مج م الدراس عندما مون أعة من مس و .)Riege, 2003 0.6
 : 2/10/1إختبار فروض الدراسة
 : 1/2/10/1إختبار الفرأل األول:
والذ ينص عة أنو :

" ال يوجد عالقة ارتباط معنوية بين أبعاد الكممة المنطوقة انلكترونية وتبنـ الطـالب لممعرفـة البيئيـة مـن

وجية نظر عينة الدراسة"

والخ ثار ىذا ال رض إلام الثاحثون ثاس خدام م امل ار ثاط ثيرسون ل حديد نوع وإلوة ال لإل ثين أث اد

المةم المنطوإل انلم روني و ثني الطلب لةم رف الثي ي

ويويح الجدول رإلم ( )2-4ال حةيل انحءا

لةن ا و الخاء ث ةك ال لإل :
جدول رقم )2-4

معامالت االرتباط لبيرسون بين أبعاد الكممة المنطوقة انلكترونية وتبن الطالب لممعرفة البيئية
األبعاد

البحث عن

البحث عن الرأي

1

**0.768

قيادة الرأي

**0.768

1

**0.812

تمرير الرأي

**0.742

**0.812

1

**0.796

تبن الطالب لممعرفة البيئية

**0.685

**0.720

**0.796

1

الرأي

تبن الطالب

قيادة الرأي

تمرير الرأي
**0.742

**0.685
**0.720

لممعرفة البيئية

** م املت ار ثاط ثيرسون م نوي عند مس و م نوي 0.01
المصدر :من إعداد الباحنون ف ضوء نتائذج التحميل انحصائ

ي يح من الجدول رإلم( )2-4ما يةي:

وجد علإل ار ثاط م نول ثين أث اد المةم المنطوإل انلم روني م

ثني الطلب لةم رف الثي ي عند

مس و م نوي  0.01وي يح من الن ا و أن مرير الرأل امعة ار ثاطان ثم امل ار ثاط ( )0.796ثم يةيو ُث د
إليادة الرأل ثم امل ار ثاط ( )0.720ثينما ُث د الثحث عن الرأل امإلل ار ثاطان ثم امل ار ثاط ( )0.685وجمي
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م املت االر ثاط طردي م نوي ما ثين مر

وىذه الن يج

العمرى،

ق م ما وءةت إليو دراس

.)2016

الن ا و انحءا ي الساثب ي يح وجود علإل ار ثاط م نوي ثين أث اد المةم المنطوإل

وثناء عة
ن
انلم روني م ثني الطلب لةم رف الثي ي

اممر الذل ي ني رفض فرض ال دم وإلثول ال رض الثديل وىو:
ثني الطلب لةم رف الثي ي من وجي

" وجد علإل ار ثاط م نوي ثين أث اد المةم المنطوإل انلم روني م
نظر عين الدراس ".

 : 2/2/10/1إختبار الفرأل النان :
والذ ينص عة أنو:

" ال يوجــد تـ نير معنــوى ألبعــاد الكممــة المنطوقــة انلكترونيــة تـ ني ارً عمـ تبنـ الطــالب لممعرفــة البيئيــة مــن

وجية نظر عينة الدراسة ".

والخ ثار ءح ىذا ال رض إلام الثـاحثون ثاسـ خدام حةيـل االنحـدار الم ـدد ثـين أث ـاد المةمـ المنطوإلـ
والجدول رإلم ( )3-4يويح ن يج ىذا ال حةيل انحءا

انلم روني و ثني الطلب لةم رف الثي ي

مما ية :

الجدول رقم :)3-4
معامالت االنحدار الخاصة بالعالقة بين أبعاد الكممة المنطوقة انلكترونية وتبن الطالب لممعرفة البيئية
المتغير
أبعاد المتغير المستق

التابع

المعامالت غير المعيارية
B

م

Constant

1

البحث عن الرأي

2

قيادة الرأي

3

تمرير الرأي

تبن

الطالب
لممعرفة
البيئية

Std. Error

المعامالت

ت)

المعيارية

T

Beta

Sig.

0.387

0.153

0.182

0.059

0.159

0.134

0.056

0.140

2.374

0.590

0.059

0.564

0.000 10.051

sig.=0.000

*F=226.768

الترتيب

2.534

0.012

3.109

0.002

3

0.018

2
1

*معنوية عند 0.05

معامل التحديد 0.658= )R2
المصدر :إعداد الباحنين من نتائج التحميل انحصائ

وي يح من الجدول رإلم ( )3-4ما ية :
 -1ثثت إحءا يان م نوي نموذج االنحدار المبدر عند مس و م نوي  0.05حيث ثةجت إليم ( )Fالمحسوث
( )226.768و) Sig (P-value=0.000أإلل من مس و الم نوي

وثناء عة
ن

ذلك فأنو ي م رفض

فرض ال دم وإلثول ال رض الثديل حيث يممن البول ثأن أث اد المةم المنطوإل انلم روني مج م ن ؤثر
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أثي انر م نويان عة

و ق ىذه الن يج م ما وءةت إليو دراس

ثني الطلب لةم رف الثي ي

الخطيب،

.)2014
 -2شير إليم ) (Tالمحسوث وإليم ) Sig (P-valueإل أن أث اد المةم المنطوإل انلم روني الم مثة في-
وفبان ل ر يب درج أثيرىا ( -مرير الرأل  -إليادة الرأل  -الثحث عن الرأل ) ؤثر أثي انر م نويان عة
الطلب لةم رف الثي ي

ثني

مما شير إشارات م املت االنحدار الموجث إل إيجاثي ىذا ال أثير.

 -3ثةجت إليم م امل ال حديد ( )0.658ثما ي ن أن أث اد الم جير المس بل  -ال
 %65.8من ال جيرات ال

حدث ف الم جير ال اث

والثاإل

يرج إل

ثثت م نوي أثيرىا -سر

أثير عوامل أخر لم يرد ذمرىا

ف النموذج.
ف

يوء ما سثق من ن ا و ال حةيل انحءا

المنطوإل انلم روني وال

ثثت م نوي يا عة

فأنو يممن لةثاحث وييح وثيأن أثير أث اد المةم

ثني الطلب لةم رف الثي ي مماية :

 تمرير الرأي :
يممــن ويــيح ىــذا ال ــأثير ف ـ أن اع ثــار مريــر ال ـرأل موســية م يــدة لمس ـ خدمي مواإل ـ الشــثمات

االج ماعيـ ـ ل ث ــادل الم ةوم ــات ح ــول المن ج ــات أو ال لم ــت ال جاريـ ـ وال ــذ ي ــؤثر عةـ ـ

ــدفق الم ةوم ــات

و يسيرىا ثشمل غير محدود إلد يساىم ثشمل إيجاث ف إلرار االخ يار.
 قيادة الرأي :
يمم ــن وي ــيح ى ــذا ال ــأثير فـ ـ أن إلي ــادة الـ ـرأل وال ـ ـ يب ــوم م ــن خللي ــا إل ــادة الـ ـرأل ثال ــأثير عةـ ـ
ا جاىــات وســةوميات ا خ ـرين (الثــاحثين عــن ال ـرأل ) فيــم ثمثاث ـ مءــدر ىــام لنشــر الم ةومــات لألعيــاء
امإلل خثرة إلد يمون ليم أثير إيجاث ف اخ يار الم رف الثي ي المناسث
 البحث عن الرأي :
يمم ــن ويـ ــيح ىـ ــذا ال ـ ــأثير ف ـ ـ أن الثحـــث عـ ــن ال ـ ـرأل ىـــو سـ ــييل نشـ ــر الم ةوم ــات ف ـ ـ عمةي ـ ـ

اال ءاالت الشخءي مما إلد يساىم ثشمل مثير ف عمةي ا خاذ البرار.
 : 3/2/10/1إختبار الفرأل النالث:
والذ ينص عة أنو :

"ال توجد فروق معنوية ف اآلراء حول متغيرات الدراسة باختالف المتغيرات الديموغرافية النوع – نوع

الكمية – المعالم الحضارية) ".

ً الختالف النوع:
 -1اختبار وجود اختالف فى اآلراء وفقا
م اخ ثار ىذا ال رض عة ثلث خطوات وذلك مما ية :
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وصف عينة الدراسة:
ثةجت نسث الطلب الذمور من عين الدراس  %57.5من اجمال عين الدراس والثالج  353م ـردة ثينمـا

ثةجت نسث امناث حوال  %42.5وير الثاحثون أن ىذه النسث منطبي إل حد ما وم ناسث مـ نسـث الـذمور
وامناث ال امةين ثجام

عين شمس.

جدول رقم ) 4-4

توزيع أفراد العينة حسب النوع
النوع

التكرار

النسبة %

أنن

150

%42.5

353

%100

ذكر

203

انجمـــــــــال

%57.5

المصدر :أعده الباحنون من واقع البيانات الت حصموا عمييا


التحميل الوصف لمبيانات وفقاًالختالف النوع :
إلــام الثــاحثون ثحســاب ث ــض مؤش ـرات انحءــاء الوء ـ ي (الم وســطات الحســاثي – اننح ارف ـات الم ياري ـ )

الخاءـ ثأث ــاد أث ــاد المةمـ المنطوإلـ انلم رونيـ ومــذلك الخاءـ ثنــي الطــلب لةم رفـ الثي يـ مــن وجيـ نظــر
عين الدراس ث ييا (ذمور – أناث) مما ىو مويح ثالجدول رإلم ()5-4
جدول رقم :)5-4

انحصاء الوصف آلراء فئت عينة الدراسة ذكور – أناث) حول متغيرات الدراسة
ذكور

متغيرات الدراسة

وسط حساب

أناث

إنحراف معياري

وسط حساب

إنحراف معياري

أبعاد المتغير المستقل الكممة المنطوقة انلكترونية)
البحث عن الرأي

3.931

0.718

4.042

0.712

قيادة الرأي

4.044

0.626

4.145

0.635

تمرير الرأي

3.911

0.748

4.158

0.768

المتغير التابع تبن الطالب لممعرفة البيئية)
تبن الطالب لممعرفة البيئية

3.898

0.687

3.988

المصدر :إعداد الباحنين من نتائج التحميل انحصائ
ي يح من الجدول رإلم ( )5-4ما ية :
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0.670

شير الن ا و إل إر اع م وسط آراء عين الدراس حول أث اد (الثحث عـن الـرأل  -إليـادة الـرأل  -مريـر

الرأل ) عن الم وسط ال ام لةمبياس ( 3درجات) وىذه الم وسطات م بارث ثالنسث لةذمور وامنـاث و ب ـرب ىـذه
الم وسطات من أرث درجات أ (موافق) .ومذلك ُشير الن ا و إلـ ار ـاع م وسـط آراء عينـ الد ارسـ حـول ثنـي
الطلب لةم رف الثي ي ويب رب من درج (موافق) وىذه الم وسطات أييان م بارث ثالنسث لةذمور وامناث.


والختبــار معنويــة الفــروق بــين تراء فئــات الدراســة ذكــور وأنــاث) حــول أث ــاد المةمـ المنطوإلـ انلم رونيـ
وح ــول ثن ــي الط ــلب لةم رفـ ـ الثي يـ ـ فب ــد ــم اسـ ـ خدام اخ ث ــار م ــان – وي نـ ـ (( )Mann-Whtneyأح ــد
االخ ثـا ارت اللم ةميـ ال ــي سـ خدم الخ ثــار ال ــرق ثــين م وسـطين) وىــو ثــديل الم ةمـ الخ ثــار ال ثــاين فـ
ا جـاه واحـد (الثيـوم

 )2008وذلــك الخ ثـار عـدم وجــود فـروق م نويـ ثـين آراء ف ــات الد ارسـ حـول أث ــاد

المةم ـ المنطوإل ـ انلم روني ـ وحــول ثنــي الطــلب لةم رف ـ الثي ي ـ وي ــرض الجــدول رإلــم ( )6-4ن ــا و ىــذا
االخ ثار.
الجدول :)6-4
نتائج اختبار مان-ويتن ألبعاد الكممة المنطوقة انلكترونية وفقاً الختالف النوع ذكر أنن )
المتغيرات

قيمة

درجة النقة

البحث عن الرأي

0.204

0.838

غير معنوية

قيادة الرأي

0.114

0.91

غير معنوية

تمرير الرأي

0.623

0.534

غير معنوية

تبن الطالب لممعرفة البيئية

0.475

0.635

غير معنوية

Asymp. Sig

Z

المعنوية

المصدر :إعداد الباحنين من نتائج التحميل انحصائ

وي يح من الجدول الساثق( )6-4عدم وجود اخ لف م نو ف آراء الذمور وامناث حول أث اد المةم
المنطوإل انلم روني وحول ثني الطلب لةم رف الثي ي وىو ما ي ق م دراس
إل

ساو المرحة ال مري و بارب المس و ال مر ليم ف الثي الجام ي .

نضال )2007 ،وإلد يرج ذلك

ً الختالف نوع الكلية:
 -2اختبار وجود اختالف فى اآلراء وفقا
م اخ ثار ىذا ال رض عة ثلث خطوات وذلك مما ية :


وصف عينة الدراسة:
ثةجــت نســث الطــلب مــن ف ـ (مةيـ نظريـ )  %59.5مــن اجمــال عينـ الد ارسـ والثالجـ  353م ــردة ثينمــا

ثةجت نسث ف (مةي عمةي ) حوال  %40.5وإلد يرج ذلك منشجال الطلب ث حيير الدراسات ال ةيا.

()23

جدول رقم )7-4

توزيع أفراد العينة حسب نوع الكمية
كمية نظرية

التكرار
210

النسبة %

النوع

كمية عممية

143

%40.5

انجمـــــــــال

353

%100

%59.5

المصدر :أعده الباحنون من واقع البيانات الت حصموا عمييا


التحميل الوصف لمبيانات:
إلــام الثــاحثون ثحســاب ث ــض مؤش ـرات انحءــاء الوء ـ ي (الم وســطات الحســاثي – اننح ارف ـات الم ياري ـ )

الخاءـ أث ــاد المةمـ المنطوإلـ انلم رونيـ ومــذلك الخاءـ ث ثنــي الطــلب لةم رفـ الثي يـ مــن وجيـ نظــر عينـ
الدراس ث ييا (مةي نظري  -مةي عمةي ) مما ىو مويح ثالجدول رإلم )8-4
جدول رقم :)8-4

انحصاء الوصف آلراء فئت عينة الدراسة كمية نظرية -كمية عممية) ،حول متغيرات الدراسة
كمية نظرية

متغيرات الدراسة

وسط حساب

إنحراف معياري

كمية عممية
وسط حساب

إنحراف معياري

أبعاد المتغير المستقل الكممة المنطوقة انلكترونية)
البحث عن الرأي

3.832

0.702

4.012

0.712

قيادة الرأي

4.142

0.617

4.123

0.612

تمرير الرأي

3.814

0.716

4.059

0.745

المتغير التابع تبن الطالب لممعرفة البيئية)
تبن الطالب لممعرفة
البيئية

3.898

0.608

3.958

0.655

المصدر :إعداد الباحنين من نتائج التحميل انحصائ
ي يح من الجدول رإلم ( )8-4ما ية :
شير الن ا و إل إر اع م وسط آراء عين الدراس حول أث اد (الثحث عـن الـرأل  -إليـادة الـرأل  -مريـر
الرأل ) عن الم وسط ال ام لةمبياس ( 3درجات) وىذه الم وسطات م بارث ثالنسث ل

الدراس (مةيـ نظريـ –

مةيـ عمةيـ ) و ب ــرب ىــذه الم وســطات مــن أرثـ درجــات أ (موافــق) .ومــذلك ُشــير الن ــا و إلـ ار ــاع م وســط
()24

آراء عين الدراس حول ثني الطلب لةم رف الثي ي ويب رب من درج (موافـق) وىـذه الم وسـطات أييـان م بارثـ

ثالنسث ل ات الدراس (مةي نظري – مةي عمةي ).


والختبار معنوية الفروق بين تراء نوع الكمية كمية نظرية وكمية عممية) حول أث اد المةم المنطوإل
انلم روني ومذلك حول ثني الطلب لةم رف الثي ي

فبد م اس خدام اخ ثار مان – وي ن

(Mann-

( ) Whtneyأحد االخ ثارات اللم ةمي ال ي س خدم الخ ثار ال رق ثين م وسطين) وىو ثديل الم ةم
الخ ثار ال ثاين ف ا جاه واحد (الثيوم
المج م ي لمجم

 )2008وذلك الخ ثار عدم وجود فروق م نوي ثين آراء الثي

الدراس حول أث اد المةم المنطوإل انلم روني وحول ثني الطلب لةم رف الثي ي

وي رض الجدول رإلم ( )9-4ن ا و ىذا االخ ثار.
الجدول :)9-4

نتائج اختبار مان-ويتن ألبعاد الكممة المنطوقة انلكترونية وفقاً الختالف اآلراء كمية نظرية-كمية عممية)
قيمة

درجة النقة

البحث عن الرأي

0.584

0.559

غير معنوية

قيادة الرأي

0.867

0.386

غير معنوية

تمرير الرأي

0.296

0.767

غير معنوية

0.04

0.997

غير معنوية

المتغيرات

تبن الطالب لممعرفة
البيئية

Z

المعنوية

Asymp. Sig

المصدر :من إعداد الباحنين من نتائج التحميل انحصائ
وي يـح مـن الجـدول السـاثق ( )9-4عــدم وجـود اخـ لف م نـو فـ آراء م ــردات عينـ الثحـث سـواء مــانوا
مةي نظري أو مةي عمةي

حول أث اد المةم المنطوإل انلم روني ومذلك حول ثني الطلب لةم رف الثي ي وىو

ما ي ق م دراس (نيال  )2007وإلد يرج وجود عـدم اخـ لف ثـين م ـردات عينـ الثحـث مـن مةيـ نظريـ أو

مةي عمةي حول ىذه الم جيرات إل الثباف البوي المن شرة ثين ف

الدراس وال

إلد ال أثر ث جير نوع المةي .

ً الختالف المعالم الحضارية :
 -3اختبار وجود اختالف فى اآلراء وفقا

م اخ ثار ىذا ال رض عة ثلث خطوات وذلك مما ية :


وصف عينة الدراسة:
ثةجــت نســث الطــلب والــذين يســمنون الريــف المءــر  %43.6مــن إجمــال عين ـ الد ارس ـ

م ردة ثينما ثةجت نسث الذين يسمنون المدين حوال .%56.4
جدول رقم )10-4
()25

والثالج ـ

353

توزيع أفراد العينة حسب المعالم الحضارية ريف-حضر)
المعالم الحضارية

التكرار

النسبة %

ريف

154

%43.6

حضر

199

%56.4

انجمـــــــــال

353

%100

المصدر :أعده الباحنون من واقع البيانات الت حصموا عمييا


التحميل الوصف لمبيانات وفقاً الختالف المعالم الحضارية :
إلـام الثـاحثون ثحسـاب ث ـض مؤشـرات انحءـاء الوءـ ي (الم وسـطات الحسـاثي – اننح ارفـات الم ياريـ )

الخاءـ أث ــاد المةمـ المنطوإلـ انلم رونيـ ومــذلك الخاءـ ث ثنــي الطــلب لةم رفـ الثي يـ مــن وجيـ نظــر عينـ
الدراس ث ييا (ريف-حير) مما ىو مويح ثالجدول رإلم ()11-4
جدول رقم :)11-4

انحصاء الوصف آلراء فئت عينة الدراسة ريف-حضر) حول متغيرات الدراسة
ريف

متغيرات الدراسة

وسط حساب

حضر

إنحراف معياري

وسط حساب

إنحراف معياري

أبعاد المتغير المستقل الكممة المنطوقة انلكترونية)
البحث عن الرأي

3.909

0.716

4.013

0.709

قيادة الرأي

4.048

0.625

4.193

0.632

تمرير الرأي

3.919

0.712

4.152

0.740

المتغير التابع تبن الطالب لممعرفة البيئية)
تبن الطالب لممعرفة
البيئية

3.978

0.622

3.925

0.614

المصدر :من إعداد الباحنين من نتائج التحميل انحصائ

ي يح من الجدول رإلم ( )11-4ما ية :

شير الن ـا و إلـ إر ـاع م وسـط آراء عينـ الد ارسـ حـول أث ـاد (الثحـث عـن الـرأل  -إليـادة الـرأل  -مريـر
الـ ـرأل ) ع ــن الم وس ــط ال ــام لةمبي ــاس ( 3درج ــات) وى ــذه الم وس ــطات م بارثـ ـ ثالنس ــث ل ـ ـ الد ارسـ ـ (ري ــف-
حيــر) و ب ــرب ىــذه الم وســطات مــن أرثـ درجــات أ (موافــق) .ومــذلك ُشــير الن ــا و إلـ ار ــاع م وســط آراء
عين ـ الد ارس ـ حــول ثنــي الطــلب لةم رف ـ الثي ي ـ ويب ــرب مــن درج ـ (موافــق) وىــذه الم وســطات أيي ـان م بارث ـ

()26

ثالنسث ل ات الد ارسـ (مةيـ نظريـ – مةيـ عمةيـ ) وإلـد يرجـ ىـذا ال بـارب ن يجـ ا احـ ال ةـيم و شـاثو الثبافـات
وان شار شثمات انن رنت واال ءاالت السةمي واللسةمي ف الريف.



والختبار معنوية الفروق بين تراء فئات الدراسة الحضـر والريـف) حـول أث ـاد المةمـ المنطوإلـ انلم رونيـ
فب ــد ــم اسـ ـ خدام اخ ث ــار م ــان – وي نـ ـ (( )Mann-Whtneyأح ــد االخ ث ــارات اللم ةميـ ـ ال ــي سـ ـ خدم
الخ ثار ال رق ثين م وسطين) وىو ثديل الم ةم الخ ثار ال ثاين فـ ا جـاه واحـد (الثيـوم

 )2008وذلـك

الخ ثــار عــدم وجــود فــروق م نوي ـ ثــين آراء الثي ـ المج م ي ـ لمجم ـ الد ارس ـ حــول أث ــاد المةم ـ المنطوإل ـ
انلم روني

وي رض الجدول رإلم ( )12-4ن ا و ىذا االخ ثار.
الجدول (:)12-4

نتائج اختبار مان-ويتن ألبعاد الكممة المنطوقة انلكترونية وفقاً آلراء مجتمع الدراسة
قيمة

درجة النقة

البحث عن الرأي

0.601

0.548

غير معنوية

قيادة الرأي

0.599

0.549

غير معنوية

تمرير الرأي

0.010

0.992

غير معنوية

0.167

0.868

غير معنوية

المتغيرات

تبن الطالب لممعرفة
البيئية

Asymp. Sig

Z

المعنوية

المصدر :من إعداد الباحنين من نتائج التحميل انحصائ

ويتضح من الجدول السابق  )12-4عدم وجود اختالف معنوى فـ تراء مفـردات عينـة البحـث سـواء
كـانوا مـن سـكان المـدن أو القـرى حـول أبعـاد الكممـة المنطوقـة انلكترونيـة وكـذلك حـول تبنـ الطـالب لممعرفـة

البيئية وىو ما يتفق مع دراسة نضال )2117 ،وقد يرجـع وجـود عـدم اخـتالف بـين مفـردات عينـة البحـث مـن
المدن والقرى حول ىذه المتغيرات إل التطور التكنولوج وتطور وسائل االتصاالت وانتشار اننترنت والتقـارب

الفكــرى أننــاء الدراســة بالكميــة أدى ذلــك إل ـ ىــذا التقــارب بــين طــالب المــدن والريــف ف ـ أرائيــم حــول الكممــة
المنطوقة انلكترونية وكذلك حول تبن الطالب لممعرفة البيئية.

وبناء عم ما سبق من نتائج التحميل انحصائ يتضح صحة الفرأل النالث كمياً
ً
والذى ينص عم أنو :
" ال توجد فروق معنوية ف اآلراء حول متغيـرات الدراسـة بـاختالف المتغيـرات الديموغرافيـة النـوع

– نوع الكمية – المعالم الحضارية) وفقاً آلراء عينة الدراسة".

 :11/1ملخص النتبئج و التىصيبت وآليبت تن يذهب
()27

قام البـاحنون بتخصـيص ىـذا الجـزء لعـرأل ممخـص النتـائج وكـذلك التوصـيات وتليـات تنفيـذىا واختـتم

البــاحنون بالتوصــيات الموجيــة لمبــاحنين ف ـ مجــال التســويق بش ـ ن الدراســات المســتقبمية ،وذلــك عم ـ النحــو
التال :

 : 1/11/1النتائج:

أ -اخ ثار ال رض امول:

والذ ينص عة أنو:
" ال وجد علإل ار ثاط م نوي ثين أث اد المةم المنطوإل انلم روني و ثني الطـلب لةم رفـ
الثي ي من وجي نظر عين الدراس "
وءــل الثــاحثون لوجــود علإل ـ ار ثــاط م نوي ـ ثــين جمي ـ أث ــاد المةم ـ المنطوإل ـ انلم روني ـ

و ثنــي الطــلب لةم رف ـ الثي ي ـ

اممــر الــذل ي نــي رفــض فــرض ال ــدم وإلثــول ال ــرض الثــديل والــذ

ينص عة :
" وجد علإل ار ثاط م نوي ثين أث اد المةم المنطوإلـ انلم رونيـ و ثنـي الطـلب لةم رفـ
الثي ي ـ مــن وجي ـ نظــر عين ـ الد ارسـ ـ " .وىــذه الن يجــ

ــق مــ مــا وءــةت إليــو د ارســ (ال مــر

.)2116

ب-اخ ثار ال رض الثان :
والذ ينص عة أنو:
" ال يوجد أثير م نو مث اد المةم المنطوإل انلم روني أثي انر عة

ثني الطلب لةم رفـ الثي يـ مـن

وجي نظر عين الدراس ".

وثناء عة ال حةيل فأنو ي م رفض فرض ال دم وإلثول ال رض الثـديل حيـث يممـن البـول ثـأن أث ـاد المةمـ
ن
المنطوإلـ انلم رونيـ مج م ـ ن ــؤثر ــأثي انر م نويـان عةـ ثنــي الطــلب لةم رفـ الثي يـ وىــذه الن يجـ ــق مـ مــا
وءةت إليو دراس (الخطيب .)2114
ج -اخ ثار ال رض الثالث:
والذ ينص عة أنو :

"ال وجد فروق م نوي ف ا راء حول م جيـرات الد ارسـ ثـاخ لف الم جيـرات الديموغرافيـ (النـوع – نـوع

المةي – الم الم الحياري ) ".
ي يح ءح ال رض الثالث مةيان

وثناء عة ن ا و ال حةيل انحءا
ن
والــذ يــنص عة ـ أنــو  " :ال وجــد فــروق م نويـ ف ـ ا راء حــول م جيـرات الد ارسـ ثــاخ لف الم جي ـرات

الديموغرافي (النوع – نوع المةي – الم الم الحياري ) وفبان راء عين الدراس " .وىو ما ي ق م د ارسـ (نيـال

.)2117

 : 2/11/1التوصيات وتليات تنفيذىا:
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ف ضوء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة يطيب لمباحث أن يختم دراستو بتقديم مجموعة مـن التوصـيات

مــع اقت ـراح بعــأل مــن اآلليــات الت ـ يراىــا البــاحنون مالئمــة لتفعيــل تمــك التوصــيات ووضــعيا موضــع التنفيــذ,

ويمكن تمخيص ىذه التوصيات ف البنود التالية:

والجدول رقم  )1-5التال يوضح توصيات الدراسة وخطوات التطبيق وجية التنفيذ والمدى
الزمن :

جدول رقم )1-5

يوضح توصيات الدراسة وخطوات التطبيق وجية التنفيذ
الرقم
1

التوصية
يرورة

المنطوإل

خطوات التطبيق

االى مام ثا ءاالت
انلم روني

المةم



االى م ــام ثـ ـالمواإل والءـ ـ حات الخاءـ ـ ثجام ـ ـ ع ــين

 -اندارة ال ةيا.



عم ـ ــل فري ـ ــق س ـ ــويق إلم رون ـ ــي م ـ ــدرب لة ام ـ ــل مـ ـ ـ

 -إدارة ال سويق



عم ـ ـ ـ ــل اس بء ـ ـ ـ ــاء أر لةط ـ ـ ـ ــلب لم رفـ ـ ـ ـ ـ سـ ـ ـ ـ ــةثيات

ثاع ثارىا من

أنجح وسا ل اال ءاالت الشخءي
ال ي ليا دور مثير ف

عة المواإلف ال وإل ات

شمس و طويرىا ثاس مرار.

ال أثير

ال ءورات

الطلب ثشأن الم رف الثي ي .

والنوايا السةومي لةطلب لدف يم نحو

2

اخ يار و ثني الم رف الثي ي .



يرورة االى مام ثريا الطلب



امخــذ ثمب رحــات وشــماو الطــلب الم مي ـزين ثبيــادة

نشر المةم المنطوإل

ال أر .


من الطلب ا خرين إل

جرث

الدخول عة مواإل الجام

الم ني

ومنو إلرار ثنيو.

ال اعــل مـ الطــلب ثخءــوص جــودة ونوعيـ المواإلـ

والء حات ىذا يشـج الطـلب ال اريـين عـن مواإلـ

مما يؤدل إل دف المثير

ثالم رف الثي ي

 -إدارة ال لإلات ال ام .

ف سةثي المةم المنطوإل عن الم رف الثي ي .

(الم ميزين ثبيادة ال أر ) لما ليم من
انيجاثي

 -إدارة الموارد الثشري

ثء مس مرة.

وايجاثيات المواإل والء حات.

م الجـ ةــك الســةثيات ان وجــدت وال ـ إلــد مــون ســثثان

دور ميم ف

جية التنفيذ

المدى الزمن

الجام



ثاس مرار االس خدام.

يرورة وجود علإل جيدة م الم ميزين ثبيادة ال أر .

 -إدارة المـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوارد

ثء مس مرة

الثشري .
 إدارة ال لإلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتال ام .
 -إدارة ال سويق.

ي ــرورة البي ــام ثد ارسـ ــات اسـ ـ طلعي مسـ ـ مرة لم رف ـ ـ
الم جيرات الم زامن و ةثي يا.

وامساليب الواجب إ ثاعيا في ذلك.



يرورة وجود إدارة مس بة خاء



مشارم الم ميزين ثبيـادة الـ أر فـي المـؤ مرات المحةيـ

والدولي .

3

أن الد ارس ـ ــات ال س ـ ــويبي ى ـ ــي الوس ـ ــية الر يسـ ـ ـ ال ـ ــي

ثال سويق االلم روني لةم رف الثي ي
م

يرورة

االى مام

يرورة البيام ثإجراء الدراسات ال سويبي عة اع ثـار
س ــاعد إدارة الجام ـ ـ ف ــي الحء ــول عةـ ـ الم ةوم ــات

ث شجي

اللزم

الطلب واالر ثاط ثيم.

وفي الوإلت المناسـب ثمـا يخـدم إدارة الجام ـ

فــي ال نثــؤ ثالمشــملت المسـ بثةي ومواجيـ المشــملت

الحالي وال نثؤ ثال رص واغ ناميا.



بديم مل ما ىو جديد ليم ف

مساعدة الطلب ف

عالم الم رف الثي ي .


رعاي ـ ـ واإلام ـ ـ مـ ــؤ مرات عةمي ـ ـ لةطـ ــلب ف ـ ـ أمـ ــامن
م ميزة.
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 اندارة ال ةيا. -إدارة ال سويق.

ثء مس مرة

4

يرورة أن ي مل مدير ال سويق ف
عة

الجام

إل

لة رويو لجمي

وثرامو الجام

نيءاليا

جميور الم امةين ومذلك

يرورة ال مل عة

إعداد امخثار

والم ةومات عن الم رف الثي ي ف
ءورة بارير ومنشورات ومجلت
ولباءات



اس ـ ـ ـ خدام وادارة ال نءـ ـ ــر الثشـ ـ ــرل ثاع ثارىـ ـ ــا المي ـ ـ ـزة

اال ءال ثوسا ل

انعلم الم ةب
أنشط

مي ـ ــق م ي ـ ــوم ج ـ ــودة اال ء ـ ــال النا جـ ـ ـ ع ـ ــن حس ـ ــن

اممثر اس دام .


ــدريب الطــلب وال ــامةين ثالجام ـ ـ ثمــا ي ناســب مـ ـ



بديم الحوافز و شجي انثداع واالث مار ودعـم وممافـأة



دعم الثحث ال ةمي والميداني في ىذا المجال.



أخذ عنءر االث مار عند ال رإلي .

وال أميد

الم رفي

 -إدارة ال سويق.

جودة اال ءال.

المثدعين و ءميم نظام ف ال ل ح يز ال امةين.

ثحاجات المج م
عة

 -اندارة ال ةيا.

ثء مس مرة

إمداد

الم ةومات لة وعي وال ةيم الثي ي.

المصدر :من إعداد الباحنين.
.
 : 3/11/1توصيات موجية لمباحنين ف مجال التسويق األخضر بش ن الدراسات المستقبمية:
رغم محاول الثاحثون جطي جانب من جوانب الثحث إال أن نطاق الدراس والن ا و ال ي م ال وءل إلييا
شير إل أىمي ام داد جيود الثاحثين ل جطي نواحي أخر ال بل أىمي عمــا شمة و الدراس الحالي

ومن ىذه

النواحي ما يةي:
 -1ثما أن حبل المةم المنطوإل

المةم المنطوإل انلم روني و أثيرىا عة

الزال حديثان لذا يجب دعيمو ثدراسات أخر
ولن ي أ

ثني الطلب لةم رف الثي ي

ثين ما ىو الثاثت و ما ىو الم جير في ىذا المجال

ذلك إال ثجيد الثاحثين و يافر جيود الدول وثال نسيق م المنظمات الم ني ثيذا الحبل

و زويد الثاحثين ثالثيانات الحديث وذات الجودة.
 -2ثالرغم من أن ىذه الدراس اس خدمت ن ا و المةم المنطوإل انلم روني و أثيرىا عة
لةم رف الثي ي ممخرجات

ثني الطلب

إال أن الثحوث مون ذات دإل أمثر إذا أدمجت م جيرات أخر مريا

ال ميل وم يار امداء والوالء وال ثني ,والم اءة النسثي

ومحددا يا ...إلخ لةرإلي ثالمؤسسات

والشرمات الدوا ي من ماف الجوانب.
 -3البيام ثدراسات ديناميمي

أخذ عامل الزمن في االع ثار وىذا ل ثثيت امنظم المرج ي ال ي يممن

االح مام إلييا في رسم الخطط والسياسات المس بثةي .
 -4جاءت ىذه الدراس ل ح الثاب حول المةم المنطوإل انلم روني و أثيرىا عة
الثي ي

إذ ح اج الثحوث الرءين إل

ثني الطلب لةم رف

يافر جيود عديد الثاحثين خءوءان م حساسي النموذج
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ندخال وحذف المدخلت والمخرجات مما يس دعي اخ يار الم جيرات الخارجي دراس شامة حءر

ما يممن أن يؤثر في سويق جام

عين شمس لمن جا يا.

 -5ثالرغم أن اخ يار الثاحثون (طلب جام
عةي الطلب ثء

عين شمس) م ين ممثة لةطلب إال أن شمول ال طثيق

عام وال امةين ثالمةيات الحمومي أو الخاء

ثرل مجال الثحث في دراسات

أخر .

 -6دراس "دور المةم المنطوإل انلم روني ف م ارحل ا خاذ إلرار الشراء".
 -7دراس " المةم المنطوإل انلم روني و أثيرىا عة والء ال ملء لشرم م ين ".
 -8دراس "ال لإل ثين المةم

المنطوإل انلم روني و ثن

ال ملء لةخدمات الجديدة".

 :12/1المزاجع
 : 1/12/1المراجع بالعربية:
إيمــان مــدحت خطــاب " ــأثير المةم ـ المنطوإل ـ الم رونيــا عة ـ إل ـرار الشــثاب الش ـ ار ي" رســال ماجس ـ ير غيــر
منشورة إلسم ادارة امعمال مةي ال جارة ,جام

عين شمس الباىرة ,مءر .2014

إيمان موس ييا "ا ءاالت المةم المنطوإل انلم روني عثر مواإل الشـثمات االج ماعيـ ودورىـا فـي المشـارم
السياســي لةش ـثاب -د ارس ـ طثيبي ـ عة ـ ان خاثــات ر اس ـ الجميوري ـ فــي مءــر رســال ماجس ـ ير غيــر
منشورة مةي ال جارة جام

المنءورة.2013 ,

حامـد مـريم الحـدراول ـأثير اسـ ار يجي منولوجيـا الم ةومــات فــي اإل ءـاد الم رفـ
الجام

المس نءري

رســال دم ـوراه غيــر منشــورة

ال راق .2010

حامد مريم الحدراول حةيـل مؤشـرات الم رفـ واالإل ءـاد الم رفـي ثحسـب منيجيـ الثرنـامو ال ـاعةي ( World
 ,)Bank KAM 2012د ارسـ حةيةيـ مبارنـ
(.)2013

ثحـث غيـر منشـور الجام ـ المس نءـري

ال ـراق,

درمان سةيمان ءادق داليا رؤيل داو " ,ال سويق ال يروسي مدخل اس ار يجي في ال سويق الم اءـر" دار منـوز
الم رف ال ةمي  ,ثيروت.2016 ,
زمي ـ م ــرل "علإل سياساﺕ الم ـزيو ال ســويبي امخيــر ث ثنــي اس ـ ار يجيات ال ســويق امخيــر  :د ارس ـ ميداني ـ
ثشـ ــرم انسـ ــمنت ثثا ن ـ ـ " ,ثحـ ــث غيـ ــر منشـ ــور مجة ـ ـ ﺩﺭﺍساﺕ اإل ءـ ــادي  ,مةي ـ ـ ال ةـ ــوم االإل ءـ ــادي

وال جاريـ ـ وعة ــوم ال س ــيير ,ال ــدد  ,2014-1جام ـ ـ عثدالحمي ــد مي ــرل ,إلس ــنطين  ,2الج از ــر ,2014
ص .ص .32-9
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ســامي عثــدالمريم المــومني " ,أثــر طثيــق ال ســويق امخيــر عة ـ امداء ال ســويبي (د ارس ـ ميداني ـ عة ـ إلطــاع
امجي ـزة الميرثا ي ـ المنزلي ـ فــي مدين ـ عمــان  /امردن" رســال ماجس ـ ير غيــر منشــورة مةي ـ الد ارســات

ال ةيا ,جام

الزرإلاء امردن .2015

سناء داود ذمي " ,أثير أث ـاد مواإلـ ال واءـل االج مـاعي عةـ المةمـ المنطوإلـ انلم رونيـ د ارسـ طثيبيـ عةـ
الجام ات المءري " ثحث غير منشور مجة ﺍل جاﺭﺓ ًﺍل مﻮيﻞ ,مةي ال جـارة ,جام ـ طنطـا مءـر

.2013

عثــد ال زيــز عةـ حســن " ال لإلـ ثــين اال ءــال عثــر مواإل ـ الشــثمات االج ماعي ـ والمشــارم السياســي لةشــثاب-
د ارسـ ـ ـ طثيبيـ ـ ـ عةـ ـ ـ ان خاث ـ ــات ر اسـ ـ ـ الجميوريـ ـ ـ ف ـ ــي مء ـ ــر" مجةـ ـ ـ د ارس ـ ــات ال ة ـ ــوم اننس ـ ــاني
واالج ماعي

المجةّد  43ال دد  1الجام

امردني  ,2016ص .ص .229:252

عثــد ال زيــز عة ـ حســن " ســويق المس ـ بثل :النجــاح الحبيبــي لمنشــات امعمــال" المنءــورة ,المم ث ـ ال ء ـري
.2003

عثــد ال زيــز عة ـ حســن " ال ســويق ال يروســي عة ـ مس ـ ول الشــارع وأثرىــا عة ـ ا جاىــات ونوايــا الش ـراء :د ارس ـ
طثيبي عةـ عمـلء أجيـزة ال ةي ـون المحمـول ثمحافظـ الدإليةيـ " المجةـ ال ةميـ – ال جـارة وال مويـل
المجةد الثاني ال دد الثاني .2009
عم ــر ياس ــين محم ــد الس ــاير ال ــدليمي " أث ــر المةمـ ـ المنطوإلـ ـ ف ــي ا خ ــاذ إلـ ـ اررات الشـ ـراء -د ارسـ ـ

راء عينـ ـ م ــن

المر ــادين ل ــث ض مط ــاعم مدينـ ـ الموء ــل" مجةـ ـ نميـ ـ ال ارف ــدين ال ـ ـراق المجة ــد 36ال ــدد115
.2014
مءط ي ال ماية " ,أثر ال سويق ال يروسي فـي شـجي ال مـلء عةـي ال امـل مـ خـدمات المءـارف ال جاريـ –
د ارسـ ـ طثيبيـ ـ عة ــي عم ــلء المء ــارف ال جاريـ ـ ف ــي مدينـ ـ الزرإل ــاء/امردن" رس ــال ماجسـ ـ ير غي ــر

منشورة مةي الدراسات ال ةيا ,جام

الزرإلاء امردن .2015

محمــد الشــيرل "أســثاب ان ســاب طالثــات جام ـ المةــك فيءــل لمـوإل ي ال يســثوك وال ــوي ر" ثحــث غيــر منشــور
جام

المةك فيءل ,الس ودي .2013 ,

محمد خطاب "إلياس أثر طثيق نظام الجودة الثي ي عةـي سـويق الخـدمات الطثيـ – د ارسـ طثيبيـ عةـي مرمـز
ج ارحـ المةــي والمســالك الثوليـ ثجام ـ المنءــورة" رســال ماجسـ ير غيــر منشــورة ,م يــد الثي ـ  ,جام ـ

عين شمس ,الباىرة .2016
محمد زرإلون ",ال سويق انلم روني ممدخل ل حبيق الميزة ال نافسي في ظل اإل ءاد الم رف " ثحـث غيـر منشـور
مةي الحبوق وال ةوم االإل ءادي

جام

إلاءدل مرثاح ثورإلة
()32

الج از ر .2011

ممــدوح عثــد ال زيــز رفــاعي " ,أثــر طثيــق ثباف ـ الجــودة الشــامة عة ـ ال الي ـ ال نظيمي ـ " د ارس ـ طثيبي ـ عة ـ

ءناع الجزل والنسيو والملثس الجاىزة ثمدين ال اشـر مـن رميـان ,مةيـ ال جـارة ,جام ـ عـين شـمس
.2003

ممدوح عثدال زيز رفاعي "ادارة الم رف
محمد سيد جم

مدخل رأس المال ال مرل ثدون دار نشر الباىرة مءر .2013

" طوير ال ةيم ودوره في اإل ءاد الم رف " المؤ مر الدولي االول لة ةيم االلم روني – ءناع

ال ةم لةمس بثل الرياض .2009

مراد عة

"جاىزي الدول ال رثي للندماج في اإل ءاد الم رف

للإل ءاد وال مويل االسلمي الدوح

-دراس نظري حةيةي " المؤ مر ال المي الثامن

إلطر . 2011

نجــم عثــود "إدارة الم رف ـ الم ــاىيم واالس ـ ار يجيات وال مةيــات" الطث ـ امول ـ

الــوراق لةنشــر وال وزي ـ

امردن

.2008
نجيب ء ب ",مءر حول الي اإل ءاد أخير" مبال منشور مجة الثي وال نميـ عـن المن ـدل ال رثـي لةثي ـ
وال نمي

ال دد  ,207المجةد ,20يونيو ,لثنان.2015 ,

نظ ــام موسـ ـ س ــويدان " ,ــأثير المةمـ ـ المنطوإلـ ـ عةـ ـ البـ ـرار الشـ ـ ار ي لة مي ــل م ــن حي ــث اخ ي ــاره ووال ــو لة لمـ ـ
ال جاري " مجة المحاسث واندارة وال أمين جام
ىاني حامد اليمور " سويق الخدمات" الطث

الراث

الباىرة ال دد.2008 79 :
دار وا ل لةنشر ,عمان .2008

ىاني الخطيب "أثر المةم المنطوإل إلم رونيان في ا خاذ البرار شراء الخدم ال ندإلي لزثـا ن ال نـادق المءـن مـن
ف ـ خم ــس نجــوم ف ــي مدين ـ عم ــان" ,رس ــال ماجيســ ر غيــر منش ــورة عم ــان :جام ــ الشــرق اموس ــط

2014.
 :: 2/12/1المراجع األجنبية:
Abu-Shanab. E. & Al-Tarawneh. H. (2013). How Jordanian Youth Perceive Social Networks
Influence?. Computer Science and Information Technology. 1(2). 159-164.
Alkailani, M., & Kumar, R. (2011). Investigating uncertainty avoidance and perceived risk for
impacting internet buying: A study of three cultures. International Journal of Business and
Management,6(5), 76-92.
Ali R MONTAZEMI & Hamed Q SAREMI, " The Effectiveness of Electronic Word of Mouth on
Consumers’ Perceptions of Adopting Products/Services A Literature Review", 10th
International Conference on Web Information Systems and Technologies, Barcelona, Spain, 35 Avril2014, pp324-331.

()33





























Boyd, D.M. (2008),"Why youth love social network sites: the role of networked publics in
teenage social life" , in Buckingham, D. (ED.), Youth, Identity, and Digital Media, MIT Press,
Cambridge, MA
Casey, T. (2011). The impact of Business-to-Business online know-how exchange on
customer value and loyalty. Journal of Business Research, 13(3), 311-330.
Cheung. C. M.. Lee. M. K. &Rabjohn. N. (2008). The impact of electronic word-of-mouth: The
adoption of online opinions in online customer communities. Internet Research.18(3). 229-247.
Chu. S. C..& Kim. Y. (2011). Determinants of consumer engagement in electronic word-ofmouth (eWOM) in social networking sites. International journal of Advertising.30(1). 47-75.
Efut, E. N., Akpo, D. M., Okpashi, V. E., & Asuquo, E. (2017). Farmers’ demographic
variables: An insight into environmental conservation in Calabar.
Fang. C. H.. Lin. T. M.. Liu. F..& Hsiang Lin. Y. (2011). Product type and word of mouth: a
dyadic perspective. Journal of Research in Interactive Marketing.5(2/3). 189-202.
Feng Li, T.& Timon, C. (2011 ), Who is Talking? An Ontology- Based Opinion leader
Identification Framework for Word-of Mouth Marketing in Online Social Blogs, Decision
'Support Systems, 51(3) ,PP.190-197.
Fong. J..& Burton. S. (2006). Online word-of-mouth: a comparison of American and Chinese
discussion boards. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics. 18(2). 146-156.
Geekpreneur. Ageek's guide to promoting your self and your online business in 140 character
or less with Twitter. New Media entertainment. USA.2010.
Gill. P.. Arlitt. M.. Li. Z..& Mahanti. A. (2007. October). Youtube traffic characterization: a view
from the edge. In Proceedings of the 7th ACM SIGCOMM conference on Internet
measurement (pp. 15-28). ACM.
Goldsmith. R. E..& Horowitz. D. (2006). Measuring motivations for online opinion seeking.
Journal of interactive advertising.6(2). 2-14.
Gronroos. C. (2004). The relationship marketing process: communication. interaction.
dialogue. value. Journal of business & industrial marketing.19(2). 99-113.
Gruen. T. W.. Osmonbekov. T..&Czaplewski. A. J. (2006). eWOM: The impact of customer-tocustomer online know-how exchange on customer value and loyalty. Journal of Business
research.59(4). 449-456.
Heller Baird. C..&Parasnis. G. (2011). From social media to social customer relationship
management. Strategy & Leadership.39(5). 30-37.
Hennig-Thurau. T.. Malthouse. E. C.. Friege. C.. Gensler. S.. Lobschat. L.. Rangaswamy.
A..&Skiera. B. (2010). The impact of new media on customer relationships. Journal of service
research. 13(3). 311-330.
Huhns. M. N..& Singh. M. P. (2005). Service-oriented computing: Key concepts and principles.
Internet Computing. IEEE.9(1). 75-81. 23. Jaffrey. J. (2011). Social media and marketing.
Joinson. A. N. (2008. April). Looking at. looking up or keeping up with people?: motives and
use of facebook. In Proceedings of the S1GCH1 conference on Human Factors in Computing
Systems (pp. 1027-1036). ACM.

)34(























Keen. A. (2007). The Cult of the Amateur: How blogs. MySpace. YouTube. and the rest of
today's user-generated media are destroying our economy. our culture. and our values.
Broadway Business.
Kotler. P.. Keller. K. L.. Ancarani. F..& Costabile. M. (2014). Marketing management 14/e.
Pearson.
Lee. J..&Suh. E. (2013). An Empirical Study of the Factors Influencing Use of Social Network
Service. In PACIS (p. 181).
Leiner. B. M.. Cerf. V. G.. Clark. D. D.. Kahn. R. E.. Kleinrock. L.. Lynch. D. C..& Wolff. S.
(2009). A brief history of the Internet. ACM SIGCOMM Computer Communication Review.
39(5). 22-31
Ma. L.. Krishnan. R..& Montgomery. A. (2010). Homophily or influence? An empirical analysis
of purchase within a social network. Carnegie Mellon University Working Paper.
Mayfield. A. (2008). What is social media.
Nadaraja. R..&Yazdanifard. R. (2013). Social media marketing: advantages and
disadvantages. Center of Southern New Hempshire University.
O'Reilly. K. & Marx. S. (2011). How young, technical consumer assess online WOM credibility.
Qualitative Market Research: An International Journal Vol. 14No. 4.
Peyman G ASHTIANI1 & Ali IRANMANESH, (2012), "New Approach To Study Of Factors
Affecting Adoption Of Electronic Banking Services With Emphasis On The Role Of Positive
Word Of Mouth", African Journal of Business Management, Vol.6, N°11, p4334..
Sweeney. J. C.. Soutar. G. N..&Mazzarol. T. (2012). Word of mouth: measuring the power of
individual messages. European Journal of Marketing.46(1/2). 237-257.
Wu. P. C..& Wang. Y. C. (2011). The influences of electronic word-of-mouth message appeal
and message source credibility on brand attitude. Asia Pacific Journal of Marketing and
Logistics.23(4). 448-472.
www.afedmag.com/web/mountada-albia-details.aspx?id=393.Viewed July.30th 2016.
www.afedonline.orgconferencearabic.asp. Viewed July.22th 2016
www.internetworldstates.com. Viewed July.20th 2014.
YI-WEN FAN &Al,( 2013)." Establishing The Adoption Of Electronic Word-Of-Mouth Through
Consumers’ Perceived Credibility", International Business Research, Vol6, No 3, pp58-65
Zaichkowsky. J. L. (2011). The emotional effect of product involvement.Advances in consumer
research. 14. 32-35.
Zarrella. D. (2009). The social media marketing book." O'Reilly Media. Inc.".

THE IMPACT OF ELECTRONIC WORD OF MOUTH (eWOM) ON
STUDENTS' ADOPTION OF ENVIRONMENTAL KNOWLEDGE
( An Applied Study on Ain Shams University )
Refaiy, M.(1); Khatab, M. (2 ; El Shahat, N. (3 ; and Ragab, H. (4)
1) Faculty of Commerce, Ain Shams University. 2) 3) The Institute of Environment, Ain Shams
University. 4) Faculty of Commerce, Mansoura University.

)35(

ABSTRACT
The aim of this study is to study the impact of electronic word of mouth
(eWOM) on students' adoption of environmental knowledge and its types and the
extent to which the university students understand the environmental issues. It also
aims to study the reality of the electronic word of mouth (eWOM) among the students
of Ain Shams University from the demographic variables and cultural milestones.
University students, and practical and theoretical colleges The problem of research in
the extent of the impact of the dimensions of electronic word of mouth (eWOM)
students to adopt environmental knowledge, and the researchers in this study to mix
the method of extrapolation and the deductive approach, The researchers used a
survey list that was prepared for the purpose of collecting data according to the study
variables, which represent the electronic spoken word (independent variable) and the
adoption of environmental knowledge by the students (a dependent variable). The
researchers also used the Alpha (Kronbach) Stability, while the correlation
coefficient, multiple regression analysis method and Mann-Wittany experiment were
used to analyze the field study data using the 353-person study sample, "the number
of valid forms recovered". The researchers found several results, The correlation
between all the dimensions of the spoken word, which represents the independent
variable and the dependent variable, is the students 'adoption of environmental
knowledge, as well as the significant effect of the dimensions of the spoken word on
the students' adoption of environmental knowledge. The researchers also found no
significant differences in opinions about study variables According to the difference
(gender- cultural landmarks - type of college).
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