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 بحوث باللغة العربية: 

 
 
 

 الخطاب  بن عمر في مكاتبات دراسة: اإلسالمي الدبلوماسي للخطاب االتصالية االستراتيجيات ▪

   9ص ( ...  األزهرجامعة )  منى محمود عبد الجليل أ.م.د.
 

 دراسة مسحية على عينة  :العالقات العامة لوسائل التواصل االجتماعي تبني ممارسي ▪

 في األردن من الممارسين

 61ص( ...  صنعاءجامعة ) علي حسين سعدانأ.م.د. فؤاد 
 

 
 
 
 

 

 :في المواقع اإللكترونية العربيةالمجتمعية للقضايا  جرافيكاإلنفواتجاهات النخبة نحو معالجة  ▪

 تطبيقيةدراسة         

   103ص  ( ... الزقازيقجامعة )  أ.م.د. نادية محمد عبد الحافظ

 : دراسة ميدانية العاملة في مصر التسويقية لشركات السياراتاتجاهات الجمهور نحو األنشطة   ▪
 

   191ص( ... األزهرجامعة ) محمد حسني حسين محروسأ.م.د. 
 

دور القائم باالتصال في المؤسسات المصرفية الحكومية في نشر وتدعيم استخدام تقنية رمز االستجابة  ▪
 من صغار التجار: دراسة كيفية   لألفرادبالمعامالت المالية   QRالسريعة ال

 

   233ص( ... MTIالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات ) مصطفى ىد. والء يحي
 

 : االستراتيجيات االتصالية لمبادرات المسئولية االجتماعية لدى شركات القطاع العام بالبحرين ▪

 أثناء أزمة جائحة كورونا  دراسة تحليلية لموقع انستجرام      

   269ص ( ... جامعة القاهرة) محمد مصطفى رفعت محرم د. 

  تفكيرهماستخدام المراهقين للهاشتاج على تويتر وعالقته بأنماط  ▪
 

 313ص( ... جامعة عين شمس) د. سارة طلعت عباس محمد
 

 :فترة جائحة كورونا تفاعل الجمهور مع المعلومات الصحية على مواقع التواصل االجتماعي خالل  ▪

 دراسة تحليلية لصفحة وزارة الصحة والسكان على موقع الفيسبوك  
 

   369ص( ... جامعة كفر الشيخ) د. أسامة عبد الحميد محمد
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 الهيئة االستشارية
 

 ( مصر)  علي السيد عجوة ..دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة     
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer (Austria) 
  

              Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 ( العراق)     ياس خضير البياتي  .أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية   

                 جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                          
                     

  
  

 (مصر)   محمد معوض إبراهيم  .أ.د
 والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة سيناءأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 

   

 (السعودية)  عبد الرحمن بن حمود العناد .أ.د
 جامعة الملك سعود  -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلية اآلداب 

  

 ( مصر)محمود يوسف مصطفى عبده   .أ.د
 جامعة القاهرة  -كلية اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ل األسبق كيلالوالعامة وأستاذ العالقات 

  

 ( مصر)سامي عبد الرؤوف محمد طايع   .أ.د
   جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم                                   

         

 (مصر)   شريف درويش مصطفى اللبان . أ.د      
 جامعة القاهرة  -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقًا  كلية اإلعالم وكيل  –أستاذ الصحافة 

 

 ( مصر) جمال عبد الحي عمر النجار .أ.د
 األزهرجامعة   -الدراسات اإلسالمية للبنات اإلعالم بكلية أستاذ 

 
  
  

 (ليبيا)  عابدين الدردير الشريف .أ.د
 ليبيا  -أستاذ اإلعالم وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة  

  
       

  

 (السعودية)  عثمان بن محمد العربي .أ.د
 جامعة الملك سعود  -لقسم اإلعالم بكلية اآلداب  األسبقأستاذ العالقات العامة والرئيس 

  

 ( مصر) وليد فتح هللا مصطفى بركات  .أ.د
 جامعة القاهرة  -ووكيل كلية اإلعالم لشئون التعليم والطالب سابقًا أستاذ اإلذاعة والتلفزيون 

  

 (األردن) تحسين منصور رشيد منصور . دأ. 
 جامعة اليرموك  - اإلعالم وعميد كلية أستاذ العالقات العامة 

  

    ( الجزائر) علي قسايسية   . أ.د 
  

 3جامعة الجزائر  –أستاذ دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال 
  

 (الجزائر)  رضوان بو جمعة  .أ.د
 جامعة الجزائر  -اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال  أستاذ 

 

 )السودان( هشام محمد عباس زكريا    .أ.د
 الملك فيصل جامعة  -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

 

 ( اليمن)عبد الملك ردمان الدناني   .أ.د
 بجامعة اإلمارات للتكنولوجياأستاذ اإلعالم 
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 جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط 

 Journal of Public Relations Research Middle East 
 

 :  التعريف بالمجلة

ا متخصصة في  مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دورية علمية تنشر أبحاث                

اإلعالم   وعلوم  العامة  تقومالعالقات  أن  بعد  ق    ها بتحكيم واالتصال،  األساتذة  ب  من  من  عدد  ل 

أول جمعية    ،لجمعية المصرية للعالقات العامةا   راف علمي منبإشالمتخصصين في نفس المجال،  

متخصصة   مصرية  العامة  فيعلمية  البحث    العالقات  بأكاديمية  العلمية  الجمعيات  شبكة  )عضو 

 العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(.

التعليم واالستشارات    مطبوعاتوالمجلة ضمن      المتخصصة في  العامة  للعالقات  العربية  الوكالة 

 العلمية والتدريب. 

 

o معتمدة في مصر،  المجلة  اإلعالم  لتنظيم  األعلى  المجلس  من  دول  بتصريح  ترقيم  إيداعولها    ي ورقم 

كذلك   ،القاهرةوالتكنولوجيا ب العلمي ا لنسختها المطبوعة واإللكترونية من أكاديمية البحث  ومصنفة دولي  

 مصر.  ي لجنة الترقيات العلمية تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات ف صنفة منم

o   أول دورية علمية محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط، وأول دورية

العربي  التأثير  معامل  تحصل على  )اإلعالم(  في تخصص     Arab Impact Factor علمية عربية 

نشر العلوم   " NSP للمؤسسة األمريكية  م2020في تقرير عام    %100بنسبة    2.01بمعامل تأثير =  

 . الطبيعية " برعاية اتحاد الجامعات العربية

o  .المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام 

o  دولية.تقبل المجلة نشر عروض الكتب والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمية العربية وال 

o   ا لشروط خاصة  تقبل المجلة نشر إعالنات عن محركات بحث علمية أو دور نشر عربية أو أجنبية وفق

 يلتزم بها المعلن.

o   العلمية بالترقيات  الخاصة  البحوث  نشر  الماجستير   -يُقبل  رسائل  لمناقشة  المتقدمين  وللباحثين 

 . هوالدكتورا

o ي ، ويُقبل نشر عروض الكتب العلمية المتخصصة فنوقشت  ي يُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمية الت 

كذلك المقاالت العلمية المتخصصة من أساتذة التخصص من أعضاء هيئة    ،العالقات العامة واإلعالم

 التدريس. 
 

 :النشر قواعد 

  ولم يسبق نشره. أن يكون البحث أصيال   -

)العربية   - باللغات:  البحوث  يُ   ــاإلنجليزية    ــتقبل  أن  على  اإلنجليزية  الفرنسية(  باللغة  ملخص  كتب 

 باللغة العربية. احدود صفحة واحدة إذا كان مكتوب   ي للبحث ف

يك - البحـأن  فـون  الموضوعـإط  ي ث  التـار  المجل  ي ات  بها  فـتهتم  العامـالعالق  ي ة   واإلعالم ةـات 

 واالتصاالت التسويقية المتكاملة.  

ق   - من  تقييمها  تم  قد  البحوث  تكن  لم  ما  للتحكيم  للمجلة  المقدمة  العلمية  البحوث  اللجان ب  تخضع  ل 

أو كانت جزء   بها  المعترف  بالجهات األكاديمية  العلمية  نوقشت وتم    اوالمجالس  أكاديمية  من رسالة 

 منح صاحبها الدرجة العلمية. 

(  14راعى الكتابة ببنط )ويُ   ،ومراجعه  ي كتابة البحث العلم  ي سس العلمية الصحيحة فراعى اتباع األ يُ  -

Simplified Arabic    والفرعية الرئيسية  العربية  Boldوالعناوين  البحوث  الخط  ،  في  ونوع 

Times New Roman     ،البحوث اإلنجليزية )في  الجهات  الصفحة من جميع  (،  2.54وهوامش 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1


 . Arial( بنوع خط  11( بين السطور، أما عناوين الجداول )1ومسافة )

ا لإلشارة إلى المرجع ا للمنهجية العلمية بأسلوب متسلسل وفق  نهاية البحث وفق    ي يتم رصد المراجع ف -

 األمريكية. APAوفق ا لطريقة   متن البحث ي ف

مصحوبة بسيرة ذاتية    Wordبصيغة   من البحث بالبريد اإللكتروني نسخة إلكترونية    الباحث  يرسل -

 مختصرة عنه. 

 يبقبول البحث للنشر. أما ف  ي حالة قبول البحث للنشر بالمجلة يتم إخطار الباحث بخطاب رسم  ي ف -

وإرسال جزء من رسوم نشر البحث    ي حالة عدم قبول البحث للنشر فيتم إخطار الباحث بخطاب رسم

 أسرع وقت. ي له ف

بسيط - تعديل  إجراء  البحث  تطلب  معدال    إذا  البحث  إرسال  بإعادة  الباحث  من  فيلتزم  أسبوع  خالل   

التعديل التال  ،استالم مالحظات  للعدد  البحث  تأجيل نشر  منه فسيتم  تأخير  كان    ي،وإذا حدث  إذا  أما 

 من إرسال المالحظات له.   ايوم   15ا فيرسله الباحث بعد التعديل جذري  

الباحث مع البحث - $ 550مبلغ  جنيه مصري للمصريين من داخل مصر، و  2800ما قيمته   يرسل 

تخفيض  مع  واألجانب،  بالخارج  المقيمين  يحمل    (%25)  للمصريين  العلمية  الزمالة  عضوية  لمن 

من الرسوم   (%25)من المصريين والجنسيات األخرى. وتخفيض    المصرية للعالقات العامة  لجمعيةل

يتم بعدها إخضاع البحث للتحكيم     عدد من المرات خالل العام.  وأليلطلبة الماجستير والدكتوراه.  

    ة.ل اللجنة العلميب  من ق  

حالة رفض هيئة التحكيم البحث وإقرارهم    ي ف للباحثين من داخل وخارج مصر يتم رد نصف المبلغ -

  .بعدم صالحيته للنشر بالمجلة

 .جلة لتحكيمه ونشره في مجلة أخرىال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبه للبحث من الم -

  ا جنيه    30حالة الزيادة تحتسب الصفحة بـ    ي ف  –A4( صفحة  40ال يزيد عدد صفحات البحث عن ) -

 $. 10للمصريين داخل مصر وللمقيمين بالخارج واألجانب ي امصر 

 ( مستلة من البحث الخاص به. 5( نسخة من المجلة بعد نشر بحثه، وعدد )2يُرسل للباحث عدد ) -

ا  500ملخص رسالة علمية )ماجستير(  -  $. 150للمصريين ولغير المصريين جنيه 

)الدكتوراه(   - علمية  رسالة  ولغير  اجنيه    600ملخص  على  180المصريين    للمصريين  يزيد   أال $. 

 صفحات.  8ملخص الرسالة عن 

 عضوية الجمعية المصرية للعالقات العامة. ويتم إرسال عدد  ي لمن يشترك ف (%10)ويتم تقديم خصم           

       .ي من المجلة بعد النشر للباحث على عنوانه بالبريد الدول ة( نسخ1)           

( نسخ من 1يتم إرسال عدد )و  $،300جنيه ولغير المصريين    700نشر عرض كتاب للمصريين   -

لمن  (  %10)السريع. ويتم تقديم خصم    ي المجلة بعد النشر لصاحب الكتاب على عنوانه بالبريد الدول

 المصرية للعالقات العامة. الجمعيةزمالة عضوية  ي يشترك ف

ومن خارج مصر   ،جنيه  600بالنسبة لنشر عروض تنظيم ورش العمل والندوات من داخل مصر   -

 $. بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 350

الدولية من داخل مصر   - المؤتمرات  لنشر عروض  $  450ومن خارج مصر    اجنيه    1200بالنسبة 

 بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 

المقدمة وليس للجمعية المصرية للعالقات  جميع اآلراء وا - البحوث  البحثية تعبر عن أصحاب  لنتائج 

 دخل بها.  يأأو الوكالة العربية للعالقات العامة العامة 

عنوان  تُ  - على  المجلة  إدارة  مجلس  رئيس  باسم  المشاركات  العامة  رسل  للعالقات  العربية    -الوكالة 

 ، تقاطع شارع صبري أبو علم مع شارع األمين  -  شبين الكوم  -  المنوفية  -جمهورية مصر العربية  

،  jprr@epra.org.eg  المجلةميل المعتمد من  يواإل   ،66صندوق بريدي:    –  32111رمز بريدي:  

وإرسال صورة    البحثبعد تسديد قيمة     ceo@apr.agency رئيس مجلس إدارة المجلة    إيميل  أو

 تفيد ذلك.  ي اإليصال الت
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 االفتتاحية
 

أكتوبر     بداية إصدارها في  يتواصل  2013ديسمبر من عام   ـــ  منذ  بانتظام،  م،  المجلة  أعداد  صدور 
منها   ومتخصصين  بانتظام  عدًدا  وثالثون   خمسةليصدر  ألساتذة  متعددة  علمية  ورؤى  بحوًثا  تضم   ،

 وباحثين من مختلف دول العالم. 
وبما أن المجلة أول دورية علمية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط ـــ     

العلمية   الجمعيات  شبكة  )عضو  العامة  للعالقات  المصرية  الجمعية  من  علمي  بإشراف  تصدر  وهي 
بالقاهرة( والتكنولوجيا  العلمي  البحث  للع  مطبوعات ضمن    بأكاديمية  العربية  العامةالوكالة  وجد    القات  ـــ 

على   للنشر  المنشودة  بكافة مستوياته ضالتهم  العلمي  للمجتمع  إنتاجهم  تقديم  الراغبون في  األساتذة  فيها 
النطاق العربي، وبعض الدول األجنبية التي تصل إليها المجلة من خالل مندوبيها في هذه الدول، وكذلك  

لت المجلة للدوريات العلمية  (AIF)على أول معامل تأثير عربي  من خالل موقعها اإللكتروني. فقد تحصَّ
العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( على مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية التي تصدر محتوًى  

م، والمعامل تابع لمؤسسة  2020في عام   2.01م، ومعدل 2016في عام  1.34باللغة العربية بمعدل =  
 واتحاد   Natural Publishing Sciences  دار نشر العلوم الطبيعية(  (NSPالنشر األمريكية العالمية  

"أرسيف  العربية الجامعات  معامل  اعتماد  معايير  على  الحصول  في  المجلة  نجحت  وكذلك   .Arcif  "
ضمن الفئة  م 2021عام معياًرا، وصنفت المجلة في  31المتوافقة مع المعايير العالمية والتي يبلغ عددها 

 . 0.9655في تخصص اإلعالم بمعامل تأثير=   وهي الفئة األعلىعلى المستوى العربي " Q1"األولى 
التصنيف األخير للمجلس األعلى  كذلك تصدرت المجلة الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في       

ص "اإلعالم" وتقييمها  ص خلحالية للجنة الترقيات العلمية تللجامعات في مصر، والذي اعتمدها في الدورة ا
( )7بـ  من  درجات  وكذلك  7(  "معرفة"،  الرقمية  العربية  البيانات  قاعدة  متاحة على  المجلة  وأصبحت   .)

ا العلمية  المجالت  قائمة  ضمن  المجلة  لمعايير  أصبحت  المستوفية  العربية  باللغة  تصدر  التي  لمحكمة 
االنضمام لقواعد البيانات العالمية، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر بعمادة البحث العلمي بجامعة أم  

 القرى. 
دار المنظومة   -  EBSCO HOSTوالمجلة مفهرسة حالًيا ضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية: )     

 (.معرفة -العبيكان   -
 من المجلة نقدم للباحثين في الدراسات اإلعالمية والمهتمين بهذا المجال  والثالثين  السادسوفي العدد      

يضم   العلمي عدًدا  للنشر  مقدمة  الباحثين،  وكذلك  والمساعدين  المشاركين  لألساتذة  علمية  ورؤى  بحوًثا 
التدريس   هيئة  أعضاء  من  للباحثين  رصيد  تكوين  الدكتوراه  بهدف  لمناقشة  الباحثين  أو  للترقية،  للتقدم 

 والماجستير. 
" مـن المجلـة، ومـن جامعـة والثالثـين السـادسالعـدد "بففي البداية نجد وعلى صـعيد البحـوث الـواردة    

فـي  اإلسـالمي: دراسـة الدبلوماسي للخطاب   االتصالية  االستراتيجيات "تحت عنوان:    نجد بحًثا  ،األزهر
 .مصرمن  ،منى محمود عبد الجليل.د. .مأ"، وهو مقدم من: الخطاب  بن عمر مكاتبات 



ة من  نية على عي حمسدراسة    ،اليمن، من  فؤاد علي حسين سعداند.  أ.م.م:  ، قد  صنعاءجامعة  ومن   
 ". العالقات العامة لوسائل التواصل االجتماعي تبني ممارسي"بعنوان:  ن في األردنسيالممار 

الزقازيقومن      قد مجامعة  الحافظ  د.أ.م.:  ت ،  عبد  محمد  من  نادية  تطبيقية  ،  مصر،  دراسة 
 ". في المواقع اإللكترونية العربيةالمجتمعية للقضايا  اإلنفو جرافيكاتجاهات النخبة نحو معالجة بعنوان:"

الحديثة  ومن    والمعلومات الجامعة  مللتكنولوجيا  قد  يحيى مصطفى  د.:  ت،  من  والء  دراسة  ،  مصر، 
دور القائم باالتصال في المؤسسات المصرفية الحكومية في نشر وتدعيم استخدام تقنية    "  بعنوان: كيفية  

 ". من صغار التجار لألفراد بالمعامالت المالية   QRرمز االستجابة السريعة ال 
م  مصرمن  ،  القاهرةمن جامعة    مصطفى رفعت محرممحمد  د.  أما       دراسة تحليلية لموقع انستجرام  ، قد 

االستراتيجيات االتصالية لمبادرات المسئولية االجتماعية لدى شركات  "  بعنوان:  أثناء أزمة جائحة كورونا
 ". القطاع العام بالبحرين

شمسومن       قد مجامعة عين  محمد  د.:  ت ،  من  سارة طلعت عباس  استخدام  بعنوان:"بحًثا  ،  مصر، 
 ". المراهقين للهاشتاج على تويتر وعالقته بأنماط تفكيرهم

من      الشيخوأخيًرا  كفر  محمدم  قدَّ ،  جامعة  الحميد  أسامة عبد  من  د.  "ب  بحًثا  ،مصر،  تفاعل عنوان: 
التواصل   مواقع  على  الصحية  المعلومات  مع  كوروناالجمهور  جائحة  فترة  خالل  دراسة    :االجتماعي 
  ."تحليلية لصفحة وزارة الصحة والسكان على موقع الفيسبوك

 
 

الدول     جميع  من  العلمية  األجيال  لمختلف  فيها  بالنشر  ترحب  المجلة  فإن  المعلوم وهكذا  ومن   .
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثهم ال تخضع للتحكيم طبًقا لقواعد النشر العلمي المتبعة في المجالت  

 العلمية. 
المنشورة        البحوث  الراغبين  أما  التدريس  هيئة  للترقي  فيألعضاء  والطالب   التقدم  األعلى  للدرجة 

 األساتذة المتخصصين. ِقَبل يعها للتحكيم من فتخضع جم ه والماجستيرالدكتورا  تيالمسجلين لدرج
الت       العلمية تعبر عن أصحابها دون تدخل من هيئة تحرير المجلة    ي وجميع هذه البحوث واألوراق 

قبل  تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب البحوث الخاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلمية
 النشر.
آخرً       وليس  العلمي    اوأخيًرا  النشر  إلثراء  يوفقنا  أن  هللا  بشكل    يفندعو  العامة  العالقات  تخصص 

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام. 

                                                                                                   وهللا الموفق،                                                                                                             
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دور القائم باالتصال يف املؤسسات املصرفية احلكومية يف نشر وتدعيم  
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القائم باالتصال في المؤسسات المصرفية الحكومية في نشر وتدعيم استخدام تقنية  دور  

 :بالمعامالت المالية لألفراد من صغار التجار  QRرمز االستجابة السريعة الـ

      دراسة كيفية
 والء يحيى مصطفى  . د                                                                                 

                                                                            drwalaayehia2020@gmail.com 
 الحديثة للتكنولوجيا والمعلوماتجامعة ال                                                                                                         

      

   :خصلمال
تتمثل مشكلة الدراسة في التعرف علي دور القائم باالتصال بالمؤسسات المصرفية الحكومية في          

  ، لألفراد من صغار التجار   بالمعامالت المالية   QRCodeتدعيم ونشر استخدام رمز االستجابة السريع  
خالل من  كيفية    وذلك  عل ل  دراسة  األا  ىلتعرف  باالتصال  إلساليب  القائم  يستخدمها  التي  قناعية 

والكشف عن   المستخدمة  يحصل  و   ،هل  ااستخدام    يةالصناع القطاعات  كثر  أواالستماالت  التي  المصادر 
خاللها علال  من  باالتصال  حول  ىقائم  السريع  استخدام    معلومات  االستجابة  المالية  رمز  بالمعامالت 

تجاه استخدام رمز   االتصال بالمؤسسات المصرفية الحكوميةاتجاهات القائم بو   ،لألفراد من صغار التجار
والكشف   ،استخدامهم الفعلي لرمز االستجابة السريع بمعامالتهم المالية الخاصة  ىومد   ،االستجابة السريع

القائم باالتصال للقيام بهذه المهمةإلعن ا   ،جراءات التي اتبعتها المؤسسات المصرفية الحكومية لتأهيل 
جانب التعرف   ىلإ  ،فراد لرمز االستجابة السريع بالمعامالت المالية ألتبني ا  ى امل المؤثرة علومعرفة العو 

رمز االستجابة السريع بالمعامالت المالية لألفراد من صغار  استخدام  و  رمام نشأالعوائق التي تقف    ىعل
ا رصد مقترحات القائم باالتصال بالمؤسسات المصرفية نحو كيفية تفعيل تلك التقنية بشكل خير  أو   ،التجار

 كبر بالمستقبل. أ
قيمة   –الواقع المعزز  –المعامالت المالية لصغار التجار   –رمز االستجابة السريع   الكلمات المفتاحية:
 . العالمة التجارية

 
 مقدمة:

سريع ا وتغييرات متالحقة في كافة المجااالت ماع الثاورة الصاناعية يشهد القطاع االقتصادي تطور ا 
ا التغييارات فاي  ةريقاة إجاراء المعاامالت المالياة حتاى أصابح  معاامالت   ؛0,4الرابعة   التي شاجع  أيًا 

إلكترونياااة حياااا شاااهد العصااار الرقماااي تغيااار ا مااان األنظماااة التقليدياااة إلاااى األنظماااة الرقمياااة وقاااد واكاااب ذلاااك 
لعديد من تقنيات الذكاء االصطناعي وتطبيقاته وتنوعها " تطبيقات الواقع المعزز التي من التحول ظهور ا

العماااالت  –البلاااوش تشاااين  –إنترنااا  األشاااياء  -وتقنياااة  تحدياااد المواقاااع  –بينهاااا رماااز االساااتجابة الساااريع 
 .(1)خرى المحافظ الرقمية األ –"وغيرها من تقنيات الدفع باستخدام الهاتف المحمول –اإللكترونية 

حياا تام إنشااعه عاام  ؛وقد شهد رمز االستجابة السريع العديد من المراحل ليكون في شكله الحالي
الاذي جااء ليمثال الجيال الثااني مان تقنياة  اليابانياة  Denso Waveشاركة  للمرة األولاى بواساطة م1994
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" 

 العراقية 

 يمية ودراسة تق  

تسهيل تعقب السيارات أثنااء دورة التصانيع  له بهدفكان االستخدام األول حيا  كود الرمز الشريطي.  البار 
        لينتشار بعادها فاي كافاة المجااالت األخارى نظار ا للمزاياا التاي يوفرهاا وحجام البياناات التاي يساتطيع

 .(2) تخزينها
باادأ االسااتخدام األول لرمااز االسااتجابة السااريع بمجااال االتصاااالت  واليااوم يعااد  م2011وفااي عااام 

 ؛رمااز االسااتجابة السااريع التطااور األفًاال لشااكل البااار كااود نظاار ا لسااعته التخزينيااة األعلااى التااي يتميااز بهااا
ا بعكاا  البااار كااود الااذي ا وأفقياا   حيااا يسااتطيع رمااز االسااتجابة السااريع  تخاازين المعلومااات بصااورة عمودياا 

ا فقاااا   حيااااا  يااااأتي رمااااز االسااااتجابة السااااريع كأحااااد وسااااائل الاااادفع اإللكترونااااي ؛يسااااجل المعلومااااات أفقياااا 
E- Payment   وهاو نظاام إلكتروناي  ياوفر أدوات إلكترونياة  للادفع مقابال الخادمات والسالع وينقسام إلاى

 .(3)الدفع عبر المحمول Payment -Mو  Payment –Iعدة أشكال منها الدفع عبر اإلنترن  
ا بنسااابة  95.75جااااء عااادد مساااتخدمي الهااااتف المحماااول  م2021وماااع بداياااة عاااام  ملياااون شخصااا 

مااان إجماااالي عااادد الساااكان وجااااءت نسااابة التطبيقاااات المالياااة والبنكياااة مااان باااين التطبيقاااات التاااي  92.7%
 ،app pay :بينماااا جااااءت نسااابة اساااتخدام تطبيقاااات الااادفع مثااال %18.4يساااتخدمها األفاااراد بنسااابة 

Samsung pay اسااتخدام رمااز  المحمااول وجاااءماان بااين اسااتخدامات األفااراد للهاااتف  %20.6 لتمثاال
. وهو ما قد يفسر زياادة حجام المعاامالت البي ياة باساتخدام رماز (4)  %29.4االستجابة السريع ليمثل نسبة  
بنسابة  تريلياون دوالر إال أن أفريقياا تسااهم فقا  4.4لتصال إلاى    م2021االستجابة السريع مع بداية عاام  

 من مجموعهم. 1.8%
وتماشي ا مع توجهات الدولة نحو تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي جاء تبني البنك المركازي  

 المصري الخدمات المالية الرقمية التي من بينها الدفع باستخدام رمز االستجابة السريع. 
ائية حاااااول نسااااابة وقاااااد ةااااارص موقاااااع اإلحصاااااائيات المعناااااي بمواقاااااع التواصااااال االجتمااااااعي إحصااااا 

ماان  %44المعااامالت الماديااة ماان خااالل رمااز االسااتجابة السااريعة الااذي جاااءت بااه المطاااعم لتحصاال علااى 
 .(5) اإللكترونيبين القطاعات األكثر استخدام ا لتلك التقنية بالدفع 

و قد أصبح الدفع عبار الهااتف باساتخدام رماوز االساتجابة الساريعة شاائع ا بشاكل متزاياد حياا ياتم 
وذلاك تماشاي ا .  (6)(PAYPALخادمات الادفع مثال ) ي( ومقادمICBCتقديمه من قبل البنوش الكبرى مثل )

مااع تزايااد شااعبية وانتشااار الهواتااف الذكيااة التااي تااتمكن ماان قااراءة رمااز االسااتجابة السااريع بسااهولة ويساار زاد 
ا عاادد المسااتهلكين المتعاااملين برمااز االسااتجابة السااريع فعلااى ساابيل المثااال جاااء اسااتخدام المسااوقين  ،أيًاا 

والمستهلكين لتلك التقنية باليابان على نطاا  واساع نظار لساهولتها باإل اافة إلاى إمكانياة تخازين كام كبيار 
 .(7) كبير امن المعلومات والرواب  عليها بينما ال تأخذ حيز ا مكاني ا 

ة تتباع العملياات البي ياة التاي تما  والعادد كما يعد رمز االستجابة السريع وسيلة فريدة فاي إمكانيا 
ا أو شااهري   ا الجهاااز  ،االاادقيق لعمليااات مسااح الشاافرة يومياا  وتعقااب المواقااع التااي تاام ماان خاللهااا المسااح وأيًاا 

 .(8) توب أو تابل  أو الب  محموال   اكان هاتف   الذي تم المسح من خالله سواء  
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التاي يحققهاا رماز االساتجابة الساريع لكال  مان  ومما سبق فإننا نستطيع تحدياد مجموعاة مان المزاياا
 الشرائية. المصنعين بالعمليةالمستهلكين والمعلنين أو 

المعلومااات التااي يااتم الحصااول عليهااا عاان عمليااات المسااح التااي تماا  باسااتخدام رمااز االسااتجابة  .1
 المستهلكون.السريع تمكن المسوقين والمصنعين من معرفة أنواع المنتجات التي يفًلها 

فاي الوقا  نفساه ماع المساتهلكين وتقيايم  والمعلناين التفاعاليتيح رمز االستجابة السريع للمصنعين  .2
 .(9) ظهورهالمستهلكين للحملة أو المنتج فور 

الوساااايلة األولااااى لجااااذب انتباااااه  الترويجيااااة يعااااد تًاااامين رمااااز االسااااتجابة السااااريع فااااي اإلعالنااااات  .3
 المستهلكين.

التساااويق باساااتخدام رماااز االساااتجابة الساااريع لدياااه القااادرة علاااى جاااذب المساااوقين غيااار المتصااالين  .4
 باإلنترن  إلى التسو  عبر اإلنترن .

 يعد رمز االستجابة السريع األقل تكلفة من بين وسائل التسويق واإلعالن. .5
بحساب العائد االستثماري باألعمال التجارية عبر اإلنترن   يسمح استخدام رمز االستجابة السريع .6

 .(10) الموبايلخاصة األعمال التجارية عبر 
 التجاري أويتيح رمز االستجابة السريع للمستهلكين التوجه المباشر إلى البريد اإللكتروني للتعامل  .7

وبالتااالي التغلااب علااى العديااد ماان المعوقااات التااي ماان بينهااا تااأخر  ،التواصاال مااع المعلنااين مباشاارة
 االستجابة ألسباب خاصة باإلنترن  نفسه.

يسهل استخدام رماز االساتجابة الساريع عملياات التتباع لألنشاطة والتفااعالت عبار اإلنترنا  وتقيايم  .8
 العائد على االستثمار من الحمالت بشكل آني ولحظي.

خااالل رمااز االسااتجابة السااريع يقلاال ماان معاادل المنتجااات المعااادة بعااد قااراءة بيانااات العمااالء ماان  .9
 الشراء.

باإل ااافة إلااى إمكانياااة تًاامين اسااتمارات اساااتبيان للمسااتهلكين وةلبااات لتقيااايم المنتجااات برماااز  
مما يساعد المعلنين والمصنعين التاي ياتم إعاادة تحليلهاا للوصاول إلاى أفًال العارو    ؛االستجابة السريع

 .(11) المستهلكيناجات لتالئم احتي
 مشكلة الدراسة: 

تتمثل مشكلة الدراسة في التعرف على دور القاائم باالتصاال بالمؤسساات المصارفية الحكومياة فاي 
 ،بالمعامالت المالية لألفراد من صاغار التجاار  QRCodeتدعيم ونشر استخدام  رمز االستجابة السريع 

التصااااال وذلااااك ماااان خااااالل دراسااااة كيفيااااة  التعاااارف علااااى األساااااليب اإلقناعيااااة التااااي يسااااتخدمها القااااائم با
والكشااف عاان أكثاار القطاعااات الصااناعية اسااتخدام ا لااه والمصااادر التااي يحصاال ماان خاللهااا  ،المسااتخدمة

القاااائم باالتصاااال علاااى معلوماااات حاااول اساااتخدام رماااز االساااتجابة الساااريع بالمعاااامالت المالياااة لألفاااراد مااان 
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لتأهيااال القااااائم  والكشاااف عاااان اإلجاااراءات التااااي اتبعتهاااا المؤسسااااات المصااارفية الحكوميااااة ،صاااغار التجااااار
ومعرفة العوامل المؤثرة في تبني األفراد لرمز االستجابة الساريع بالمعاامالت   ،باالتصال للقيام بهذه المهمة

واستخدام رمز االستجابة السريع بالمعاامالت  إلى جانب التعرف على العوائق التي تقف أمام نشر ،المالية
مقترحااات القااائم باالتصااال بالمؤسسااات المصاارفية نحااو وأخياار ا رصااد  ،الماليااة لألفااراد ماان صااغار التجااار

 كيفية تفعيل تلك التقنية بشكل أكبر بالمستقبل.
 :أهمية الدراسة 

 تتمثل أهمية الدراسة في النقاط التالية: 

إبااراز دور القااائم باالتصااال بالمؤسسااات المصاارفية الحكوميااة فااي نشاار واسااتخدام رمااز االسااتجابة  •
 بالمعامالت المالية لألفراد من صغار التجار.السريع 

التعاارف علااى الجهااود وااليااات التااي تبااذلها المؤسسااات المصاارفية الحكوميااة لنشاار واسااتخدام رمااز  •
 االستجابة السريع بالمعامالت المالية لألفراد من صغار التجار.

فااي ظاال  ريع خاصااةالسااأهميااة اسااتخدام وسااائل الاادفع اإللكترونااي التااي ماان بينهااا رمااز االسااتجابة   •
 اإلجراءات االحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 أهداف الدراسة:

يتمثاال الهاادف الاارئي  للدراسااة فااي التعاارف علااى دور القااائم باالتصااال فااي المؤسسااات المصاارفية  
ار الحكومية في نشر وتدعيم استخدام تقنية رمز االستجابة السريع في المعاامالت المالياة لألفاراد مان صاغ

 التجار.

 ويتفرع من هذا الهدف الرئيس مجموعة من األهداف الفرعية، هي كما يلي:

 اسااتخدام رماازالتعاارف علااى األساااليب اإلقناعيااة التااي يسااتخدمها القااائم باالتصااال لنشاار وتاادعيم  .1
 االستجابة السريع للمعامالت المالية لألفراد من صغار التجار.

 الكشف عن أكثر القطاعات الصناعية استخدام ا لرمز االستجابة السريع بالمعامالت المالية. .2
التعاارف علااى المصااادر التااي يحصاال ماان خاللهااا القااائم باالتصااال علااى معلومااات حااول اسااتخدام  .3

 لمالية لألفراد من صغار التجار.رمز االستجابة السريع بالمعامالت ا
عااااداد القااااائمين إ التعاااارف علااااى اإلجااااراءات التااااي اتبعتهااااا المؤسسااااات المصاااارفية الحكوميااااة تجاااااه  .4

باالتصااال لنشاار وتاادعيم اسااتخدام رمااز االسااتجابة السااريع بالمعااامالت الماليااة لألفااراد ماان صااغار 
 التجار.
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صاااغار التجاااار لرماااز االساااتجابة الساااريع ي األفاااراد مااان ا فاااي تبنااا  الكشاااف عااان أكثااار العوامااال تاااأثير   .5
 بالمعامالت المالية.

التعرف علاى العوائاق التاي تقاف أماام اساتخدام األفاراد مان صاغار التجاار لرماز االساتجابة الساريع  .6
 بالمعامالت المالية.

التعرف على مقترحات القائم باالتصال لنشار وتادعيم اساتخدام رماز االساتجابة الساريع بالمعاامالت  .7
  ألفراد من صغار التجار.المالية ل

 

  :الدراسات السابقة

بعنةوا  ررمةةال اجسةةتجابة الوةةريع والةةدفع بالمو ايةةل ( 12)م2021وآخةةرو   Ya Yan-Liدراسةة  .1
 القوة الفاعلة بالبيع بالتجالئة.

اساااتهدف  الدراساااة التعااارف علاااى كيفياااة االساااتفادة مااان تقنياااات الااادفع مااان خاااالل الموبايااال والااادفع 
االستجابة السريع في التقليل من الخساائر الواقعاة علاى قطااع البياع بالتجزئاة بسابب جائحاة باستخدام رمز  

باالعتمااد علاى  "باوادي كالناج"مفردة  ماالكي الهواتاف الذكياة  40وأجري  الدراسة على عينة من   ،كورونا
حملاون نواياا إيجابياه أو نموذج تقبل التكنولوجيا وقد توصل  الدراسة إلى النتائج التالياة: إن األفاراد الاذين ي

علاى تفعيال  أكثار إقبااال   ن تجاه اساتخدام الادفع عبار الموبايال ورماز االساتجابة الساريع يكوناو   اإيجابي    اشعور  
ا ونشر تلك االستفادة بين ذويهم . باإل افة إلى ذلك أكد األفراد أن إرفا    ً الخدمة واالستفادة منها بل أي

تلااك المحااالت يجعاال ماان السااهل علااى كاال  ماان البااائع والمشااتري القيااام رمااز االسااتجابة السااريع بالمنتجااات ب
 بعملية الشراء بسهولة باإل افة إلى تفًيل تلك الطريقة فيما بعد. 

بعنوا  رتصور المجتمع جستخدام تقنية  (13)2021وآخرو   Ni Putu Ani Karniawatiدراسة  .2
 .الجديدرمال اجستجابة الوريع في الدفع في العصر 

استهدف  الدراسة التعرف على تصور األفراد والعوامل التي تؤثر على نواياهم في استخدام تقنياة  
وقااد اعتماادت الدراسااة علااى نمااوذج تقباال  ،رمااز االسااتجابة السااريع فااي المعااامالت الماليااة بالعصاار الجديااد 

المتعمقاة وقاد توصال  التكنولوجيا ونظرياة السالوش المخاتل   وتام جماع البياناات باالعتمااد علاى المقاابالت 
الدراسة إلى النتائج التالية: جاء استخدام رمز االستجابة السريع مان باين أكثار الوساائل الادفع غيار النقدياة 

كماا جااءت مان باين أكثار العوامال التاي تحاد مان اساتخدام رماز االساتجابة   ،ا تزامن ا مع جائحاة كورونااأمان  
الثقاة والتأكياد علاى أهمياة العارو  الترويجياة  –المخااةرة  – قيود الشبكة –السريع بين األفراد عدم الفهم 

 لمستخدمي تقنية رمز االستجابة السريع للتشجيع على استخدامها .
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بعنوا  رالعوامل المةثررة فةي تبنةي Lemma Lessa Firehiwot Abebe , (14 ) 2020 دراسة .3
 التجار في إريو يا للدفع عبر الهاتف المحمول.

استهدف  الدراسة التعارف علاى العوامال الماؤثرة فاي اعتمااد التجاار للادفع عبار الهااتف المحماول   
، االساااتخدام، الفائااادة النسااابية، ساااهولةالميااازة  التالياااة: أنوقاااد توصااال  الدراساااة إلاااى النتااائج  ،كوساايلة للااادفع

والتكلفااة هااي عواماال تااؤثر فااي اعتماااد الاادفع عباار الهاااتف المحمااول بشااكل  مقاباال األمااانالثقااة، والمخاااةر 
التجار لتبني أنظمة الدفع عبر الهااتف المحماول فاي  عام لدىإلى جانب عدم وجود اتفا    ،إيجابي وكبير

 إثيوبيا. 

بعنوا  رتبنةي وسةائل الةدفع  (15)م2020 وآخرو  Cabanillas -Francisco Liébanaدراسة  .4
 عبر الهاتف المحمول في عصر التحول الرقمي دراسة تطبيقية على طرق الدفع عبر متجر ابل ر

اساااتهدف  الدراساااة التعااارف علاااى العوامااال الماااؤثرة فاااي تبناااي األفاااراد وسااايلة الااادفع عبااار الهااااتف   
وقاد توصال  الدراساة إلاى النتاائج  ،باساتخدام اساتمارة اساتبيان إلكتروناي  امبحوث    539المحمول وذلك على  

ياه المنفعاة المدركاة مقابال ا علاى نياة اساتخدام نظاام الادفع يلالتالية: جاء متغير القيمة المدركة األكثر تأثير  
إلاى وجاود عالقاة قوياة باين المخااةر المدركاة وباين نياة االساتخدام حتاى و ن   المدركة. باإل افةالمخاةر  

كاناا  نساابة المخاااةر المتصااورة  اا يفة، بينمااا ال توجااد عالقااة ذات داللااة بااين الجهااد المبااذول واسااتخدام 
 ةر  الدفع عبر الهاتف المحمول.

بعنةوا  رالعوامةل المةثررة فةي اتجاهةات العمة    حةو  Kannan Kavitha ,(16) 2020 دراسةة .5
 .راستخدام تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول

استهدف  الدراسة فهم العوامل التي تؤثر في موقف المستهلكين تجاه تطبيقاات الادفع عبار الهااتف 
وقد توصال  الدراساة إلاى  مفردة. 200 المحمول والتحقيق فيها لتأكيد اتسا  وقوة األداة تم  الدراسة على

أن الفائااادة وساااهولة االساااتخدام واألماااان مقابااال المخااااةر لهاااا تاااأثير مباشااار علاااى موقاااف  :النتاااائج التالياااة
إلاااى جاناااب أن ساااهولة االساااتخدام المدركاااة والفائااادة  ،المساااتهلك تجااااه تطبيقاااات محاااافظ الهااااتف المحماااول

ساريعة المدركة والمخاةر المدركة تؤثر بشدة في موقف المستهلك مع األخذ في االعتبار القيمة المتغيرة ال
لقباااول واعتمااااد المااادفوعات عبااار الهااااتف المحماااول، باإل اااافة إلاااى  ااارورة تًااامين عوامااال أخااارى مثااال 

 االستمتاع والفوائد واالبتكارات في تطبيقات الدفع. 
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بعنوا  ردراسة تجريبية لتفضي ت الموتهلك  Nikhil Kashinath Gosavi (17) 2020 دراسة  .6
 تجاه المحافظ اإللكترو يةر

اسااتهدف  الدراسااة تحلياال منظااور جميااع الفةااات العمريااة تجاااه المحااافظ اإللكترونيااة باإل ااافة إلااى 
باإل ااافة إلااى التعاارف علااى المحفظااة التااي يسااتخدمها أكباار  ،دراسااة مزايااا وعيااوب اسااتخدام هااذه المحااافظ

وقااد توصاال  الدراسااة إلااى  ،داة االسااتبيان اإللكتروناايأوقااد اعتماادت الدراسااة علااى  ،دمينعاادد ماان المسااتخ
النتائج التالية: جاء االستخدام األكبر للمحافظ اإللكترونية بمادن العاصامة حياا جااءت ساهولة االساتخدام 

ة اساااتخدام مااان باااين أكثااار األساااباب التاااي تااادفع األفاااراد إلاااى اساااتخدام تلاااك المحاااافظ، باإل اااافة إلاااى إمكانيااا
المحاااافظ اإللكترونياااة بالمتااااجر الصاااغيرة علاااى نطاااا  واساااع مااان التعاااامالت المالياااة وقاااد جااااءت محفظاااة 

GOOGLE PAY  .كأكثر المحافظ التي يفًل األفراد استخدامها 

رتقبةةةل العمةةة   جسةةةتخدام تقنيةةةة رمةةةال  :بعنةةةوا  وآخةةةرو   Kennard Derian 2019دراسةةةة  .7
 (18)اجستجابة الوريع للدفع عبر المو ايل دراسة لث رة اجيال بجاكرتار.

اساتهدف  الدراسااة التعارف علااى النمااو المحتمال فااي اساتخدام تقنيااة رمااز االساتجابة السااريع عباار   
ندونيسااايا باإل اااافة إلاااى البحاااا فاااي مااادي جاهزياااة األشاااخا   المرافاااق  األدوات إالهااااتف المحماااول فاااي 

مان المتعااملين برماز االساتجابة  139باستخدام نموذج تقبل التكنولوجيا وذلك على عينة قوامها    المتاحة
وقاد توصال  الدراساة إلاى النتاائج التالياة  وهاي:   ،السريع في المحالت والمتاجر بمنطقة جاكرتاا بإندونيسايا

كماا   ،ابة السريع كوسايلة للادفععلى تبني واستخدام رمز االستج اكبير   اجاءت النوايا السلوكية لتعك  تأثير  
تتوقاااع الدراساااة أن يمتاااد اساااتخدام تلاااك التقنياااة مااان المؤسساااات المالياااة والمصااارفية الكبااارى إلاااى الشاااركات 

 المتوسطة والصغيرة.

فةي اسةتخدام رمةال  العوامل المةثررةبعنوا  ر (19)وآخرو   Mai Thi Quynh Nhu 2019دراسة  .8
   راجستجابة الوريع كوسيلة دفع للعم   األفراد  بالمعام ت البنكية

استهدف  الدراسة التعرف على العوامال التاي تاؤثر فاي قارار اساتخدام رماز االساتجابة الساريع فاي  
ا اساتمارة مستخدم   امبحوث   360سداد مدفوعات العمالء األفراد في البنوش التجارية وذلك على عينة قوامها 

وقاااد توصااال  الدراساااة إلاااى النتاااائج التالياااة: جااااءت نسااابة المساااتخدمين مااان اإلناااا  للخااادمات  ،االساااتبيان
باإل افة إلى أنه  لتفعيل خدمة الادفع مان خاالل  ،المصرفية عبر رمز االستجابة السريع أكثر من الذكور

ة وو اع خطا  تساويقية خاصاة بتلاك استخدام رمز االستجابة السريع البد من االهتمام بترويج تلك الخدم
ا تفعيل تلك الخدمة العمل بشكل دوري  الخدمة البنكية لتشجيع العمالء على استخدامها. من الًروري جد 

 ومحد  على تحسين أمن النظم البنكية.
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بعنةةوا  رالةةدفع عةةن طريةةس رمةةال اجسةةتجابة الوةةريع وتطبيقةةات ( 20)2019وآخةةرو   Ruslanدراسةةة  .9
 "الهاتف المحمولالبنوك عبر 

اسااتهدف  الدراسااة التعاارف علااى كيفيااة اسااتخدام رمااز االسااتجابة السااريع فااي المعااامالت الماليااة فااي  
مفاردة للتعارف  30وقد تم إجراء الدراسة من خالل االعتماد على أداة االساتبيان وتطبيقهاا علاى   ،إندونيسيا

وقااد توصاال  الدراسااة إلااى أهاام النتااائج  ،ععلااى ماادى تقباال األفااراد لنظااام الاادفع عباار رمااز االسااتجابة السااري
التالية: أن استخدام رمز االستجابة السريع  يمثل وسيلة من وسائل الدفع الغير نقدي لي  فق  باين الباائع 
ا باااين األفاااراد بعًاااهما الااابعت، أن اساااتخدام رماااز االساااتجابة الساااريع فاااي المعاااامالت  والمشاااتري بااال أيًااا 

 عامالت السحب النقدي.المالية قد يقلل بشكل غير مباشر م

بعنةوا  رهةل  حةن موةتعدو  للةدفع عبةر ( 21) 2019وآخةرو   Seuk Yen Phoongدراسةة  .10
 الهاتف المحمول؟.

اسااتهدف  الدراسااة التعاارف علااى العواماال المااؤثرة فااي جاهزيااة وقبااول تطبيقااات الاادفع بواسااطة الهاااتف 
باإل اااافة إلاااى التحليااال الكماااي للبياناااات لقيااااس المحمااول وتااام إجاااراء الدراساااة باساااتخدام المااانهج المسااحي، 

العالقة بين الفائدة المدركة وسهولة االستخدام المدركة واألمان المدرش بشاأن اساتعداد المااليزيين الساتخدام 
وقااد توصاال  الدراسااة إلااى أهاام النتااائج التاليااة: أن الفائاادة المدركااة  ،تطبيقااات الاادفع عباار الهاااتف المحمااول

المدركاااة واألماااان المااادرش لهاااا عالقاااة إيجابياااة ومهماااة باساااتخدام تطبيقاااات الااادفع عبااار وساااهولة االساااتخدام 
االسااتخدام المدركااة تعااد أقااوى عاماال تجاااه اسااتخدام تطبيقااات  أن سااهولةالهاااتف المحمااول. باإل ااافة إلااى 

ول الاادفع عباار الهاااتف المحمااول، يليهااا األمااان الماادرش والفائاادة المدركااة باإل ااافة إلااى تقااديم معلومااات حاا
المرحلاااة الحالياااة مااان االساااتخدام فاااي الااادفع عبااار الهااااتف المحماااول فاااي ماليزياااا مماااا يمثااال معلوماااات أكبااار 

التاااي يمكااان أن  علاااى االساااتراتيجيات لمقااادمي تساااهيالت الااادفع عبااار الهااااتف المحماااول ممثلاااة فاااي التعااارف 
 تحسن قبول واستخدام تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول. 

بعنوا  رفحص تأرير رمال اجستجابة الوريع  (22) 2018وآخرو     Shamim Hossainدراسة  .11
 في  النية الشرائية ورضا العم   وفًقا للتدفس المدرك. 
علااى ر ااا العمااالء والنوايااا الشاارائية  (QR) اسااتهدف  الدراسااة تقياايم تااأثير رمااز االسااتجابة السااريع

سيا  التسو  عبر اإلنترن  وفق ا لنموذج التدفق المدرش وتم جمع البياناات مان خاالل اساتبيانات   لديهم في
مفردة قاموا بالشراء عبار اإلنترنا  باساتخدام رماز االساتجابة الساريع. تام اساتخدام  420عبر اإلنترن  من 

وقد توصل  الدراسة  ،لقياسات نهج نمذجة المعادلة الهيكلية القائمة على التباين لتحليل النموذج الهيكلي وا
تاؤثر علاى  لهاا تاأثير كبيار علاى نياة الشاراء ور اا العماالء حياا  QR أن رماز :إلاى أهام النتاائج التالياة

التاادفق الماادرش وبالتااالي التااأثير فااي ر ااا المتسااوقين عباار اإلنترناا ، وأخياار ا فااي نيااة الشااراء. هااذه النتااائج 
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المًاامنة مااع اإلعالنااات قااد  QR  ااافة إلااى أن  رماازا لكاال ماان المسااوقين والعمااالء. باإلمهمااة عملياا  
أظهرت فائدة كبيرة  للمعلناين لمشااركة ر اا العماالء ونياة الشاراء والتاأثير علايهم مماا سيسااعد علاى زياادة 

 حجم المبيعات بسرعة.

رتطبيقةات المعةام ت ريةر  :بعنةوا N I Widiastuti (23 )و A Novitasyari  2019دراسةة .12
  رالنقدية لخدمات األعمال

استهدف  الدراسة التعرف علاى إمكانياة اتبااع  رواد األعماال الصاغار لتطبيقاات تكنولوجياا االتصاال 
باإل ااااافة إلااااى وصااااف سااااهولة اسااااتخدام رواد األعمااااال للتطبيقااااات الماليااااة غياااار النقديااااة فااااي  ،المتطااااورة

باإل افة إلى محاولة التوصل إلى حلول للمشاكالت الخاصاة بالدراساات  ،التعامالت المالية عبر اإلنترن  
وذلااك ماان خااالل إجااراء  ،األخاارى الممثلااة فااي اسااتخدام العمااالء لتطبيقااات غياار النقديااة بمعااامالتهم الماليااة

مقاااابالت ماااع عااادد مااان رواد األعماااال وقاااد توصااال  الدراساااة إلاااى أهااام النتاااائج التالياااة: أن تطبيقاااات الااادفع 
الت غير النقدية تعد وسيلة نافعة لكل  من البائع والمشتري باإل افة إلى أن تلك التطبيقات تساهم والمعام

وهناااش عالقااة  ،فااي تااوفير الطاقااة ودعاام ومرونااة عمليااة البيااع والشااراء علااى الاارغم ماان وجااود مشاااكل تقنيااة
حصاار ا فقاا  علااى   اا يفة  بااين ةاار  الاادفع والقيمااة المحصاالة  حيااا إن تكنولوجيااا الاادفع المحدثااة ليساا  

الشااركات الكبياارة باال إن تكنولوجيااا الاادفع المحدثااة أصاابح  تًااع كااال  ماان الشااركات الكبياارة وصااغار رواد 
 األعمال في صف واحد من تبني تلك التكنولوجيا.

بعنةوا  رمالايةا وعيةور طةرق الةدفع ريةر النقديةة بتاي  ةد  Somkid Yakean (24) 2020دراسةة  .13
 .19-أرنا  جائحة كوفيد 

اساتهدف  الدراسااة التعارف علااى مزايااا وعياوب نظاام الاادفع غيار النقديااة بتايالنااد أثنااء جائحااة كوفيااد   
الخدمات المصرفية عبر الهاتف  –الخصم المباشر  –آالت الصرف االي  –وهي "بطاقات االئتمان    19
ئج التالية: أن وساائل رمز االستجابة السريع " وقد توصل  الدراسة إلى أهم النتا –المحفظة اإللكترونية    –

كما تساعد المستخدمين على إجاراء  ،الدفع غير النقدية تساعد الحكومة بشكل كبير في تحصيل الًرائب 
كما تساعد الشركات في التقليل مان األعماال الورقياة واالساتفادة  ،معامالت مالية أكثر كفاءة وفاعلية ودقة

ن ورباااات المنااازل مااان تكلاااف عنااااء الاااذهاب إلااااى باإل اااافة إلاااى أنهاااا أعفااا  المسااااني ،األكبااار مااان الوقااا  
 المؤسسات المصرفية واالنتظار لساعات ةويلة إلتمام المعامالت النقدية بسهولة. 
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 اجستفادة من الدراسات الوابقة: 

 استفادت الباحثة من  تائج البحوث والدراسات الوابقة فيما يلي: 

التوصااايات التاااي اقترحتهاااا وتوصااال  إليهاااا الدراساااات الساااابقة بلاااورة المشاااكلة البحثياااة وذلاااك فاااي  اااوء  ▪
 وصياغة تساعالت الدراسة.

تحديااد مجااال الدراسااة الحاليااة خاصااة فااي ظاال وياااب تناااول الاادور المؤسسااي الممثاال فااي المؤسسااات  ▪
 الباحثة.المصرفية بالدراسات السابقة في حدود اةالع 

 وانب المتعلقة بمو وع الدراسة بدليل المقابلة.وتًمين كافة الج البيانات للدراسةإعداد أداة جمع  ▪
 تحديد المفاهيم العامة للدراسة. ▪
  :التعليس على الدراسات الوابقة 

أجنبيااة مااع عاادم وجااود أيااة دراسااة عربيااة فااي حاادود اةااالع  السااابقة دراسااات جاااءت غالبيااة الدراسااات 
علاى العواماال الماؤثرة فااي  الساابقة لتركاازوقاد جاااءت معظام الدراسااات  ،الباحثاة قاد تناولاا  مو اوع الدراسااة

وهو ما دفع الباحثة إلى  ،تبني األفراد واستخدامهم لرمز االستجابة السريع من بين ةر  الدفع غير النقدية
المؤسسات المصرفية والقائمين عليهاا فاي دفاع األفاراد وتشاجيعهم علاى اساتخدام تلاك التقنياة االهتمام بدور  

 والكشف عن التسهيالت التي تقدمها تلك المؤسسات لألفراد من صغار التجار للترويج لها.
بمجاااالت الدراسااة واألهااداف البحثيااة مااا بااين  اكبياار   اجاااءت الدراسااات السااابقة إجماااال  لااتعك  تنوعاا  

مرور ا بالعوامل الماؤثرة فاي التجاار لتبناي  ،سة العوامل المؤثرة في تبني األفراد لوسائل الدفع غير النقديدرا
والتعرف على عوائق استخدام رمز االستجابة السريع لادى األفاراد وصاوال    ،استخدام رمز االستجابة السريع

ه تلااك التقنيااات الحديثااة ماان فاار  ماادى جاهزيااة األدوات والمرافااق والمؤسسااات وماادى مااا تااوفر  إلااى تناااول
 متساوية لرواد األعمال الصغار والشركات الكبرى كل في صف واحد.

فااي غايااة األهميااة فااي مجااال الدراسااة وهااي  اوآخاارون لتتناااول جانباا   Li-Ya Yanجاااءت دراسااة  
  فق   رورة توفير المصنعين للمنتجات بمحالت التجزئة لمنتجات مرفق بها رمز االستجابة السريع ولي

حيااااا إن إرفااااا  رمااااز االسااااتجابة السااااريع  ؛وجااااود رمااااز االسااااتجابة السااااريع بالاااادفع بااااين البااااائع والمشااااتري 
سااهل علااى كال  ماان البااائع والمشااتري باإل ااافة أبالمنتجاات بمنافااذ بيااع التجزئااة تجعاال عملياة الشااراء والبيااع 
ا تمثاال ةريقااة أكثاار شاافافية للتعاارف علااى ا ا أوصاا  سااعار باادون مغاااالألإلااى أنهااا أيًاا  ة ماان التجااار، أيًاا 

إلى حد كبير في تبني كال  مان  امؤثر   الدراسة بًرورة االهتمام بالمستوى التعليمي لألفراد حيا يعد عامال  
 البائع والمشتري لتلك التقنيات .

لتهاتم برصاد المعوقاات التاي تحاول دون اساتخدام Ni Putu Ani Karniawati(25 )جااءت دراساة 
وجاء في مقدمتها قلة أو عدم الاوعي لادى  ،االستجابة السريع كإحدى ةر  الدفع غير النقدياألفراد لرمز  
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ا على أهمية العرو  الترويجياة لتشاجيع األفاراد علاى اساتخدامها  ،األفراد بكيفية استخدام تلك التقنية مؤكد 
 وهو ما يؤكد على أهمية التوعية بتلك التقنية حتى يستطيع األفراد استخدامها.

وآخرون العوامل المؤثرة فاي تبناي التجاار أنفساهم  Firehiwot Abebe ,(26)ي حين أبرزت دراسةف 
للدفع من خالل رمز االستجابة السريع التي أكدت نتائجها على عدم وجود اتفاا  عاام  لادى التجاار لتبناي 

ابال المخااةرة فاي باإل افة إلى التأكياد علاى أهمياة عامال األماان مق  ل،ألنظمة الدفع عبر الهاتف المحمو 
 قرار التجار بتبني تلك التقنية.

أحد تطبيقات الدفع غير النقدي وهي الدفع عبر تطبياق  Francisco Liébana(27)تناول  دراسة  
متجر أبل لتؤكد على أهمية القيمة المدركة من بين العوامل المؤثرة فاي تبناي ةار  الادفع غيار النقادي فاي 
عصاار التحااول الرقمااي، باإل ااافة إلااى أهميااة وتااأثير  عاماال األمااان علااى اتجاهااات األفااراد نحااو اسااتخدام 

دراساة ماع  مهماا كانا  نسابة المخااةرة  ا يفة وهاو ماا اتفقا  معاه إلاى حاد كبيار  ةر  الدفع غير النقدية
Kavitha  Kannan (28)  إال أنهاا أبارزت بشاكل أكبار أهمياة عااملي االبتكاار واالساتمتاع فاي تطبيقاات

آخار أكثار أهمياة فاي  اجانبا  Nikhil Kashinath Gosavi(29 )الدفع غير النقدي في حين كشف   دراساة 
ةاار  الاادفع غياار النقاادي وهااو تفًاايالت األفااراد للمحااافظ اإللكترونيااة التااي أكاادت نتائجهااا علااى أن النساابة 

وهو ماا يتفاق إلاى حاد كبيار ماع  فر اية أن  ،األكبر من مستخدمي المحافظ اإللكترونية جاءت بالعاصمة
 دول تكون أكثر كثافة من باقي المدنحجم التعامالت االقتصادية والمالية التي تشهدها عواصم ال

األدوات  –لتنااول مادى الجاهزياة التاي تتمتاع بهاا المرافاق  Kennard Derian (30)وجااءت دراساة
فاي غاياة األهمياة لتبناي األفاراد لرماز االساتجابة الساريع مان باين ةار  الادفع  المتاحة وهو ما يمثال عاامال  

حيااا أكاادت الدراسااة علااى أهميااة   PhoongSeuk Yen (31)وهااو مااا اتفقاا  معااه دراسااة ،غياار النقديااة
سهولة االستخدام المدركة التي تعد أقوى عامل تجاه استخدام تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحماول بشاكل 

باإل اااافة إلاااى إبرازهاااا ألهمياااة المعلوماااات المتحصااال عليهاااا مااان البحاااا فاااي تقاااديم دعااام معلومااااتي  ،عاااام
 على تفعيل ونشر االستخدام. لمقدمي الخدمات المصرفية تساعدهم

أن تطبيقاات الادفع غيار النقدياة ساوف تًاع رواد األعماال  N I Widiastuti(32)أو اح  دراساة  
ا مااع دراسااة   Kennardالصااغار فااي صااف واحااد مااع كباارى الشااركات والمؤسسااات  وهااو مااا يتفااق أيًاا 

Derian(33)  يمتااد ماان المؤسسااات المصاارفية التاي أكاادت نتائجهااا أن تقنيااة رمااز االسااتجابة الساريعة سااوف
 لصغار.الكبرى  إلى الشركات ورواد األعمال ا

لتتنااول تاأثير اساتخدام رماز االساتجابة الساريع فاي  ر اا  Shamim Hossain(34)وجااءت دراساة 
لااه تااأثير كبياار فااي نيااة الشااراء  حيااا أظهاارت أن رمااز االسااتجابة السااريع  ؛العمااالء والنيااة الشاارائية لااديهم

تاؤثر فاي ر اا المتساوقين عبار اإلنترنا  باإل اافة إلاى التأكياد علاى أهمياة تًامين   ور اا العماالء حياا 
قد حيا أظهرت فائدة كبيرة  للمعلنين لمشاركة ر ا العمالء ونية  ؛مع اإلعالنات  رمز االستجابة السريع 

 الشراء والتأثير فيهم مما سيساعد على زيادة حجم المبيعات بسرعة.
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مزاياااا وعياااوب ةااار  الااادفع غيااار النقااادي التاااي جااااءت فاااي  Somkid Yakean(35)بينااا  دراساااة  
كماااا تسااااعد المساااتخدمين علاااى إجاااراء  ،مقااادمتها مسااااعدة الحكوماااة بشاااكل كبيااار فاااي تحصااايل الًااارائب 

كما تساعد الشركات في التقليل مان األعماال الورقياة واالساتفادة  ،معامالت مالية أكثر كفاءة وفاعلية ودقة
إلاااى أنهاااا أعفااا  المساااانين ورباااات المنااازل مااان تكلاااف عنااااء الاااذهاب إلااااى  األكبااار مااان الوقااا ، باإل اااافة

ا ماع  المؤسسات المصرفية واالنتظار لساعات ةويلة إلتمام المعاامالت النقدياة بساهولة وهاو ماا يتفاق أيًا 
التااي أكاادت علااى أن اسااتخدام رمااز االسااتجابة السااريع  يمثاال وساايلة ماان وسااائل الاادفع Ruslan(36 )دراسااة 
ا باين األفاراد بعًاهما الابعت وهاو ماا قاد ياؤثر بشاكل الغير   نقدي لي  فق  بين البائع والمشتري بال أيًا 

 غير مباشر في التقليل من معامالت السحب النقدي في المستقبل القريب.
 :اجطار المعرفي للدراسة

والتاي تعناي  يلكتروني الالتالمسإلليات ووسائل الدفع اآحد أليمثل   QRرمز االستجابة السريع أتيي     
ليااة دفااع جدياادة يااتم ماان خاللهااا عمليااة البيااع والشااراء آ :ا لتعريااا المجلاا  الفياادرالي للمعااامالت الماليااةوفقاا  

كماا يمكان   37نية.الكتروني لكافة المعامالت المالية بشكل تقني يًمن الشفافية واإيستهدف تفعيل ملف  
المشاتري باساتخدام  إلاىلكتروناي لقيماة مدفوعاة مان الباائع إتحويال  :الكتروناي بأنهاإلتعريا وساائل الادفع ا

دارتهاا  حساباتهم المصرفية ومعاامالتهم المالياة و  إلىلكترونية والتي تتيح للعمالء الوصول إلحد الوسائل اأ
 38 .عد عن ب  

تكنولوجيااا االتصاااالت ن أحيااا  ؛لكترونااي فااي عاادد محاادد إلنااواع الاادفع اأو أوال يمكاان حصاار وسااائل      
وقتنا هذا  ىنه حتأال إ ،مجال المعامالت المالية ىوينعك  هذا التطور عل  ،والمعلومات في تطور مستمر

  :نواع التالية وهيألنستطيع تناول ا

وهي البطاقات التاي تصادرها المؤسساات المصارفية والبناوش لتساهيل التعاامالت   :بطاقات االئتمان •
 ت وتجنب ساعات ةويلة من االنتظار بالبنوش والمؤسسات المصرفية. صحاب الحساباألالبنكية 

وهي البطاقات التي تصدرها المؤسسات المالية لتاوفير خصاومات لعمالئهاا عناد   :بطاقات الخصم •
 روبة عمالئها. ىعمليات البيع والشراء بجهات محددة وبناء عل

هااي نفاا  البطاقااات السااالفة الااذكر البطاقااات االئتمانيااة المدعمااة التصااال الااواي فاااي الالساالكي و  •
كثيااا لهااا خاصااة مااع  مسااتخدااوالتااي شااهدت قاادر اهتمااام و  ،ولكنهااا تاادعم تكنولوجيااا الالتالمسااية
 انتشار فيروس كورونا المستجد.  

جاااراء إلكترونياااة والتاااي تمكااان عمالئهاااا مااان إلالمحاااافظ ا :تطبيقاااات الااادفع باساااتخدام الهااااتف مثااال •
كترونياااة والتاااي توفرهاااا إللقيماااة النقاااود المتاحاااة بالمحاااافظ ا ىد علاااعملياااات البياااع والشاااراء باالعتماااا

 شركات االتصال التي ينتمي لها العميل. 
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جراء كافة المعاامالت المالياة المتعلقاة إوالتي تمكن العميل من  :تطبيقات البنوش باستخدام الهاتف •
  .بالحسابات البنكية الخاصة به من خالل الهاتف

عمااال حيااا يعااد ألا بااين مؤسسااات اكثاار اسااتخدام  ألحااد وسااائل الاادفع واأوهااو  :لكتروناايإلالشاايك ا •
 مان والمصداقية.ألوثيقة مصرفية عالية ا

لكترونااي ياادعم تكنولوجيااا إجااراء عمليااة البيااع والشااراء بشااكل إليااات آحااد أرمااز االسااتجابة السااريع  •
جماالي قيماة المشاتريات وتحويال إالباائع ب ىفي مسح رمز االستجابة الساريع لاد   الالتالمسية ممثال  
 تمام عملية المسح.إحسابه بمجرد  إلىالمقابل المادي 

ثارت بشاكل أن التقنياات المساتحدثة فاي مجاال االتصااالت وتكنولوجياا المعلوماات قاد أمما الشاك فياه       
ياادي العماااالء أات الرقميااة قااوة ال يسااتهان بهااا فااي حيااا و ااع  التقنيااا ؛عمااالألديناميكيااات ا ىكبياار علاا

والتااي  ،اختالفهااا ىجااراء المعااامالت الماليااة علااإتاحاا  لهاام العديااد ماان الخيااارات فااي أحيااا  ؛والمسااتهلكين
وغيرهاااا مااان  –الساااعر  –سااااعات العمااال  –تجااااوزت فيهاااا الحااادود التقليدياااة الممثلاااة فاااي الموقاااع الجغرافاااي 

 و المؤسسات.أفراد ألل مام العديد من المعامالت التجارية سواء  أت العوامل التي كان  تمثل معوقا

دوات التاي تعتماد عليهاا الادول فاي ألهام اأ حاد أوقد جاءت وساائل الادفع عبار الهااتف المحماول لتمثال      
 ةخمسا ىويعتماد التحاول الرقماي علا ،نياةاتاحاة واإلالسارعة وا ىتحقيق التحول الرقمي معتمدة في ذلك عل

 ساسية وهي:أأبعاد 

مكانياااة  لكتروناااي باساااتخدام الهااااتف سااارعة الااادفع و إلمااان باااين مزاياااا وساااائل الااادفع ا :Customer ءالعماااال
ً  أويتيح  ،كثر من حساب بنكيأتخزين   تخصيص العرو  الترويجية. ىكبر علأا قدرة ي

الشاركات والمؤسساات لخلاق كبار باين ألكتروناي منافساة إلتتايح وساائل الادفع ا : Competationالمنافساة
تااوفير عاارو  وتخفيًااات خاصااة بالاادفع ماان خااالل  :قيمااة مًااافة عباار وسااائل الاادفع عباار الهاااتف مثاال

وتحفياز  ةاتسااع مجاال المنافسا ىمماا يعمال علا ؛حد شاركات ماوفري الخدماةأللكترونية التابعة  إلالمحافظ ا
 المنافسين.

فير كااام كبيااار مااان البياناااات للشاااركات والمؤسساااات تتااايح وساااائل الااادفع عبااار الهااااتف تاااو :  Data البياناااات 
مكانيااات العمياال الماديااة إ ىتمثاال دلياال تسترشااد بااه تلااك الشااركات فااي التعاارف علاا نهاااإفوبالتااالي  ،التجاريااة

والتاي قاد  ،ا فاي الادفعكثار اساتخدام  ألوالطريقاة ا  ،للعارو  الترويجياة  مئاالمالوتفًيالته الشرائية والتوقيا   
 حد كبير. إلىتساعد المؤسسات في تكوين قاعدة بيانات قوية وواق ية 

فاراد وهاو أللكتروناي عان المعاامالت المالياة لإلاالبتكار: المعلومات والوظائف التاي توفرهاا وساائل الادفع ا 
 إلاىرياة و المؤسساات التجاأالمؤسسات االقتصادية بشكل عام سواء ماوفري الخدماة  ىما يدفع القائمين عل

 االبتكار لتحسين جودة التجربة التسويقية للعمالء.
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لكترونااي عباار الهاااتف العديااد ماان المعلومااات والبيانااات عاان العمااالء التااي إلالقيمااة: تااوفر وسااائل الاادفع ا 
؛ 39تساهم بشكل كبير في تعزيز القيمة المقدمة للعميال مان خاالل عار  المزياد مان الحماالت الترويجياة 

التطاااور المساااتمر المااارتب  بكااال جدياااد فاااي مجاااال التكنولوجياااا  ىالًاااروري العمااال علاااصااابح مااان أحياااا 
 ومستحدثاتها. 

يساهم  هنإلكتروني عبر الهاتف فإلحد وسائل الدفع اأن استخدام رمز االستجابة السريع يعد أوحيا        
وقاد سااهم انتشاار فياروس كوروناا المساتجد بشاكل كبيار فاي تفعيال  ،بشكل كبير في تحقيق التحول الرقماي

 تلك التقنية. 
ن رمااز االسااتجابة السااريع يعااد التطااور أحيااا  ؛ويجااب التمييااز بااين الباااركود وبااين رمااز االسااتجابة السااريع

ويحماال  ،داة معينااةأا بواسااطة لياا  آويقصااد بالباااركود ذلااك الملصااق البصااري المقااروء  ؛حااد  ماان الباااركود ألا
لاااة آ إلاااىن البااااركود يحتااااج إالجسااام المتواجاااد باااه. وبالتاااالي فااا وأمجموعاااة مااان المعلوماااات حاااول المناااتج 

مماا يترتاب علياه  ؛جزائاهأحاد أوقاد يتعار  للتلاف فاي  ،البياناات المحادودة المساجلة علياه  ةمخصصة لقراء
 تلف الباركود نفسه وعدم االستفادة منه. 

نه يتكاون مان مجموعاة مان أحيا  ؛حد  للباركود ألليمثل التطور ا  بينما يأتي رمز االستجابة السريع     
والتاي قاد تتمثال فاي ) روابا   ،و الجسام المتواجادة علياهأالمربعات السوداء اللون والتي تتيح بيانات المناتج 

ن أ إلاى اافة إلكتالوجات( عن المنتج والشركة المصانعة با  -عالنات إ   –مقاةع فيديو    –صور    –فائقة  
المعلومااات التااي توجااد عليااه بمجاارد  ىو التعاارف علااأمااز االسااتجابة السااريع ماان السااهل قراءتااه اسااتخدام ر 

ن رماز االساتجابة الساريع يمكان إجاناب ذلاك فا ىلاإ ،نترنا  إلحد الهواتف الذكية المتصالة باألتمرير كاميرا  
 40في حال تعر ه للتلف الجزئي بشكل جيد من جانب كاميرا الهاتف الذكي.  ىقراءته حت
عاااام مطلاااع ول لرماااز االساااتجابة الساااريع فاااي مجاااال المعاااامالت المالياااة ماااع ألوقاااد جااااء االساااتخدام ا    

صبح رمز أولي واليوم ألبدأ استخدام رمز االستجابة السريع في المعامالت التجارية للمرة احيا   م؛2011
والتااااي تعنااااي عاااادم الااااتالم  المااااادي بااااين  ،كثاااار وسااااائل الاااادفع الالتالمساااايةأجابة السااااريع ماااان بااااين االساااات
حياا تحققا  مان خاللاه المعاامالت  ؛حاد كبيار جائحاة كوروناا  إلاى  هوالذي ساهم  في انتشار   ،شخا  ألا

 جراءات االحترازية.إلا لالمالية دون التالم  المادي اتباع  
عماال التجاريااة ماا بااين تًامينه بالبطاقااات ألز االسااتجابة الساريع فااي اوتنوعا  مجااالت اسااتخدام رما     
المناتج جهزة الريا ية وغيرها لتعريا المستهلك بخطاوات اساتخدام ألالمالب  وا  :رشادية للمنتجات مثلإلا

عاااالن كتااارويج للمنتجاااات بواساااطة مساااح رماااز االساااتجابة الساااريعة للمشاااروبات إلباساااتخدامه فاااي ا مااارور ا
 ىلاااإن وصااال أ إلاااى ،وتحقياااق التسااالية والترفياااه ،جساااام االفترا اااية باااالواقعألساااقا  اإل ،ةعماااة المعلباااةألوا

 41لكتروني.إلاالستخدام الدقيق بمجال الدفع ا
نااواع التقنيااات المسااتخدمة برمااز أا يًاا  أوكمااا تتنااوع مجاااالت اسااتخدام رمااز االسااتجابة السااريع تتعاادد      

 االستجابة السريع وهي:
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بيانااات الوصاافية: البيانااات التااي يحملهااا رمااز االسااتجابة السااريعة هااي بيانااات حقيقيااة فااي كااواد الأ •
 و معلومات حول المنتج.أصورة فيديو 

: البيانات التي يحملها رمز االساتجابة الساريع هاي بياناات افترا اية ى كواد بيانات تعريا المحتو أ •
 نترن .إلي من مواقع اأمتاحة عبر 

و أكااواد بيانااات للتتبااع: البيانااات التااي يحملهااا رمااز االسااتجابة السااريع هااي بيانااات تتب يااة لموقااع أ •
  42من نقل وشحن. ةوالسائد استخدامها في الخدمات اللوجيستي ،منطقة جغرافية

لكتروني  إلفي الدفع ا   QR ن لتفعيل تقنية ال  اهمية الكبيرة التي توليها مؤسسات الدولة األرغم ا     
  1:توفر مجموعة من العوامل وهي  ىمد  ىفراد لتلك التقنية يعتمد علألن تبني اأال إ

بها مد  .1 والمقصود  المستخدم  ى التوافق:  التقنية مع خبرات  تلك  استخدام  ن  أحيا    ؛توافق سهولة 
 ليجعلها جزء من تعامالته اليومية.  مهمسهولة استخدام تلك التقنية عامل 

  ى التعقيد: ساهم التعقيد ومشاكل االستخدام في انخفا  تبني العديد من الوسائل التي تعتمد عل  .2
 الموبايل البنكي والبطاقات الذكية.  :لكتروني مثلإلالتقنيات المستحدثة في مجال الدفع ا

نه تزداد قيمة نظام الدفع لمستخدم  أ   ىقوية بمعننشاء كتلة   الخاصة بالشبكة و   :العوامل الخارجية .3
استخدامه  واحد  في  المستخدمين  من  مزيد  يبدأ  لعندما  نظام  ا،  بتبني  المستهلك  قرار  يتأثر  ذلك 

 خرين الذين يستخدمونه. االدفع بشكل كبير بكمية المستهلكين والتجار ا
استخدام  إالتكلفة:   .4 تكلفة  ا  ةيأن  الدفع  مجال  في  مستحدثة  البد  إلتقنية  من  أ لكتروني  تناف   ن 

 تمثل عنصر جذب للمستهلكين.  ىحيا انخفا  التكلفة العادية حت
لكتروني لتحمل العديد من  إلنظمة الدفع اأ  ىنظمة الدفع: تبقأمان نظام الدفع والثقة في مزودي  أ .5

 مان لتداول المعامالت التجارية من خاللها.  ألالسرية وا ىالمخاوف حول مد 
إلى    ام باإل افة  العوامل  من  عل  ى خر ألجموعة  تؤثر  ا  ىالتي  األتقبل  البنكية  للخدمات  لكترونية إلفراد 

  :وهي
ن استخدامه لتلك الخدمة سوف يحقق من خاللها  أداء المتوقع: وهو الدرجة التي يعتقد الفرد  ألا .1

 .  افيةإمكاسب 
و استنكاره  أ  هيع ج صدقاء" وتشأل "االسرة وا  تقبل المحي  االجتماعي   ىثير االجتماعي: وهو مد أالت .2

 و خدمة بنكية معينة. أ الستخدام تقنية 
مد  .3 بها  والمقصود  الميسرة:  والكافية  إ  ىالشرو   الالزمة  التقنية  التحتية  البنية  لتوفر  الفرد  دراش 

 43الستخدام تلك التقنية. 
 

 
1 NiinaMallat, “Exploring consumer adoption of mobile payments – A qualitative study” The Journal of 
Strategic Information Systems ,Volume 16, Issue 4, December 2007, Pages 413-432 
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  :تساؤالت الدراسة

يتمثل تواؤل الدراسة الرئيس في دور القائم باجتصال فةي المثسوةات المصةرفية الحيوميةة عينةة      
الدراسةةة فةةي  شةةر وتةةدعيم اسةةتخدام رمةةال اجسةةتجابة الوةةريع فةةي المعةةام ت الماليةةة ل فةةراد مةةن  ةة ار 

 التجار.

االساتجابة الساريع  زاساتخدام رماما األساليب اإلقناعية التي يستخدمها القائم باالتصاال لنشار وتادعيم  .1
 للمعامالت المالية لألفراد من صغار التجار.

 أكثر القطاعات الصناعية استخدام ا لرمز االستجابة السريع بالمعامالت المالية. ما .2
ما المصادر التاي يحصال مان خاللهاا القاائم باالتصاال علاى معلوماات حاول اساتخدام رماز االساتجابة  .3

 لألفراد من صغار التجار.السريع بالمعامالت المالية 
ا بالمعاااامالت  .4 ماااا تقيااايم القاااائم باالتصاااال لواقاااع اساااتخدام صاااغار التجاااار لرماااز االساااتجابة الساااريع حاليااا 

 المالية. 
عاااداد القاااائمين باالتصاااال لنشااار إ ماااا اإلجاااراءات التاااي اتبعتهاااا المؤسساااات المصااارفية الحكومياااة تجااااه  .5

  .بالمعامالت المالية لألفراد من صغار التجاروتدعيم استخدام رمز االستجابة السريع 
 .ما أكثر العوامل تأثير ا في تبني األفراد لرمز االستجابة السريع بالمعامالت المالية لصغار التجار .6
لرمااز االسااتجابة السااريع بالمعااامالت  ماان صااغار التجااار مااا العوائااق التااي تقااف أمااام اسااتخدام األفااراد  .7

  .المالية
باالتصال لنشر وتدعيم استخدام رمز االستجابة السريع بالمعاامالت المالياة لألفاراد ما مقترحات القائم   .8

 من صغار التجار.
 

 مصطلحات الدراسة: 

بالمؤسسات المصرفية الحكومية عينة الدراسة الموكل إليهم مهماة نشار   العاملون األفراد  :  القائم باجتصال 
 ،تقنياة رماز االساتجابة الساريع بالمعاامالت المالياة الخاصاة بهامو قناع األفراد من صغار التجار باستخدام 

ا من أن القائم باالتصال بالمؤسسات على اختالفها يمثل تلك المؤسسة ويعتمد في أدائه على تنفياذ نطالق  إ
سياستها واتباع التعليمات الخاصة بها وبالتالي فإنه يمثل نافاذة يمكان مان خاللهاا االةاالع علاى سياساات 

 لمؤسسة نفسها.وفكر ا
وهي  ،حد تطبيقات الواقع المعززأ: وسيلة للدفع والسحب اإللكتروني الالتالمسي و رمال اجستجابة الوريع 

معيناة تاتم قراءتهاا بواساطة كااميرا التليفاون المحماول وتتصال بالمحفظاة   اعبارة عن شكل مربع يحوي رماوز  
النقدياااة للمعاااامالت المالياااة لألفاااراد مااان صاااغار اإللكترونياااة للفااارد وياااتم مااان خاللهاااا ساااحب و ياااداع المباااال  

 التجار. 
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نواع البطاقات الالتالمسية أو أ: هي ماكينة يتم من خاللها الدفع باستخدام كافة POSماكينة  قاط البيع   
 المحافظ اإللكترونية.

 : أصاحاب المشاروعات التجارياة الصاغيرة مثال المكتباات والساوبر ماركا  وأصاحاب المحاال  ار التجةار
 التجارية الصغيرة ولي  المعني بها أصحاب األسماء التجارية الكبرى.

 اإلجرا ات المنهجية 

 نوع الدراسة:

تنتمي هذه الدراسة إلى نم  الدراسات الوصفية التحليلية التي تسعى إلى وصف ظاواهر أو أحادا   
معيناااة، وجماااع الحقاااائق والمعلوماااات عنهاااا، وصاااف الظاااروف الخاصاااة بهاااا التاااي يمكااان تحليلهاااا وتفسااايرها 

لمؤسسااات حيااا تهاادف إلااى التعاارف علااى دور القااائم باالتصااال با ؛مسااتخدم ا أساالوب المقابلااة شاابه المقننااة
المصاارفية فااي نشاار وتاادعيم اسااتخدام رمااز االسااتجابة السااريع فااي المعااامالت الماليااة لألفااراد ماان صااغار 

 التجار.
 

 منهج الدراسة: 

اعتمدت الدراسة على منهج المسح بشقه الكيفي الاذي ي عناى بتحليال وتفساير وعار  واقاع الحاال وال 
ى التحليال المنطقاي االساتقرائي للظاواهر االجتماعياة و نماا تعتماد علا  ،يستخدم الوساائل الكمياة واإلحصاائية

لاااى الوقاااوف بدقاااة علاااى دور القاااائم إلمعرفاااة أبعادهاااا وماهيتهاااا بدقاااة والتعماااق فاااي خصائصاااها، باإل اااافة 
باالتصال في المؤسسات المصرفية فاي نشار وتادعيم اساتخدام رماز االساتجابة الساريع بالمعاامالت المالياة 

ا فقااااد اسااااتخدم  الباحثااااة ماااانهج المسااااح القااااائم باالتصااااال بالمؤسسااااات لألفااااراد ماااان صااااغار التجااااار وبهااااذ 
المصااارفية؛ وذلاااك للتعااارف علاااى  األسااااليب والوساااائل واالياااات المعتماااد عليهاااا فاااي نشااار واساااتخدام رماااز 

 االستجابة السريع بالمعامالت المالية لألفراد من صغار التجار.
 مجتمع وعينة الدراسة:

ئمين باالتصال بكافة المؤسسات المصرفية الحكومية المتفااعلين ماع يتشكل مجتمع الدراسة من القا 
 العمالء بنشر وتدعيم استخدام رمز االستجابة السريع بالمعامالت المالية صغار التجار.

 عينة الدراسة:

" مبحااااوثين ماااان القااااائمين باالتصااااال بااااإدارة الاااادفع 10ةبقاااا  الدراسااااة علااااى عينااااة متاحااااة قوامهااااا "
بنااك  -بنااك مصاار -اإللكترونااي بالمؤسسااات المصاارفية الحكوميااة الااثال  التاليااة: )البنااك األهلااي المصااري 

مصاار  حكومياة بجمهورياةالأكبار المؤسسااات المصارفية  –تلاك  –القااهرة( وذلاك حياا تمثال عينااة الدراساة 
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( ممثلاين مان إدارة 3) -( ممثلين من إدارة الدفع اإللكتروناي البناك األهلاي المصاري 4العربية وذلك بواقع )
 ( ممثلين من إدارة الدفع اإللكتروني بنك القاهرة.3) –الدفع اإللكتروني بنك مصر 

 

 أسلوب جمع البيانات:
ه المقنناة وذلاك لتاوفير كام مان المعلوماات المقابلة شبه المقنناة: اساتخدم  الباحثاة إدارة المقابلاة شاب 

وتعاارف المقابلااة علااى أنهااا التفاعاال الشخصااي بهاادف محاادد بااين فااردين أو أكثاار  ،حااول مو ااوع الدراسااة
وهي إحدى األدوات ، (44) مسبوقةوتتميز بالمرونة، كما أنها تهدف الستخراج أفكار جيدة وافترا ات غير 

مؤشاارات عاان دور القااائم باالتصااال بالمؤسسااات المصاارفية الحكوميااة فااي الكيفيااة التااي أفااادت فااي إعطاااء 
وقاااد تمثلااا  محااااور  ،نشااار وتااادعيم اساااتخدام رماااز االساااتجابة الساااريع بالمعاااامالت المالياااة لصاااغار التجاااار

 المقابلة شبه المقننة فيما يلي:
 .: مرحلة اإلعداد المحور األول
  .: مرحلة التنفيذ المحور الثا ي

 .مرحلة ما بعد االستجابة  الثالث:المحور 
  :اإلجرا ات المنهجية لتطبيس أداة جمع البيا ات 

البنااك  –بنااك القاااهرة  –قاماا  الباحثااة بالتواصاال مااع الجهااات المعنيااة بالدراسااة الااثال  "بنااك مصاار 
، (45) لتحكيمهاااااألهلاااي "وتااام تحدياااد موعاااد للمقابلاااة وذلاااك بعاااد عااار  دليااال المقابلاااة علاااى أسااااتذة اإلعاااالم 

 زمة عليها.والتأكد من استيفائها لجميع الشرو  لتالئم مو وع الدراسة و جراء التعديالت الال
تتنااول الدراساة فقا  دور القاائم باالتصاال بالمؤسساات المصارفية الحكومياة الاثال  الحدود الموضةوعية:   

دون غيرهااا وذلااك باسااتخدام األدوات الكيفيااة فااي الدراسااة ممثلااة فااي المقابلااة شاابه  -فقاا   -سااالفة الااذكر 
 .المقننة

وقاماا   ،القاااهرة الكباارى "القاااهرة الجياازة القليوبيااة"نطااا   الدراسااة فاايأجرياا  الحةةدود الج رافيةةة والالمنيةةة:  
مقابالت ماع القاائمين باالتصاال بالمؤسساات المصارفية الاثال  ساالفة الاذكر وذلاك فاي   10الباحثة بإجراء  
   .م2021 ويوني 30مايو وحتى  1الفترة من 

 

 نتائج الدراسة: 

  :استعراض بيا ات القائمين باجتصال بعينة الدراسة

الحكومية الثال  موافقتهم على إجراء المقابلة لكانهم أبدى القائمون باالتصال بالمؤسسات المصرفية 
علاى ذلاك ةلبا  الباحثاة مان كال  مان البااحثين توصايا  وبنااء   ،رفًوا اإلفصااص عان مسامياتهم الوظيفياة

 أنفسهم بصفات يرون أنها تعك  دورهم في العمل بالمؤسسة وقد جاءت المسميات على النحو التالي:
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 سنوات العمل  الون  التو يف  المثسوة المصرفية 

 البنك األهلي المصري 

 9 39 ترس -
 3 35 موظف  -
 12 42 قائد  -
 4 24 نشي  -

 بنك مصر 
 3 32 موظف -
 4 30 فاعل -
 2 28 مؤثر -

 بنك القاهرة
 5 29 مندوب  -
 2 25 مؤثر  -
 2 23 مغامر -

 

وقااد الحظاا   اعاما   42إلااى  23جااءت عينااة الدراساة ماان القاائمين باالتصااال فااي الفةاة العمريااة مان 
الباحثااة أثناااء الدراسااة أن الفةااات العمريااة الصااغيرة بشااكل عااام تجااد مرونااة أكباار فااي شاارص التقنيااة الخاصااة 

بينمااا اتجااه القااائمون باالتصااال ماان  ،برمااز االسااتجابة السااريع حتااى مااع الباحثااة نفسااها أثناااء إجااراء المقابلااة
حياااا جااااء شااارص القاااائمين  ؛ة وااللتااازام باااالنص الفةاااة العمرياااة األكبااار إلاااى التركياااز علاااى اإلجاااراءات اإلداريااا

ا بااألورا  التاي يجاب اساتيفاعها مان جاناب األفاراد للحصاول علاى ماكيناة قاراءة رماز  باالتصال مدعم ا دوما 
وترى الباحثة أن ذلك قد يرجع إلى ةبيعة اهتمام   ،وشرحها بشكل أكثر تفصيال     POSاالستجابة السريع 

يتماشى مع الدراسات واألدبيات السابقة في مجال اإلعالم التاي تنادرج تحا  الفةات العمرية نفسها وهو ما 
على استخدام والتفاعل مع األفكار المبتكارة  نظرية انتشار المستحدثات التي تفتر  أن الفةة األكثر إقباال  
 هي فةة صغار السن أو الشباب بشكل أكثر عن غيرهم.

وتمثلااا  اإلدارة الساااابقة لااادى أغلاااب القااااائمين سااانة  12تراوحااا  سااانوات العمااال مااان سااانتين إلااااى   
أكبااار لااادى  اوفهمااا   اباالتصاااال فاااي إدارة الخااادمات اإللكترونياااة  المااادفوعات، وقاااد الحظااا  الباحثاااة تمرسااا  

القائمين باالتصال السابق لهم العمال باإدارة الخادمات اإللكترونياة عان مان كاانوا باإدارة الحساابات التجارياة 
ياااة بينماااا مااان حياااا الجاناااب اإلداري فاااإن القاااائمين باالتصاااال باااإدارة الحساااابات فيماااا يتعلاااق بالجواناااب التقن

القائد حيا صرص  ؛التجارية يمتلكون خبرة أكبر في اإلجراءات الخاصة بتفعيل الخدمة لدى صغار التجار
)أن خدمة رمز االساتجابة الساريع تاأتي مان باين مجموعاة مان الخادمات   :سنة البنك األهلي المصري   42
رونية التي يقدمها البنك  ألصحاب الحسابات التجارية من صغار التجاار وكيفياة إقنااع العماالء مان اإللكت

صغار التجار بها هي الطر  نفسها المتبعة إلقناعهم باستخدام أي من الخدمات اإللكترونية األخارى مثال 
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استخدام تطبيقات البنك أون أو نشر ثقافة   –استخدام بطاقات البيع والشراء الذكية   –المحفظة اإللكترونية  
موبايل بنك( وهو ما ترى الباحثة أنه يعك  منصب القائم باالتصال بالمؤسسة باإل افة إلاى أناه   –الين  

ا مااع ساانوات العماال للقااائم باالتصااال التااي جاااءت لتمثاال  ا خباارة  12يتماشااى أيًاا  ساانة وبالتااالي تمثاال أيًاا 
 إللكترونية.للقائم باالتصال في مجال الخدمات والمدفوعات ا
  :ا لمحاور المقابلةسوف تقوم الباحثة باستعراض  تائج الدراسة وفقً 

  :المحور األول: مرحلة اإلعداد 

فيمااا يخااص باادء القيااام بمهمااة نشاار رمااز االسااتجابة السااريع  لصااغار التجااار بالمؤسسااات المصاارفية 
   م2020فقد اتفق  أغلب القائمين باالتصال على أن توليهم للمهمة مع بداية عام  ،الحكومية عينة الدراسة

ا  مااع بدايااة حمااالت  توعيااة الجمهااور بمفهااوم رمااز االسااتجابة  ا يتفااق زمنياا  وهااو مااا تاارى الباحثااة أنااه أيًاا 
لقهااا السااريع  وذلااك ماان خااالل اإلعالنااات وحمااالت التوعيااة القوميااة مثاال حملااة التوعيااة القوميااة التااي  أة

 42قائةةد . وصاارص م2020فااي ساابتمبر   ةالبنااك المركاازي المصااري واتحاااد بنااوش مصاار بعنااوان باااي نقدياا
وفاي ماايو مان العاام  م2021)أن بداية القيام بالمهمة جاءت مع  بداية عاام   سنة البنك األهلي المصري:
لساريع مان خاالل محفظاة ميسر الدفع اإللكتروني العتماد رمز االساتجابة ا "جيديا"نفسه جاء تعاون شركة 

الفون كاش( وهو ما ترى الباحثة أنه جاء بعد عامين من اعتماد البنك المركزي المصري للمعايير الموحدة 
والملزماااة لكافاااة البناااوش المااارخص لهاااا قباااول المااادفوعات  م2018الساااتخدام رماااز االساااتجابة الساااريع عاااام 

ة الدراسة وقاد مانح البناك المركازي المصاري البناوش اإللكترونية التي من بينها البنوش الحكومية الثال  عين
 المرخص لها مدة ثالثة شهور لتوفيق أو اعها للقيام باستخدام تقنية رمز االستجابة السريع".

أما استخدام القائم باالتصال نفسه لرمز االستجابة السريع في المعاامالت المالياة ماع صاغار التجاار 
المؤسسااات المصاارفية الحكوميااة عينااة الدراساة أنهاام نااادر ا مااا  يقومااون فقاد اتفااق أغلااب القااائمين باالتصاال ب

باساااتخدام رماااز االساااتجابة الساااريع فاااي محاااي  تعاااامالتهم المالياااة، وجااااءت نسااابة اساااتخدام رماااز االساااتجابة 
سةةنة بنةةك  32موظةةف السااريع بمعااامالت القااائم باالتصااال نفسااه مااع صااغار التجااار  لتمثاال كمااا أشااار "

)إذا قارن  من لديهم محافظ إلكترونية ويستخدمون رمز االستجابة السريع  من صاغار التجاار فاي   مصر:
ا مااع الصاافة التااي اختارهااا القااائم  محااي  اسااتخدامي اليااومي هيكااون واحااد ماان عشاارة( وهااو مااا يتوافااق أيًاا 

نشار الثقافاة  باالتصال لنفسه حيا إنه يرى أن عمله مجرد وظيفة ليس  أكثر ومن هنا فهو ال يسعى إلى
 25مةةثرر بشاكل شخصااي ولكناه ياارى أن عملاه مجاارد وظيفاة تنتهااي بانتهااء ساااعات العماال فقا ،  وأشااار 

س بااه ماان صااغار التجااار ماان محااالت السااوبر ماركاا  والمحااال أال باا ا)أن هناااش عاادد    سةةنة بنةةك القةةاهرة
شااارتهم إليهااا أثناااء إدون التجاريااة تشااير إلااى رمااز االسااتجابة السااريع علااى أبااواب المحااال أو أثناااء الاادفع 

و ذا أشارت إليه برغبتي فاي الادفع مان خاالل ماكيناة رماز االساتجابة الساريع لجاأ إلاى   ،عملية الدفع بالفعل
ا أن .. مبررات مثل أن اللي بيعرف يشغلها مش موجود حالي ا أو الشبكة ليسا  متاوفرة( وتارى الباحثاة أيًا 
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مليات الدفع اإللكتروني تتأثر بشكل كبيار بالمساتوى الثقاافي استخدام ورمز االستجابة السريع الفعلي في ع
التااي أكاادت  Nikhil Kashinath Gosaviواالجتماااعي لمحااي  التاااجر نفسااه وهااو مااا يتفااق مااع دراسااة 

نتائجها على أن االساتخدام األكبار للمحاافظ اإللكترونياة ولوساائل الادفع اإللكتروناي بالعاصامة أكبار بكثيار 
ا إلاى تاأثير المسااتوى الثقاافي والفكاري للمسااتخدمين ومادى تقابلهم لتلااك مان بااقي المادن وهااو ما ا يشاير أيًاا 

التقنية. وقد اتفق القائمون باالتصال على أن عدم روبة صغار التجاار إلاى تفعيال رماز االساتجابة الساريع 
هاااو الخاااوف مااان المخااااةرة والروباااة فاااي الشاااعور بالمقابااال الماااادي بشاااكل نقااادي هاااو ماااا يتفاااق ماااع دراساااة 

Francisco Liébana  تااأثير عاماال األمااان فااي اتجاهااات األفااراد نحااو اسااتخدام ةاار  التااي أكاادت علااى
 الدفع غير النقدية مهما كان  نسبة المخاةرة   يفة. 

جاااااءت تفًاااايالت القااااائم باالتصااااال بالمؤسسااااات المصاااارفية الحكوميااااة لطاااار  الاااادفع اإللكترونيااااة  
ى تفًاايل التعاماال بااأي ماان ةاار  الاادفع فااي حالااة توافرهااا او علاا اللمعااامالت الماليااة الخاصااة لتشااهد اتفاقاا  

بالبطاقاات الذكياة  ن الادفع مان خاالل تقنياة الاواي فاايأ) سةنة بنةك القةاهرة  23م ةامر  تواجدها كما أشاار  
إال أنهااا ال تتااوافر  ،ماان جانااب البااائع اكبياار    اهااي األكثاار تفًاايال  بالنساابة لااه حيااا إنهااا ال تتطلااب مجهااود  

ا  لدى صغار التجار إال أن تلاك التقنياة موجاودة بشاكل أكبار لادى أصاحاب األساماء التجارياة الكبيارة وأيًا 
لكبيارة( وقليال ماا توجاد لادى صاغار التجاار وهاو ماا يتفاق بالمطاعم والمحالت التجارية باالموالت التجارياة ا

لتتوقاع  أن يمتاد اساتخدام تلاك التقنياة مان المؤسساات المالياة والمصارفية   Kennard Derianمع دراساة 
 الكبرى إلى الشركات المتوسطة والصغيرة. 

للادفع  باساتخدام بتقييم القائم باالتصال بالمؤسسات المصرفية الحكومية للو ع الحاالي  فيما يتعلق 
فقاد اتفاق أغلابهم علاى أنهام يارون أن المساتقبل القرياب بتقنياتاه الحديثاة  ،رمز االستجابة السريع فاي مصار

لدى صغار التجار أو باين األساماء التجارياة  سوف يدفع األفراد بشكل أكبر إلى استخدام تلك التقنية سواء  
)أن الهواتااف المحمولااة اان نة بنةةك القةةاهرة: سةة 29منةةدور الكبياارة وصااغار التجااار " وهااو مااا صاارص بااه  

لدى األفراد الستخدام رمز االستجابة السريع  حتى  اكبير   او مكاناتها الحديثة والمتطورة باستمرار تمثل حافز  
)أن تقييماااه لواقاااع سةةةنة البنةةةك األهلةةةي المصةةةري:  30فاعةةةل و ن كانااا  علاااى سااابيل التجرباااة( وأ ااااف 

أصااحاب  حيااا إن المعااامالت الماليااة مااع صااغار التجااار سااواء   ،حااد كبياار االسااتخدام الحااالي إيجااابي إلااى
تحفيزياة تًااف إلاى التااجر وهاو ماا  امخفًاة ونقاةا   االسوبر مارك  أو المحال التجارية تتًمن عرو   

لاادى األفااراد لتجربااة الاادفع بواسااطة رمااز االسااتجابة السااريع نظاار ا النخفااا  التكلفااة والمزايااا  اقااد يمثاال حااافز  
)أن هنااش العدياد مان المجهاودات  سنة بنةك مصةر:  32موظف   ى التي يحصلون عليها( وأ اف  األخر 

التاي تبااذلها الدولااة بمؤسساااتها المختلفااة نحاو تفعياال ونشاار رمااز االسااتجابة الساريع وغيااره ماان وسااائل الاادفع 
يتفاق ماع دراساة وبالتالي فإن الغد القريب يحمل معه نسب استخدام كبيرة الشك فيها( وهو ما   ،اإللكتروني

Francisco Liébana-Cabanillas    وآخاارون التااي أكاادت نتائجهااا علااى أن  جهااود الدولااة للنهااو
باالقتصاد الرقمي تحتاج إلى مجهودات ةويلة ومستمرة وتلقي بالعابء األكبار علاى المؤسساات المصارفية 
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الكيانااات المعنيااة بكافااة والمؤسسااات العاملااة فااي مجااال تكنولوجيااا االتصااال والمعلومااات  بوصاافهما أكثاار 
 التقنيات الحديثة.

 ون يعماال بهااا القااائمأمااا اإلجااراءات التااي اتبعتهااا المؤسسااة المصاارفية الحكوميااة عينااة الدراسااة التااي  
 ،التجاراالستجابة السريع بالمعامالت المالية لصغار  استخدام رمزباالتصال لتأهيلهم للقيام بنشر وتدعيم  

ماان  بنجاااص لعاادد اتفااق القااائمون باالتصااال علااى أن اإلجااراءات تمثلاا  فااي اجتياااز القااائمين باالتصااال  فقااد 
عمال الدورات التدريبية المكثفاة التاي أشارف عليهاا البناك المركازي واتحااد البناوش المصارية، باإل اافة إلاى 

ا لشااارص أهمياااة تطبياااق رماااز االساااتجابة الساااريع بالمنظوماااة  عمااال تحااا  إشاااراف ورش البناااك المركااازي أيًااا 
وذلك باإل افة إلى مجهودات شخصية لبعت القائمين باالتصال لفهم أكبر وتدعيم معرفتهم   االقتصادية.

سةةنة بنةةك  23م ةةامر أ اااف  المصاارفي فقااد بتلااك التقنيااات الحديثااة وكيفيااة االسااتفادة منهااا فااي المجااال 
والتجاريااة )اجتاازت العديااد ماان الاادورات المجانيااة عباار اإلنترناا  فااي مجااال المعااامالت المصاارفية  :القةةاهرة
إلاى حاد كبيار ماع الصافة  أناه يتفاقمن إنجازاتي الشخصية( وهوماا تارى الباحثاة   اتلك الدورات جزء    واعتبر

ا اهتماماه الشخصاي بالعمال علا ى تطاوير معارفاه التي اتخاذها القاائم باالتصاال لنفساه وهاو ماا تعكا  أيًا 
 ومعلوماته.

جاااءت مصااادر المعلومااات التااي اعتمااد عليهااا القااائمون باالتصااال بالمؤسسااات المصاارفية الحكوميااة  
عينااة الدراسااة فااي نشاار واسااتخدام رمااز االسااتجابة السااريع بالمعااامالت الماليااة لصااغار التجااار التااي شااهدت 

اناااات الحكومياااة الصاااادرة مااان البناااك المركااازي اتفاااا   جمياااع القاااائمين باالتصاااال ممثلاااة فاااي "النشااارات والبي
)النشرات التاي تو اح اإلجاراءات سنة البنك األهلي المصري:  35موظف المصري التي جاءت كما قال 

باإل ااافة إلااى االةااالع علااى   ،الخاصااة بالمعااامالت الماليااة لصااغار التجااار الصااادرة عاان البنااك المركاازي 
ول التااي قاماا  بإصاادار الخدمااة  التااي يوفرهااا البنااك المركاازي التجااارب المصاارفية السااابقة بالمؤسسااات والااد 
: )إتاحة دوريات علمية صادرة عن سنة بنك مصر  39ترس  المصري  من قاعدة البيانات( كما أ اف 

الشااركات والمصااادر الموثوقااة عاان الخدمااة إلااى جانااب االسااتعانة بتقااارير شاابكة مياازة ديجيتااال شاابكة الاادفع 
 القومي(. 
الباحثة أن ذلك يعك  روبة القائمين باالتصال بالمؤسسات المصرفية الحكومية محل الدراسة وترى  

فااي اإللمااام بكافااة الجوانااب والمصااادر التااي ماان شااأنها نشاار اسااتخدام رمااز االسااتجابة السااريع علااى الوجااه 
 Seuk Yen الحكومية أو الجهود البحثية وهو ما يتفق مع دراسة الجهود سواء  كمل مستفيدة من كافة ألا

Phoong   لمقاادمي الخدمااة لالسااتفادة منهااا فااي  اكبياار   امعلوماتياا   االتااي أكاادت نتائجهااا علااى أنهااا تمثاال دعماا
ا أناااه يبااارز القيماااة  ،تاااوفير الخدماااة بالشاااكل المرغاااوب فياااه مااان جاناااب العماااالء وهاااو ماااا تااارى الباحثاااة أيًااا 

 توليها تلك المؤسسات المصرفية للبحا العلمي. واألهمية التي
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 المحور الثا ي: مرحلة التنفيذ

ا ألغلااااب القااااائمين القطاعاااات األكثاااار اسااااتخدام ا واساااتجابة السااااتخدام رمااااز االسااااتجابة الساااريع  وفقاااا  
غذيااة والمشااروبات، كمااا صاارص أحااد القااائمين باالتصااال بالمؤسسااات ألباالتصااال جاااءت ممثلااة فااي قطاااع ا

)ينشاا  اسااتخدام الخدمااة لاادى  سةةنة البنةةك األهلةةي المصةةري: 42قائةةد ة الحكوميااة محاال الدراسااة المصاارفي
"المنتجاات ساريعة االساتهالش" الغذائياة وقطااع الادواء بشاكل أكثار    FMCGقطاع المنتجاات االساتهالكية  

ا بشاكل أكبار من باقي المنتجات والخدمات( وهو ماا يعناي أن اساتخدام رماز االساتجابة الساريع يلقاي رواجا  
التي    Kavithaوهو ما يتفق مع دراسة   واألغذية،في مجال السلع سريعة االستهالش وقطاع المشروبات 

هااا علااى أن هناااش عالقااة إيجابيااة بااين تكاارار العمليااة الشاارائية للمنااتج المرتبطااة بطبيعااة الساالع أكاادت نتائج
االسااتهالكية وبااين روبااة العمااالء أو األفااراد فااي اسااتخدام رمااز االسااتجابة السااريع فااي عمليااة الاادفع باعتبااار 

ماع تكارار  هاحثاة إلاى أناوهاو ماا قاد ترجعاه الب ،من أشكال االبتكار ووسايلة غيار تقليدياة تلك الوسيلة شكال  
الملل من االنتظار لساعات في ةوابير الدفع النقدي وهو ما يجعله ر بن العميل قد يشعإالعملية الشرائية ف

 يفًل الدفع باستخدام رمز االستجابة السريع كأحد أسرع الوسائل للدفع.
القاائمين باالتصاال جاءت مسارات اإلقناع العقلية في مقدمة مسارات اإلقناع المساتخدمة مان جاناب 

بالمؤسسات المصرفية الحكومية عينة الدراسة في نشر استخدام رمز االستجابة السريع بالمعامالت المالية 
)التركيااز علااى  تحقيااق مياازة حقيقيااة وفوريااة ماان  سةةنة بنةةك مصةةر: 28 مةةثررلصااغار التجااار، كمااا صاارص 

 Lemmaى الباحثة أنه يتفق مع دراسة وهو ما تر  ،استخدام تلك التقنية بشكل فعلي لدى صغار التجار(
Lessa  Firehiwot Abebe ,  2020   التاي أكادت نتائجهاا علاى أن أكثار العوامال التاي تادفع التجاار

إلى استخدام رمز االستجابة السريع بالمعامالت المالية هي الميزة النسبية والفائادة التاي تعاود علاى صاغار 
) أن تجاارب  سةنة البنةك األهلةي المصةري: 35موظف وقد صرص نفسهم من استخدام تلك التقنية أالتجار  

في غاية األهمية يتم إقنااع العميال  ااخرين من المقربين في محي  العميل من صغار التجار تمثل عامال  
ا علااى أن تجااارب التجااار ااخاارين تااأتي فااي المرتبااة الثانيااة بعااد القيمااة  ماان خاللااه( إال أنااه قااد أكااد أيًاا 

ا ماع نتاائج دراساة الحقيقية التي ي  ً  ستشعرها العمالء باستخدام رمز االستجابة السريع  وهو ما  يتفق أي
Seuk Yen Phoong  ن الفائادة المدركاة وساهولة االساتخدام المدركاة واألماان أوآخرون التي أكادت فيهاا

ق بالتب ياة المدرش لها عالقة إيجابية ومهمة باستخدام تطبيقات الدفع عبار الهااتف المحماول وهاو ماا ينطبا
إلاى جاناب ذلاك جااءت العارو  والتجاارب المجانياة كأحاد  ،على  الدفع باساتخدام رماز االساتجابة الساريع

هم المسارات التي يعتمد عليها القائمون باالتصال فاي نشار اساتخدام رماز االساتجابة الساريع لادى صاغار أ 
"أن العرو  سنة بنك القاهرة:  23م امر وذلك حيا اتفق غالبية القائمين باالتصال  كما ذكر   ،التجار

الترويجياة و مكانياة تجرباة الخدماة المجانياة والنقاا  المجانيااة ماع كال عملياة بياع باساتخدام رماز االسااتجابة 
ي وقا  وأي مكاان وذلاك مان خاالل أحد مسارات اإلقناع التي تشعر العميل بتوافر النقد في أالسريع تمثل  
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ا ماع دراساة  "،تخدام تلاك الخدماةإحسااس العميال بعاودة النفاع علياه مان اسا  Mai Thiوهاو ماا يتفاق أيًا 
Quynh Nhu  وآخااارون التاااي أكااادت نتائجهاااا علاااى أناااه لتفعيااال خدماااة الااادفع مااان خاااالل اساااتخدام رماااز

االستجابة السريع البد من االهتمام بترويج تلك الخدمة وو ع خط  تسويقية خاصة بتلك الخدمة البنكية 
  لتشجيع العمالء على استخدامها.  

فااي الساارعة واألمااان  لخدمااة ممااثال  باسااتخدام ا اجاااءت أكثاار العواماال التااي تجعاال العمياال يتخااذ قاارار  
"أن تساهيل  سةنة بنةك مصةر: 32موظةف و مكانية االستخدام النقدي في أي وق  وأي مكان"، كما صرص 

إجااراءات حصااول العمياال علااى الخدمااة تعااد أول وأكثاار العواماال التااي تساااعد العمياال علااى اسااتخدام رمااز 
ناات اماكيناات نقاا  البياع مان خاالل تساجيل البي االستجابة السريع وهو ما قاام باه البناك مان إتاحاة وتاوفير

)أن البناك  قاام  بالعدياد مان االتفاقاات سنة البنك األهلي المصةري:   42قائد  فق  على موقع البنك( وأفاد  
مع الجهات الحكومية  مثل التعاون للبترول وجم يات بيوت الشباب المصرية وساداد خدماة عباور محااور 

كة مصر للتأمين( وهو ما ترى الباحثة أنه يعزز من الفائدة المحققة ويوسع قناة السوي  باإل افة إلى شر 
من مجاالت استخدام رمز االستجابة الساريع وهاو ماا يمثال عامال جاذب للعدياد مان العماالء وهاو ماا يتفاق 

ا ماع دراساة   ً  ةالتاي أكادت نتائجهاا علاى أن الفائادة المدركاة تاؤثر بشاد  Kavitha , Kannan  2020أي
المساتهلك واتجاهاات العماالء نحاو اساتخدام تطبيقاات الادفع مان خاالل الهااتف المحماول . وأكاد في موقف  

)أن العرو  والخصومات لعملياات البياع والشاراء مان خاالل محفظاة قااهرة سنة بنك القاهرة:    23م امر  
العارو   في استخدام العمالء من صاغار التجاار للمحفظاة واالساتفادة مان  امؤثر    كاش للتجار تمثل عامال  

ثاارت أ)جائحااة كورونااا كاناا  ماان بااين العواماال التااي  سةةنة بنةةك مصةةر 28مةةثرر وقااد أشااار  ،والخصااومات"
ا  الخادمات الالتالمساية  بشكل إيجابي على تبني األفراد لتطبيقات الادفع اإللكترونياة بشاكل عاام وخصوصا 

جهاا علاى أن التاي أكادت نتائ Somkid Yakean 2020( وهاو ماا يتفاق ماع دراساة QR-Codمثال ال 
تطبيق إجراءات التباعد المكاني واإلجاراءات االحترازياة قاد سااهم  بشاكل كبيار فاي دفاع األفاراد إلاى تبناي 

 الوسائل الغير نقدية في التعامالت المالية لألفراد بشكل عام.
فيماااا يتعلاااق باااالعوائق التاااي تحاااد مااان أو تقلااال احتمالياااة اساااتخدام  صاااغار التجاااار  لرماااز االساااتجابة 

أكثاار األسااباب التااي تقلاال سةةنة البنةةك األهلةةي المصةةري:)  42قائةةد  ع فااي المعااامالت الماليااة صاارصالسااري
فرصة استخدام عدد كبير من صغار التجار لرماز االساتجابة الساريع هاي عادم اماتالش بعات مان صاغار 

 شااكل عااام أمااام اسااتخدامهم لتلااك التقنيااات الحديثااة ب اوهااو مااا قااد يمثاال عائقاا   التجااار لهواتااف حديثااة ذكيااة (
: )أكثااار األساااباب التاااي تمناااع أو تقلااال اساااتخدام األفاااراد لرماااز سةةةنة بنةةةك القةةةاهرة 29 ةةةرن منةةةدور  كماااا

 ،االستجابة السريع بالمعامالت المالية كان  عادم  الفهام واإلحسااس بالمخااةرة  باساتخدام الوساائل التقنياة
مااع زيااادة إحساسااهم بالمسااةولية تجاااه أساارهم وتجااارتهم خاصااة فااي ظاال جائحااة كورونااا ومااا صاااحبها ماان 

ا  هباااو  فاااي معااادل البياااع والشاااراء علاااى أر  الواقاااع( سةةةنة البنةةةك األهلةةةي  35موظةةةف وقاااد صااارص أيًااا 
هاي أن )أن من بين أكثر األسباب التي تجعل األفراد غير مقبلين بشكل كبير علاى تلاك التقنياة   المصري:
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ا  ،تلك المعامالت المالية غير النقدية تأخذ وقت ا لكي يتم تحويلها إلاى شاكل نقادي قابال للساحب( وهاو أيًا 
ما ترى الباحثة أنه يتفق مع الدراسات السابقة التي تناول  الشعور بالمخاةرة من بين أكثر األساباب التاي 

ا ماع نتاائج دراساة وهو ما تر   ،تحد من استخدام األفراد لرمز االستجابة السريع ي الباحثاة أناه قاد يتفاق أيًا 
Ni Putu Ani Karniawati  وآخرون التي أكدت نتائجهاا علاى أن أكثار العوامال التاي تحاد مان اساتخدام

الثقاة . حياا تارى الباحثاة أن  –المخااةرة  –قياود الشابكة  –رمز االستجابة السريع بين األفراد عدم الفهام 
الشبكة  يمثل عائق ا للمعامالت البنكياة الحقيقياة علاى أر  الواقاع  لألفاراد  هذا الشعور بالمخاةرة أو قيود 

لاادى قطاااع  ومستساااغةفااي معااامالتهم اليوميااة بااالبنوش حيااا إن جملااة "السيسااتم واقااع" هااي كلمااة مألوفااة 
عريت من المصريين تعك  حالة من عدم الثقة فاي اساتخدام تلاك التقنياات  فاي المعاامالت المالياة التاي 

د علاااى اإلنترناااا ، وبالتاااالي كلمااااا كانااا  المعاااامالت الخاصااااة بااااألفراد ذات عالقااااة بالجاناااب المااااالي تعتمااا
والتحاااويالت المالياااة  انعكااا  ذلاااك سااالب ا علاااى تقااابلهم لتلاااك المعاااامالت باإل اااافة إلاااى أن إحسااااس الفااارد 

 ة الخدمة نفسها.بالمسةولية تجاه أسرته وأعبائه االقتصادية هي ما قد يحد حتى من محاولة العميل لتجرب
ا  أكثر الوسائل التي يتم االعتمااد عليهاا فاي نشار ثقافاة اساتخدام رماز االساتجابة الساريع جااء إجماعا 
بين القائمين باالتصال بالمؤسساات المصارفية الحكومياة محال الدراساة علاى الحماالت التوعوياة كماا أشاار 

ن الحملاة القومياة للتوعياة التاي أةلقهاا "إسنة البنك األهلي المصةري:  35موظف أحد القائمين باالتصال 
التاي شاارش فيهاا الانجم عمارو عباد  ة"نقديا "بااي بااي  :البنك المركازي المصاري واتحااد بناوش مصار بعناوان

د خااد أكشاان  -د ده زماان اإللكترونيااة  - ةالجلياال أخاادت هاشااتاج مميااز علااى اإلنترناا  د باااي باااي نقدياا
فاي توعياة الماواةنين بشاكل عاام وصاغار التجاار بأهمياة  ايار  ت يش أحسن . قاد أحادث  تلاك الحملاة أثار ا كب
كما أشار "أن بعد الحملاة وتعار  النااس أصابح علاى   POSوببساةة استخدام ماكينة الدفع اإللكتروني 

األقااال النااااس عنااادها اساااتعداد تسااامع التفاصااايل "وهاااذا ماااا تااارى الباحثاااة أناااه يتااازامن ماااع  قياااام بناااك مصااار 
 ،وبناك القااهرة باالترويج لمحفظاة قااهرة كااش تجاار ، BM Wallet ة بمحفظاة بإعالناات للتارويج والتوعيا

)إن البناك قاد قاام بإتاحاة التبارع مان خاالل محفظاة قااهرة كااش  سنة بنك القاهرة: 29مندور وقد أ اف  
تجااار لتوساايع نطااا  اسااتخدام رمااز االسااتجابة السااريع( وهااو مااا تاارى الباحثااة أنهااا إحاادى الطاار  التااي ماان 

وم البناااك بمحاولاااة فاااتح مجااااالت جديااادة وتعرياااا العماااالء بمجااااالت جديااادة ياااتم اساااتخدام رماااز خاللهاااا يقااا
 االستجابة السريع من خالله.

جاءت اإلعالنات كأبرز األنشطة االتصالية التي يتم من خاللها تشجيع األفراد علاى تبناي اساتخدام 
: )إن اإلعالنااات سةةنة بنةةك مصةةر 32موظةةف وقااد أشااار  ،رمااز االسااتجابة السااريع فااي المعااامالت الماليااة

تقااوم بالتوعيااة والتعريااا بالخاادمات والمفاااهيم الحديثااة التااي ال يعرفهااا الناااس خاصااة فااي مجااال الخاادمات 
ولكاان كيفيااة االسااتخدام والشاارص للمزايااا والتعاارف عليهااا يااتم ماان خااالل االتصااال المباشاار مااع  ،اإللكترونيااة
: )إن اإلعالنااات عباار مواقااع التواصاال االجتماااعي سةةنة  بنةةك القةةاهرة 23م ةةامر كمااا أ اااف  ،العمياال(

خاصة الفيسبوش تشهد تفاعال  كبير ا خاصة مع الشباب وصغار السن وهو ما يعاد مان باين أكثار األنشاطة 
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االتصاااالية تاااأثير ا فاااي قطااااع الشاااباب( وهوماااا تااارى الباحثاااة أناااه يعكااا  إلاااى حاااد كبيااار اهتماااام المؤسساااات 
التوجه إلى قطااع عاريت مان المساتخدمين مان الشاباب وصاغار السان المصرفية الحكومية عينة الدراسة ب

ا فةة تمثل    ً سةنة البنةك  35موظةف المصةري من المجتمع  وهاو ماا اتفاق ماع ماا صارص باه  %60وهم أي
)نظاار ا ألهميااة قطاااع الشااباب قااام البنااك بعقااد اتفاقيااة تعاااون مااع جم يااة بيااوت الشااباب المصاارية   األهلةةي:

ا ما يتفق وذلك لتوفير الخدمات ال  ً مصرفية لكافة بيوت الشباب المصرية بكافة أنحاء الجمهورية( وهو أي
التاي أكادت نتائجهاا علاى أن  مان باين أكثار وساائل stroiu ăMihai FeleaIrina& Alb(46 )ماع دراساة

الااادفع االلكتروناااي تفًااايال  لااادى الشاااباب الااادفع مااان خاااالل بطاقاااات الاااواي فااااي ورماااز االساااتجابة الساااريعة 
 ي مجال المطاعم والمأكوالت السريعة.خاصة ف

 

 المحور الثالث: مرحلة ما بعد اجستجابة

جااااء تقيااايم أغلاااب القاااائمين باالتصاااال  بالمؤسساااات المصااارفية الحكومياااة لمااادى إقباااال األفاااراد علاااى 
سةنة  32موظف حيا أفاد  ؛استخدام رمز االستجابة السريع بالمعامالت المالية  أنه م ر   إلى حد كبير

: )إن البنااك يحاااول بشااكل مسااتمر تسااهيل اإلجااراءات الخاصااة بحصااول صااغار التجااار علااى بنةةك مصةةر
حيا أتاص البنك إمكانية ةلب  الماكينات من خاالل الموقاع اإللكتروناي دون الحاجاة   ؛ماكينات نقا  البيع

  مSomkid Yakean 2020إلى الذهاب إلى البنك واالنتظار لسااعات ةويلاة( وهاو ماا يتفاق ماع دراساة 
التااي أكاادت نتائجهااا علااى أن  اسااتخدام تطبيقااات الاادفع عباار المحمااول بمااا فيهااا اسااتخدام رمااز االسااتجابة 

أمثاال لكبااار الساان وربااات المناازل حيااا تغناايهم عاان االنتظااار لساااعات ةويلااة بااالبنوش.  السااريع  تمثاال حااال  
ياات الصايانة والمتابعاة ماع )أن البناك ياوفر القياام  بعمل سةنة البنةك األهلةي المصةري: 30فاعةل وأ ااف 

:) أن سةةنة بنةك القةةاهرة 29منةدور التجاار بادون تحمال العميال أي مصاااريا أو عماوالت( كماا أ ااف  
البنك يقوم بإ اافة رصايد مجااني علاى محفظاة قااهرة كااش للتجاار لتشاجيعهم علاى االساتخدام  باإل اافة 

ة أن كافااااة المؤسسااااات المصاااارفية إلااااى تااااوفير كافااااة اإلجااااراءات باااادون مصاااااريا إداريااااة( ويتًااااح للباحثاااا
الحكومية محل الدراسة تقوم بالترويج للخدمة بطر  مختلفة إال أنها تتفق جميع ا في تشجيع إقباال العماالء 
على الخدمة وبالتالي ينعك  علاى شاعور القاائمين باالتصاال ان إقباال العماالء جااء نتيجاة لجهاود البناوش 

التاي أشاارت نتائجهاا إلاى  ,وآخارون  Mai Thi Quynh Nhuفاي ذلاك الشاأن وهاو ماا يتفاق ماع دراساة 
  رورة االهتمام بالترويج لرمز االستجابة السريع وو ع خط  تسويقية لتشجيع العمالء على استخدامها.
فيما يتعلق بوجود آلية ياتم مان خاللهاا متابعاة االساتخدام الفعلاي لألفاراد لرماز االساتجابة الساريع فاي 

غالبيااة القااائمين باالتصااال علاااى وجااود آليااة يااتم ماان خاللهااا متابعااة االساااتخدام اتفااق  ،المعااامالت الماليااة
 آليالفعلي وذلك من خالل تتبع عمليات البيع والشراء باستخدام رمز االستجابة السريع الذي يظهر بشكل 

)أن عادد ماكيناات نقاا   سةنة البنةك األهلةي المصةري: 30فاعل حيا صارص   ؛من خالل محفظة العمالء
ماكينة نقا  بيع  4523خاصة بالبنك األهلي باإل افة إلى   1954لدى صغار التجار وصل  إلى البيع  



 www.epra.org.eg                                                         www.jprr.epra.org.egمجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط - ثالثونوال السادس العدد  261 

ومان المتوقاع أن يتًااعف العادد ماع نهاياة العاام الحاالي  ،تابعة لشاركة فاوري مربوةاة علاى البناك األهلاي
حاااول ماكيناااة نقاااا  بياااع وهاااو ماااا يتماشاااى ماااع توجاااه الدولاااة نحاااو الشااامول الماااالي والت 3000ليصااال إلاااى 
حكاام السايطرة إوهو ما ترى الباحثة أنه يساهم بشكل كبير في مساعدة المؤسسات الحكومية فاي   ،الرقمي(

والمغاااالة ماان جانااب التجااار فااي  ،علااى عمليااات البيااع والشااراء باإل ااافة إلااى الحااد ماان التهاارب الًااريبي
 Somkidق مااع دراسااة وهااو مااا يتفاا ،األسااعار وتحقيااق قاادر أكباار ماان الشاافافية علااى العمليااات التجاريااة

Yakean  التاااي أكااادت علاااى أن وساااائل الااادفع الغيااار نقااادي تسااااعد الحكوماااة بشاااكل كبيااار فاااي تحصااايل
الف نقطة بيع للتجاار عبار خدماة  34)أن بنك مصر نشر  سنة بنك مصر 32موظف وأشار   الًرائب.

خار آ عاف خاالل أ 5رمز االستجابة السريع بهدف ميكنة المدفوعات وقد شهدت المعامالت المالية نمو 
التاي أكادت نتائجهاا علاى  Somkid Yakeanوهو ماا يتفاق ماع دراساة  ،شهور بسبب فيروس كورونا( 6

ا سااااعدت المؤسساااات  ،ساااتخدام تقنياااات الااادفع الالتالمسااايةأن جائحاااة كوروناااا جااااءت لتزياااد معااادل ا وأيًااا 
المصاارفية بشاااكل كبيااار علااى نشااار واالساااتفادة ماان تلاااك التقنياااات فااي الااادفع اإللكتروناااي والاادفع مااان خاااالل 

  QR-Code )أن البنك يخط  لنشر خدمة الدفع الساريع  سنة بنك القاهرة: 29مندور  وأفاد  ،الموبايل
عامين ومن المساتهدف زياادة المحاافظ اإللكترونياة لادى صاغار التجاار ألكثار ألف تاجر خالل  160لدى  
ا خ 5مان  ا العاام الحااالي(. وهاو ماا يعكا  أيًا  املياارات جنيها  مساتقبلية للمؤسساات المصارفية بهاادف  ططاا 

 توسيع دائرة التعامل المالي لألفراد من صغار التجار واالهتمام من جانب الدولة بذلك.
تابعة وتقييم المؤسسات المصرفية الحكومية عينة الدراسة لمدى استخدام وتقبل وفيما يخص آليات م

اتفاق جمياع القاائمين باالتصاال   QR-Codeالعماالء للخادمات المالياة باساتخدام رماز االساتجابة الساريع 
علااى أن المؤسسااات المصاارفية الحكوميااة عينااة الدراسااة تقااوم بعماال اسااتطالع رأي لعمالئهااا بشااكل نصااف 

لتعاارف علااى آرائهاام فااي الخاادمات المقدمااة ماان البنااوش علااى اختالفهااا باإل ااافة إلااى اتفااا  جميااع ساانوي ل
ي وتطبيقاااه والخاااروج أعاااداد اساااتطالع الااار إ القاااائمين علاااى أن هنااااش إدارات مختصاااة باااالبنوش تعمااال علاااى 

)أن : سةنة البنةك األهلةي المصةري  24 شيط  وهو ما أشار إليه   بإرشادات وآليات  لتحسين أداء الخدمة.
إدارة األبحااا  والدراسااات  بالبنااك تقااوم بإعااداد اسااتطالع الاارأي وتطبيقااه لكاال  ماان الخاادمات الموجهااة إلااى 

والتعااارف علاااى المعوقاااات ومتابعاااة اساااتخدامه ومااادى ر اااائه عااان الخااادمات المقدماااة مااان البناااك  ،الجمهااور
باإل افة إلى قيام عدد من شركات ميسري الخدمات بعمل اساتطالع رأي و ماداد إدارة البناوش بالمعلوماات 

شاركات الإحادى أكبار  visa (47)قاما  باه شاركة  الاذيوهاو ماا يتفاق ماع نتاائج اساتطالع الارأي  ،الالزماة(
العاملااااة فااااي مجااااال الماااادفوعات الرقميااااة التااااي أكاااادت علااااى أن جائحااااة كورونااااا ساااااهم  فااااي زيااااادة نساااابة 

موظةف وأ ااف   ،% 10مستخدمي رمز االستجابة السريع في المعامالت المالية بالشر  األوس  بنسبة 
خاللهاا تقيايم ان البنك يقوم بإرسال رسائل إلى العماالء مان صاغار التجاار ياتم مان سنة بنك مصر: )  32

  (.مدى ر ائهم عن الخدمة عبر الموبايل باإل افة إلى خدمة الخ  الساخن لتلقي الشكاوى والمقترحات 
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وفيمااا يخااص مقترحااات القااائمين باالتصااال بالمؤسسااات المصاارفية الحكوميااة عينااة الدراسااة  تجاااه  
نشار واسااتخدام رمااز االساتجابة السااريع بالمعااامالت المالياة لصااغار التجااار اتفاق أغلااب القااائمين باالتصااال 

ألهلةةةي سةةةنة البنةةةك ا 39تةةةرس حياااا صااارص  ،ةاااال  الحماااالت التوعوياااة والترويجياااة للخدماااةإعلااى زياااادة 
" أن الخدماااة ال زالااا  حتاااى اان ال يعلمهاااا الكثيااار مااان األفاااراد المتعلماااين أو الحاصااالين علاااى المصةةةري: 

وأغلاب صاغار التجاار ذوي مساتوى متوسا  فاي التعلايم وهاو ماا يجاب و اعه فاي   ،مؤهالت تعليمياة عالياة
التاي  (48)وآخارون   LYanاالعتباار عناد إةاال  المزياد مان الحماالت الترويجياة "وهاو ماا يتفاق ماع دراساة 

شااخا  يااؤثر بشااكل كبياار فااي فهمهاام لكيفيااة اسااتخدام ال ألأكاادت نتائجهااا علااى أن مسااتوى التعلاايم لاادى ا
QR   ا ما يجب على القائمين علاى الخدماة و اعه فاي االعتباار وذلاك باساتخدام مفااهيم مبساطة  ً وهو أي

ا على   ً شخا  يتسمون بالقبول والبساةة باالمجتمع. ألهم واالعتماد في الحمالت التوعوية والترويجية أي
)أن يكون من بين األورا  المطلوبة للحصول على تراخيص عمل سنة بنك القاهرة:    29مندور  وأ اف 

تجاري وجود ماكينات نقا  البيع واستخدام رمز االستجابة السريعة وةر  الدفع اإللكترونية األخارى( وهاو 
يحتاااج إلااى العديااد ماان اإلجااراءات المصاااحبة لااه حتااى يحقااق األثاار مااا تاارى الباحثااة أنااه مقتاارص جيااد لكنااه 

 المرجو منه.
 

  :مناقشة النتائج في ضو  التواؤجت

األسةةاليا اإلقناعيةةة التةةي يوةةتخدمها القةةائم باجتصةةال لنشةةر وتةةدعيم اسةةتخدام  رمةةال اجسةةتجابة 
جاءت ممثلة في األساليب المنطقية التاي تعتماد علاى الوريع للمعام ت المالية ل فراد من   ار التجار 

فع علاااى صاااغار اساااتعرا  مزاياااا اساااتخدام رماااز االساااتجابة الساااريع بالمعاااامالت المالياااة التاااي ساااتعود باااالن
كبار أن أ ىكادت نتائجهاا علاأوالتاي  49خارون آو   Hyoseok Yoonوهو ما يتفق ماع نتاائج دراساة، التجار

المتعااملين  ىترويج لخدمة رمز االستجابة السريع في المعامالت المالية هو النفاع الحقيقاي الاذي يعاود علا
فاي العارو  والخصاومات التاي  و مماثال  أنياة للمعاامالت اماان واألفاي عامال ا  كاان مماثال    بالخدمة ساواء  

شااخا  قاااموا بالفعاال باسااتخدام رمااز االسااتجابة أيليهااا االستشااهاد بتجااارب ، تااوفر فقاا  لمسااتخدمي الخدمااة
ولكن لي  بنف  تأثير العرو  المجانية والنقا  المجانياة التاي يحصال عليهاا   ،السريع بمعامالتهم المالية

 إلاىناه يتفاق أ الباحثاة ى لية بيع تتم باستخدام رمز االستجابة السريع. وهو ما تار التجار مع كل عم  ارصغ
فكما جاءت البطاقاات الذكياة لتحال محال  ،حد كبير مع كافة التطبيقات الخاصة بمجال المعامالت المالية

الء ولكن عندما تحقق العما ،استحياء في البداية ىجاءت تلك الخطوة عل  ،المرتب الذي يصدر من البنوش
 24تاحتهاا لالساتخدام خاالل ال  تلك البطاقات من توفيرهاا للوقا  و  ىوالمستخدمين من مزايا حصولهم عل

فاراد ال ألغلاب اأ صابح أن الوسيلة السائدة بكافاة المؤسساات و اصبح  اأوقات العمل  أساعة دون االلتزام ب
 يستطيعون االستغناء عنها.
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جااءت المنتجاات أكثر القطاعات الصناعية استخداًما لرمال اجستجابة الوةريع بالمعةام ت الماليةة 
ن باالتصااال بالمؤسساات المصاارفية و يرتكاز عليهااا القاائم مهمااةوهاو مااا قاد يمثاال نقطاة  ،ساريعة االسااتهالش

ا ماا يًا  أوهاو  ،ت من توجيه األنشطة االتصالية بشكل أكثار إلاى  صاغار التجاار المتعااملين بتلاك المنتجاا
اساتخدام رماز  معادل نأ ىكاد علاأوالاذي ،  statista 50والذي قام به موقاع  م2021تقرير عام   يتفق مع

المعاامالت المالياة  ىا علاولكنه ال يزال قاصر   ،االستجابة السريع بعمليات البيع والشراء قد شهد زيادة كبيرة
نشطة التجارية التي تتعامل باستخدام ألكثر اأفي السوبر مارك  والصيدليات ك ذات القيمة الصغيرة ممثال  
ً  أوهو   ،رمز االستجابة السريع  ىكدت في نتائجها علأالتي و  51Eneizan Bilalا ما يتفق مع دراسة ي

فاعلياااة اساااتخدام رماااز االساااتجابة الساااريع خاصاااة فاااي المنتجاااات الخًاااراء )المنتجاااات الخالياااة مااان الماااواد 
ناااه ياااوفر البياناااات حاااول مكوناااات المنتجاااات وبالتاااالي يعطاااي المساااتخدم الفرصاااة أالحافظاااة( وذلاااك حياااا 
 ناء عملية البيع.ثأما توفره من بيانات بشكل سريع ولحظي  ىلالختيار السليم بناء عل

المصادر التي يحصل من خ لها القةائم باجتصةال علةى معلومةات حةول اسةتخدام رمةال اجسةتجابة 
ممثلاة فاي النشارات والبياناات الحكومياة الصاادرة مان  الوريع بالمعام ت المالية ل فراد من   ار التجةار

ساات لتنمياة مادركات العااملين بهاا باإل اافة إلاى االجتهااد الفاردي لابعت المؤس  ،البنك المركازي المصاري 
إلى جانب االجتهاد الشخصي من األفراد  ،بإتاحة الدوريات العلمية ذات الصلة بالمعامالت المالية الرقمية

لاديها خبارة  أخارى بادول  أخارى والممثل في رغبتهم الشخصية في االةالع على خبرات وتجاارب مؤسساات 
التواصاال  ى اارورة تااوافر صاافة القاادرة علاا ىالباحثااة تؤكااد علاا نأال إ ،سااابقة فااي رقمنااة المعااامالت الماليااة
العدياد مان  ىفاي القاائم باالتصاال رغام حصاوله علا روالاذي قاد ال يتاواف  ،وتوصيل المعلوماة بالشاكل الساليم

ماان والخاوف وهاو ألشعور العماالء بعادم ا ىن تلك الخدمات المصرفية تتطلب التغلب علأحيا    ؛الدورات 
ول مان باين ألحياا تصادر فيهاا عادم الفهام المعاو  ا؛  Ni Putu Ani Karniawatiبرزتاه دراساة أماا 

المؤسساات المصارفية فاي  ىن العبء يقع علإوبالتالي ف ،فراد لتقنية رمز االستجابة السريعلمعوقات تقبل ا
ا يًا  أوهاو ماا يتفاق  ،توصيل المعلومة ولاي  فقا  الحصاول عليهاا  ىاختيار العناصر التي لديها القدرة عل

البناوش والمؤسسااات  ىماان الًاروري علاا هناأ ىكاادت علاأوالتاي   Thi Khue Thu NGOماع دراساة 
المصااارفية التعااااون ماااع كافاااة الجهاااات التاااي مااان خاللهاااا يمكااان تساااهيل وتبساااي  المعاملاااة باساااتخدام رماااز 

 فراد.ألاالستجابة السريع ل
ا بالمعةةام ت قيةيم القةةائم باجتصةةال لواقةةع اسةتخدام  ةة ار التجةةار لرمةةال اجسةتجابة الوةةريع حاليةةً ت       
ا وذلك بسبب التطور السريع في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات   :المالية باإل افة  ،جاء جيد جد 

توفرهاا لهام تلاك التقنياة انتهااء  لى استجابة صغار التجار إلاى العارو  المجانياة والنقاا  التشاجي ية التاي إ
 بدور الدولة ومؤسساتها ومجهوداتها في نشر تلك التقنيات الحديثة.

اإلجةةرا ات التةةي اتبعتهةةا المثسوةةات المصةةرفية الحيوميةةة تجةةاه إعةةداد القةةائمين باجتصةةال لنشةةر 
اءت ممثلاة فاي جاوتدعيم استخدام رمال اجستجابة الوريع بالمعام ت المالية ل فةراد مةن  ة ار التجةار  
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اجتياااز القااائمين باالتصااال بنجاااص لعاادد ماان الاادورات التدريبيااة المكثفااة التااي أشاارف عليهااا البنااك المركاازي 
واتحااد البناوش المصارية إلاى جاناب قياام كال  مان المؤسساات المصارفية علاى حادة بعمال ورش عمال تحا  

 إشراف البنك المركزي واتحاد البنوش المصرية.
ا على تبني األفراد لرمال اجستجابة الوريع بالمعام ت المالية من   ار التجةار أكثر العوامل تأريرً 

جااءت ممثلااة فاي تيسااير اإلجاراءات الخاصااة بالحصاول علااى الخدماة التااي تمثلا  فااي إرساال ممثلااين عاان 
وتوصيل ماكينات نقا  البيع إليهم دون تحمال أي تكااليا مادياة،  ،البنوش إلى صغار التجار بمقر عملهم

إل افة إلى المزايا المادياة التاي يحصال عليهاا العماالء مان صاغار التجاار مان اساتخدام رماز االساتجابة با
السريع والممثلة فيه الحصول على عرو  مجانية وخصومات ونقا  مجانية  إلى جاناب تبناي مؤسساات 

   ائل الادفع لموظفيهاا. حكومية لرمز االستجابة السريع بمعامالتها المالية وتوفيرها لتلك الوسيلة مان باين وسا
ً  أوهو ما يتفق  ناه مان أ ىكادت فاي نتائجهاا علاأوالتاي  ،خارون آو  Thi Khue Thu NGOا ماع دراساة ي
مان والسالمة المطلقة لمعلومات العميل عند استخدام رمز االستجابة ألن تًمن اأالبنوش   ىالًروري عل
جهازة ألالخدماة وتاوفير صايانة ا ةتاحاإ ىن تعمل بشكل متعاون مع مقدمي وماوفري الخادمات علاأالسريع و 

 ىن الباحثة قد تؤكاد هناا علاأال إ ،كبرأنطا  واسع وتفعيلها بشكل   ىالمستخدمة وتوفير خدمة العمالء عل
يمكان تفعياال كافااة  ىتقويااة وصاايانة البنياة التحتيااة بمجااال االتصااالت والمعلومااات حتاا ى ارورة العماال علا

ثاام القيااام بااالترويج لتلااك الخاادمات بعااد  اامان وجااود شاابكة قويااة تكسااب  ،لكترونيااةإلالخاادمات المصاارفية ا
 .احد وسائلهأجذبهم الستخدام  ىثم تعمل عل ،والأالمستخدمين الثقة 

خدام األفةراد لرمةال اجسةتجابة الوةريع بالمعةام ت الماليةة مةن  ة ار العوائس التي تقف أمام اسةت 
تمثل  في عدم فهم العمالء من صغار التجار لكيفية استخدام رماز االساتجابة الساريع بالمعاامالت   التجار
ن الفائادة المتصاورة أ ىكادت فاي نتائجهاا علاأوالتاي   .Shin et alوهو ما يتفاق ماع نتاائج دراساة  ،المالية
فااراد اسااتخدام رمااز االسااتجابة السااريع ألتبنااي ا ىا علااثير  أكثاار العواماال تااأة االسااتخدام هااي ماان بااين وسااهول

ماع بمعامالتهم المالية. إلى جانب الشعور بالمخاةرة مان تجرباة وسايلة حديثاة فاي معاامالت مالياة تماشاي ا 
ا يًا  أوهاو  ثقة المواةن بشكل عام في جودة البنياة التحتياة مان شابكات اإلنترنا  ومقادمي الخادمات.  عدم
فااراد ألتقباال ا ىتااؤثر علاا ى خاار أن هناااش عواماال أ 52خاارون آو  LiébanaCabanillasو ااحته دراسااة أمااا 

افااااق فااااراد الااااذين تتو ألن اأحيااااا  ؛ماااان الشخصاااايألالتوافااااق وا :السااااتخدام رمااااز االسااااتجابة السااااريع وهااااي
اسااتخدام رمااز  ىا علااكثاار حرصاا  ألاسااتخداماتهم اليوميااة مااع  ةريقااة اسااتخدام رمااز االسااتجابة السااريعة هاام ا

 Thi Khue Thuليااه دراساة إشاارت أماا  إلاى اافة إلبا ،العكا  مان غياارهم ىاالساتجابة الساريعة علا
NGO  االفااراد السااتخدام تلااك ان االمااان الشخصااي يمثاال عاماال غايااة فااي االهميااة فااي قبااول 53خاارون آو

وهاو ماا يتطلاب مان ، شعور بالخوف ها ما يصاحبن استخدام تقنية جديدة غالب  أ  إلى افة  إلالتقنية .هذا با
تساااعالت العمااالء بساارعة وبشااكل  ىجابااة علااإلالبنااوش والمؤسسااات الراوبااة فااي نشاار وتاادعيم تلااك التقنيااة ا

ً  أوهو ما يعك   ،مباشر  عاتق المؤسسات المصرفية. ىعل ةا المسةولية الكبيرة الملقاي
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مقترحةةات القةةائم باجتصةةال لنشةةر وتةةدعيم اسةةتخدام رمةةال اجسةةتجابة الوةةريع بالمعةةام ت الماليةةة 
جااءت ممثلاة فاي زياادة الحماالت الترويجياة والتوعوياة الخاصاة برماز االساتجابة ل فراد من   ار التجةار  

  ىكاادت علااأوالتااي  ، Miyamoto and Yuji KudoMichiko 54السااريع  وهااو مااا يتفااق مااع دراسااة
نها من أحيا  ؛ رورة االهتمام بالترويج لخدمات الدفع غير النقدي من خالل مواقع التواصل االجتماعي

 ىنهااا تساااعد بشاكل كبياار علااأحياا و  ؛هام القنااوات التاي يجااب االعتماااد عليهاا فااي التاارويج لتلاك الخاادمات أ 
عالناااات كااال مااان الرادياااو إ دراساااة  إلاااى باإل اااافة ،ر تلاااك المواقاااعانتشاااار ونماااو ساااو  البياااع والشاااراء عبااا

السااليم واسااتخدام االسااتماالت العقليااة والعاةفيااة بالشااكل السااليم  ى دراسااة المحتااو  ىوالعماال علاا ،والتليفزيااون 
باإل افة إلاى تساهيل أورا  الحصاول علاى ماكيناات نقاا  البياع ورماز االساتجابة   الذي يؤدي الهدف منه.

نه أالباحثة  ى وهو ما تر  ،ل الدفع اإللكترونية األخرى للحصول على تراخيص العمل التجاري السريع ووسائ
التحتياة وتاوفير شابكة اتصاالية  بالبنياةا مان الًاروري االهتماام يًا  أولكان  ،همياةأليمثل جانب في غاياة ا

 ىمااان لتلاااك التقنياااة علاااا ااارورة وعاااي المساااتخدمين بكيفياااة االساااتخدام ا إلاااى اااافة إلبا ،قوياااة ةومعلوماتياا
 مزايا استخدام تلك التقنية.  ىفراد من الحصول علألالشكل الذي يمكن ا

 التو يات
ليةة لتفعيةل اسةتخدام رمةال اجسةتجابة آتصةور    إلةىفي ضو  مةا أسةفرت عنةل الدراسةة تو ةلا الباحثةة   

 :ممثلة فيما يليالوريع بالمعام ت المالية 
 علاىتطاوير البنياة التحتياة بمجاالي االتصااالت وتكنولوجياا المعلوماات  ىلاإو ع خطة شااملة تهادف  •

ولوياااات الدولاااة وذلاااك مااان خاااالل الشاااراكة ماااع شاااركات ومؤسساااات ذات خبااارة دولياااة يتحقاااق مااان أقماااة 
 الكيانات داخل الدولة.تاحة المعلوماتية واالتصالية بكافة إلخاللها مستوي مستقر من ا

 ىماان معلوماااتي فااي مجااال المعااامالت الماليااة والمصاارفية لالرتقاااء والعماال علااأاالسااتعانة بمؤسسااات  •
 تطوير النظم والخدمات المصرفية بالدولة.

االساااتجابة الساااريع  ورمااازلكترونياااة بشاااكل عاااام إلاالهتمااام باااالحمالت الترويجياااة للخااادمات المصااارفية ا •
ثار ألماع الجمااهير المساتهدفة لتحقياق ا ياتالءماالتصاالية بماا  والرساائلكال شاألا وتنوياعبشاكل خاا  

 المرجو.
 إلقنااعهمفاراد ألوالمؤسساات المصارفية المناو  بهام التواصال ماع ا  باالتصاال باالبنوشاختيار القائمين    •

ت تااوافر صاافا ىلكترونيااة بناااء علااإلماان الخاادمات المصاارفية ا أياااو أباساتخدام رمااز االسااتجابة السااريع 
مراعاة المستوى التعليمي والثقاافي لصاغار التجاار   إلى  باإل افة  ،تبسي  المفاهيم  ىالمرونة والقدرة عل

 عند إعداد الرسائل االتصالية الموجهة لألفراد من صغار التجار. 
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Abstract 

        The problem of the study is to identify the role of the communicator 

with government banking institutions in strengthening and disseminating the 

use of the QR Code in financial transactions for individuals from small traders, 

through a qualitative study to identify the persuasive methods used by the 

communicator and the luring used and the disclosure of the most used industrial 

sectors, and the sources through which the contact obtains information about the 

use of the QR code in the financial transactions of individuals from small 

traders, the directions of the contact of government banking institutions towards 

the use of the QR code and the extent of their actual use of the QR code in their 

own financial transactions, and the disclosure of the procedures they followed 

government banking institutions to qualify the caller to carry out this task and 

know the factors affecting the adoption of the rapid response code in financial 

transactions by individuals, as well as identifying the obstacles that stand in the 

way of publishing and using the rapid response code in financial transactions for 

individuals from small traders, and finally monitoring the proposals of the caller 

to banking institutions towards how activate more technology for you in the 

future . 
 

Keywords: QR -Code  - Financial Transaction  - Artificial intelligence. 

 

 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Copyright © APRA 2021 

All rights reserved. 

 
 
 
 
 

 

None of the materials provided on this Journal or the web site may be used, reproduced or transmitted, in 
whole or in part, in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or 
the use of any information storage and retrieval system, except as provided for in the Terms and Conditions 
of use of Al Arabia Public Relations Agency, without permission in writing from the publisher. 

And all applicable terms and conditions and international laws with regard to the violation of the copyrights of 
the electronic or printed copy.  

ISSN for the printed copy 

(ISSN 2314-8721)                                                                                  
 

ISSN of the electronic version 

(ISSN 2314-873X) 

                                                                        

Egyptian National Scientific & Technical Information Network 

(ENSTINET)  

With the permission of the Supreme Council for Media Regulation in Egypt 

Deposit Number: 24380 /2019 

 
 

To request such permission or for further enquires, please contact: 
 

APRA Publications  
 

Al Arabia Public Relations Agency 
 

Arab Republic of Egypt, 

Menofia - Shiben El-Kom - Crossing Sabry Abo Alam st. & Al- Amin st. 

Postal Code: 32111 - P.O Box: 66 

                              Or  
 

Egyptian Public Relations Association 
 

Arab Republic of Egypt, 
Giza, Dokki, Ben Elsarayat -1 Mohamed Alzoghpy St. 

 
jprr@epra.org.eg  -  ceo@apr.agencyEmail:      

 

Web:     www.apr.agency, www.jprr.epra.org.eg 
 

 (+2) 02-376-20 -818   -    (+2) 0114 -15 -14 -151   -  (+2) 0114 -15 -14 -157 Phone:      

Fax:        (+2) 048-231-00 -73 

The Journal is indexed within the following international digital databases: 

 

 

 

mailto:jprr@epra.org.eg
mailto:ceo@apr.agency


- References are monitored at the end of research, according to the methodology of scientific 
sequential manner and in accordance with the reference signal to the board in a way that 
APA Search of America. 

- The author should send an electronic copy of his manuscript by Email written in Word 
format with his/her CV. 

- In case of accepting the publication of the manuscript in the journal, the author will be 
informed officially by a letter. But in case of refusing, the author will be informed officially 
by a letter and part of the research publication fees will be sent back to him soon. 

- If the manuscript required simple modifications, the author should resent the manuscript with 
the new modifications during one week after the receipt the modification notes, and if the 
author is late, the manuscript will be delayed to the upcoming issue, but if there are thorough 
modifications in the manuscript, the author should send them after 15 days.  

- The publication fees of the manuscript for the Egyptians are: 2800 L.E. and for the Expatriate 
Egyptians and the Foreigners are: 550 $. with 25% discount for Masters and PhD Students.  

- If the referring committee refused and approved the disqualification of publishing the 
manuscript, an amount of 1400 L.E. will be reimbursed for the Egyptian authors and 275 $ for 
the Expatriate Egyptians and the Foreigners. 

- Fees are not returned if the researcher retracts and withdraws the research from the journal for 
arbitration and publishing it in another journal. 

- The manuscript does not exceed 40 pages of A4 size. 30 L.E. will be paid for an extra page  
for the Egyptians and 10 $ for Expatriate Egyptians and the Foreigners authors.  

- A special 25 % discount of the publication fees will be offered  to the Egyptians and the  
Foreign members of the Fellowship of the Egyptian Public Relations Association for any 
number of times during the year. 

- Two copies of the journal and Five Extracted pieces from the author's manuscript after the 
publication. 

- The fees of publishing the scientific abstract of (Master's Degree) are: 500 L.E. for the 
Egyptians and 150 $ for the Foreigners. 

- The fees of publishing the scientific abstract of (Doctorate Degree) are: 600 L.E. for the 
Egyptians and 180 $ for the Foreigners. As the abstract do  not exceed 8 pages and a 10 % 
discount is offered to the members of the Egyptian Public Relations Association. One copy of 
the journal will be sent to the author's address. 

- Publishing a book offer costs LE 700 for the Egyptians and 300 $US for foreigners . 

- One copy of the journal is sent to the author of the book after the publication to his/her 
address.  And a 10% discount is offered to the members of the Egyptian Public Relations 
Association.  

- For publishing offers of workshops organization and seminars, inside Egypt LE 600 and 
outside Egypt U.S. $ 350 without a limit to the number of pages. 

- The fees of the presentation of the International Conferences inside Egypt: 850 L.E. and 
outside Egypt: 450 $ without a limitation of the number of pages. 

- All the research results and opinions express the opinions of the authors of the presented 
research papers not the opinions of the Al-Arabia Public Relations Agency or the Egyptian 
Public Relations Association. 

- Submissions will be sent to the chairman of the Journal. 
   

Address: 

 Al Arabia Public Relations Agency,  

Arab Republic of Egypt, Menofia, Shiben El-Kom, Crossing Sabry Abo Alam st. & Al- Amin st. 

Postal Code: 32111 - P.O Box: 66 

And also, to the Journal email: jprr@epra.org.eg, or ceo@apr.agency, after paying the publishing fees 

and sending a copy of the receipt.  

 

mailto:jprr@epra.org.eg


 

Journal of Public Relations Research Middle East 
 

   It is a scientific journal that publishes specialized research papers in Public Relations, 

Mass Media and Communication  ,after  peer refereeing  these papers by a number of Professors 

specialized in the same field under a scientific supervision of the Egyptian Public Relations 

Association, which considered the first Egyptian scientific association specialized in public 

relations, (Member of the network of scientific Associations in the Academy of Scientific Research 

and Technology in Cairo). 

     The Journal is part of Al-Arabia Public Relations Agency's publications, specialized in 

education, scientific consultancy and training. 
 

- The Journal is approved by the Supreme Council for Media Regulation in Egypt. It 

has an international numbering and a deposit number. It is classified internationally 

for its both printed and electronic versions by the Academy of Scientific Research 

and Technology in Cairo. In addition, it is classified by the Scientific Promotions 

Committee in the field of Media of the Supreme Council of Universities in Egypt. 

- It is the first arbitrative scientific journal with this field of specialization on the Arab 

world and the Middle East. Also, the first Arab scientific journal in the specialty of 

(media) which obtained the Arab Impact Factor with a factor of 2.01 = 100% in the 

year of 2020G report of the American Foundation NSP "Natural Sciences 

Publishing" Sponsored by the Arab Universities Union. 

- This journal is published quarterly. 

- The journal accepts  publishing books, conferences, workshops and scientific Arab 

and international events. 

- The journal publishes advertisements on scientific search engines, Arabic and 

foreign publishing houses according to the special conditions adhered to by the 

advertiser . 

- It also publishes special research papers  of the scientific promotion and for 

researchers who are about to defend master and Doctoral theses.  

- The publication of academic theses that have been discussed, scientific books 

specialized in public relations and media and teaching staff members specialized 

scientific essays. 
 

Publishing rules: 

- It should be  an original Manuscripts that has never been published. 

- Arabic, English, French Manuscripts are accepted however a one-page abstract in English 

should be submitted if the Manuscripts is written in Arabic. 

- The submitted Manuscripts should be in the fields of public relations and integrated 

marketing communications.  

- The submitted scientific Manuscripts are subject to refereeing  unless they have been 

evaluated by scientific committees and boards at recognized authorities or they were part of 

an accepted academic thesis. 

-   The correct scientific bases of writing scientific research should be considered. It should be 

typed, in Simplified Arabic in Arabic Papers, 14 points font for the main text. The main and 

sub titles, in Bold letters. English Manuscripts should be written in Times New Roman. 

- References are mentioned at the end of the Manuscripts in a sequential manner.  



Advisory Board ** 
JPRR.ME 

 
 

  
 

Prof. Dr. Aly Agwa (Egypt) 
Professor of Public Relations and former Dean of the Faculty of Mass Communication, Cairo University 

 
 

Prof. Dr. Thomas A. Bauer (Austria) 
  

           of Vienna University Professor of Mass Communication at the   
 
 

Prof. Dr. Yas Elbaiaty (Iraq) 
  

Professor of Journalism at the University of Baghdad, Vice Dean of the Faculty of Media and Information 
and Humanities, Ajman University of Science 

 

 

  

Prof. Dr. Mohamed Moawad (Egypt) 
Media professor at Ain Shams University & former Dean of Faculty of Mass Communication - Sinai 
University 
  

 

Prof. Dr. Abd Elrahman El Aned (KSA) 
Professor of Media and Public Relations Department of the Faculty of Media Arts - King Saud University 
  

 

Prof. Dr. Mahmoud Yousef (Egypt) 
Professor of Public Relations - Faculty of Mass Communication, Cairo University 
  

 

Prof. Dr. Samy Taya (Egypt) 
  

Professor and Head of Public Relations Faculty of Mass Communication - Cairo University 
    

 

Prof. Dr. Gamal Abdel-Hai Al-Najjar (Egypt) 
Professor of Media, Faculty of Islamic Studies for Girls, Al-Azhar University 

 
 

Prof. Dr. Sherif Darwesh Allaban (Egypt) 
 

Professor of printing press & Vice- Dean for Community Service at the Faculty of Mass 
Communication, Cairo University 

  

 
   

Prof. Dr. Othman Al Arabi (KSA) 
Professor of Public Relations and the former head of the media department at the Faculty of Arts – King 
Saud University  
 

Prof. Dr. Abden Alsharef (Libya) 
  

Media professor and dean of the College of Arts and Humanities at the University of Zaytuna – Libya 
 
  

Prof. Dr. Waled Fathalha Barakat (Egypt) 
 

Professor of Radio & Televosion and Vice- Dean  for Student Affairs at the Faculty of Mass 
Communication, Cairo University 
 

 
 
 

Prof. Dr. Tahseen Mansour (Jordan) 
 

Professor of Public Relations & Dean the Faculty of Mass Communication, Yarmouk 
University 

 
 
 

  

Prof. Dr. Ali Kessaissia,(Algeria) 
Professor, Faculty of Media Science & Communication, University of Algiers-3. 
 
 
 

Prof. Dr. Redouane BoudJema,(Algeria) 
Professor, Faculty of Media Science & Communication, University of Algiers-3. 
 

Prof. Dr. Hisham Mohammed Zakariya, (Sudan) 
Professor of Mass Communication at King Faisal University – Former Dean of the Faculty of Community 
Development at the University of the Nile Valley, Sudan.  
 

Prof. Dr. Abdul Malek Radman Al-Danani,(Yemen) 
Professor, Faculty of Media & Public Relations, Emirates Collage of Technology, UAE. 
 

 

 

 
 

Journal of Public Relations Research Middle East 

JPRR.ME) ) 
  

Scientific Refereed Journal 
   Thirtieth Sixth Issue – Ninth Year – October /December 2021  

 
 
 

 

Founder & Chairman    
 

  Dr. Hatem Moh’d Atef 
 

EPRA Chairman 
 

 

 

Editor in Chief  
 

Prof. Dr. Aly Agwa  
Professor of Public Relations & former Dean of Faculty      

of Mass Communication - Cairo University 
Head of the Scientific Committee of EPRA 

                            
              

Editorial Manager 
 

 

Prof. Dr. Mohamed Moawad  
Media Professor at Ain Shams University & former Dean of 

Faculty of Mass Communication - Sinai University 
  

Head of the Consulting Committee of EPRA 
 

Editorial Assistants 
 

Prof.Dr. Rizk Abd Elmoaty 
    Professor of Public Relations   
   Misr International University  

  
 

Dr. Thouraya Snoussi (Tunisia)  
Associate professor of Mass Communication & 

Coordinator College of Communication 
University of Sharjah (UAE) 

 

Dr. Mohamed Alamry (Iraq) 
Associate Professor & Head of Public Relations Dep.            

                   Mass Communication Faculty                           
Baghdad University 

Dr. Fouad Ali Saddan (Yemen) 
Associate Professor & Head Dep. of Public Relations 

 Faculty of Mass Communication  
Yarmouk University (Jordan) 

 
 

Dr. Nasr Elden Othman (Sudan) 
Assistant Professor of Public Relations 

 Faculty of Mass Communication & Humanities Sciences 
Ajman University (UAE) 

 

Public Relations Manager 

Alsaeid Salm 
 
 

Arabic Reviewers 

Ali Elmehy 
Sayid Sherif 

 

Address 

Egyptian Public Relations Association 
Arab Republic of Egypt 

Giza - Dokki - Ben Elsarayat - 1 Mohamed Alzoghpy Street 

Publications: Al Arabia Public Relations Agency 
 Arab Republic of Egypt 

Menofia - Shiben El-Kom - Postal Code: 32111 - P.O Box: 66 
 

Mobile: +201141514157 

+20482310073            Fax: 

+2237620818 Tel: 

www.jprr.epra.org.eg 

   Email:  jprr@epra.org.eg  -  ceo@apr.agency  

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

** Names are arranged according to the date of obtaining the degree of a university professor. 

 

https://masscom.ajman.ac.ae/ar/faculty-members/profile/MzcwMQ--.html
https://masscom.ajman.ac.ae/ar/faculty-members/profile/MzcwMQ--.html
mailto:jprr@epra.org.eg
mailto:ceo@apr.agency


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 
 
 
 

 

           

  
 

 

 

 

 

 

 

Journal of Public Relations Research Middle East 
Scientific refereed Journal - Supervision by Egyptian Public Relations Association - Ninth year - Thirtieth Sixth Issue – October/December 2021 

 

      Arab Impact Factor 2020 = 2.01                                                                                   Arcif Impact Factor 2021 = 0.9655 
    

 
 
 

 

 

Abstracts of Arabic Researches: 
 

 
 

▪ Associate Prof. Dr. Mona Mahmoud Abd Elgalil - Al-Azhar university                        

      Communication Strategies for Islamic Diplomatic Discourse : 

      A Study in the Correspondences of Omar Ibn Al-Khattab                                  7 
 
 

▪ Associate Prof. Dr. Fouad Ali Hussein Sa'adan - Sana'a University 

      P. R. Practitioners' Adopting of Social Media: A Survey on Jordanian 

      Practitioners                                                                                                                   9 
 

 
 

▪ Associate Prof. Dr. Nadia Mohamed Abdelhafz - Zigzag university 

  The Elite’s Attitudes towards Infographics Treatment of Social Issues in 
   Arab Websites: An Applied Study                                                                          10 
 

 

▪ Associate Prof. Dr. Mohamed Hosni Hussein Mahrous - Al-Azhar university 

        The Public’s Attitudes towards the Marketing Activities of Car Companies 

        Operating in Egypt                                                                                                      11 
 

▪  Dr. Walaa Yehia Mostafa - Modern University for Technology & Information (MTI) 
 

       The role of Bank Communicator in Using and Supporting the Use of Quick     

      Response Code in Financial Transaction for the Small Traders                       12 
 

▪ Dr. Mohammed Mostafa Refaat Moharam - Cairo university 

        Communication Strategies for Social Responsibility Initiatives of Public 

        Sector Companies in Bahrain: An analytical Study for Instagram during the 

        Corona Pandemic Crisis                                                                                            13 
 

▪ Dr. Sara Talaat Abbas Mohammed - Ain Shams University 
 

       Teenagers' Use of Hashtags on Twitter and its Relationship to their Thinking 

        Styles                                                                                                                             15 
 

▪ Dr. Osama AbdElhameed Mohamed - Kafr El Sheikh University 
 

       The Public's Reaction with Health Information on Social Media during the 

        COVID-19 Pandemic Period: An Analytical Study of the Ministry of Health 

        and Population Facebook Page                                                                                16 
 

 

 

 

 

 

(ISSN 2314-8721) 
Egyptian National Scientific & Technical Information Network 

(ENSTINET)  

With the permission of the Supreme Council for Media Regulation in Egypt 

Deposit Number: 24380 /2019 
  

APRA  @2021    Copyright                                                      

 www.jprr.epra.org.eg 


	للطباعة الصفحات التمهيدي عربي نهائي أوك
	Issue 36 - Ar 5
	داخلي ENGLISH  العدد 36
	صفحات تمهيدية انجليزي ok 2020
	Blank Page
	Blank Page



