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المزيج التسويقي لدى شركات ثر خصائص تطبيقات الهواتف الذكية  في أهدفت الدراسة إلى التعرف عمى 

تكون مجتمع الدراسة من جميع مستخدمي تطبيقات الهواتف الذكية لشركات التأمين  التأمين األردنية،

 تم توزيعو لجمع البيانات  الكترونية حيث تم تطوير استبانة، واستخدمت المنهج الوصفي التحميمي ،األردنية

من عمالء شركات التأمين األردنية، وتم عمى عينة مالئمة عبر البريد االلكتروني  استبانة 055

جراء المعالجات اإلحصائية الالزمة إوبعد  %40اي ما نسبته  ( استبانة صالحة لمتحميل،025)استعادة

مستوى توافر خصائص تطبيقات الهواتف الذكية في أن  لدراسة بمجموعة من النتائج أهمهاخرجت ا

األردنية كان مرتفعا  التأمينن مستوى المزيج التسويقي في شركات أكما ، ا  مين كان مرتفعأشركات الت

ايضًا، كما تبين وجود أثر لخصائص تطبيقات الهواتف الذكية )سهولة االستخدام، التوافر، الخصوصية، 

، الترويج، التوزيع، األفراد، الدليل المادي، السعراألمان، االعتمادية( عمى المزيج التسويقي )الخدمة، 

بتوجيه اهتمام إدارات شركات ي ضوء النتائج أوصت الدراسة العمميات( لشركات التأمين األردنية، وف

التأمين األردنية نحو مواكبة أحدث التطورات المتعمقة بخصائص تطبيقات الهواتف الذكية، كما اوصت 

ادارات شركات التامين األردنية لالستمرار في االهتمام بالبنية التحتية االلكترونية الداعمة  بتوجيه

 لخصائص تطبيقات الهواتف الذكية لما لها من أثر مهم في المزيج التسويقي لشركات التأمين األردنية،

مة لممزيج التسويقي  في توجيه ادارات شركات التامين األردنية لالستمرار في االهتمام بالسياسات الداعو 



اهتمام الباحثين نحو مزيد من الدراسات حول أثر الحوسبة السحابية اوصت الدراسة بتوجيه الشركات، 

 .لمبرمجيات والتطبيقات في األداء التسويقي

شركات التامين  المزيج التسويقي، الهواتف الذكية، تطبيقات الهواتف الذكية،الكممات المفتاحية: 

 .األردنية
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Abstract 

The study aimed to identify the impact of smart phone Application 

characteristics on marketing mix of Jordanian insurance companies, the 

study population consisted of all smart phone applications users of 

Jordanian insurance companies, the descriptive analytical approach was 

applied for conducting this research, an electronic questionnaire was 

developed to collect data and 500 questionnaires were distributed via e-

mail on an appropriate sample of Jordanian insurance company clients, 

(420) valid questionnaires were retrieved for analysis, Which formed 84%, 

after performing the necessary statistical treatments, The study revealed 

important results, the level of the marketing mix in Jordanian insurance 

companies was high, as it was found that there is an impact of the 

characteristics of smart phone applications (ease of use, availability, 

privacy, security, reliability) on the marketing mix (service, pricing, 

promotion, distribution, individuals, physical evidence, operations) for 

Jordanian insurance companies, and in light of the results, the study 

recommended that the management of Jordanian insurance companies 



could pay more attention   to look at newest development engaged with 

smart phone characteristics. the management of Jordanian insurance 

companies could pay more attention   to the electronic infrastructure that 

supports the characteristics of smart phone applications du to their 

important impact on the marketing mix of Jordanian insurance companies, 

the management of Jordanian insurance companies could pay more 

attention   to the policies that support the marketing mix in companies, The 

study recommended directing the researchers' attention towards more 

studies on the impact of cloud computing for software and applications on 

marketing performance. 
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