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 شكر وتقدير

ار   اأنستقاأب سينااي ما اأن ناتينااي  ا أن الناعتىااي  ا أنصالة  اأن   اهللاأباأنسان ينأ
نىاأهت ا أن  يواقف اعنفا ايا بافيعااأنفضواإسينأادشنفا اأ اأقفا ا ص ب اأب  عتىاآن ا

ا.إنىاأص اج 

اا اجكواأنشكنا أالر اا انت ك وأا الاد سا اجس  اإالاأ اأتم ن أالم عاءارنار عو ياأنب ث اههأ
 أارااماصنابنأ أتاأنهياتفضواجمبولاأإلشنأفاعتىاأاان  أا را ا ارنا ق  ا مص  ا توبيع

ار س اجانص  ا أنساف  .ااان أابزأ اهللااخينابزأءأا ا ناف اإغااءاهه اأننا اأكبناأألكا ان

صاأنشكنا أن م يناإنىاأعضاءان ا اأن ااقش ان فضتعماجمبولارااقش اهه اأ اأتم ناجسانانم  ي 
ا.أنناان 

رو ان ا اعتىارااق أتم ناجانشكنان   عاأألااتهةاأألفاضواأنهيناقاروأاب  ك ماأ  أتاأن أأاااك 
اان .أنناا ههإت اناف ااكبينجشكواتوبيعاتاق   اااه ناارن

ماف ابنمارجاإ أأةاأألع الأاأنهينامعتنارناعت عمانات ت هتاعتىاي يع أنشكناروصولاإنىاأنهي
ا خبنتعماطوألاااينا أأا  اي ىا صتناإنىارااأمااعت  اأنيون.ا
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 ملخص الدراسة:

أا تكو افت طينأن  اأةاأإلنك ن م  اكا وذجانت  ويقاف اه فناأن أأا اأن ان  اإنىاأن سنفاعتىا
اف اياتاأنسارتويقا أن ب سروظف اأإلعالماتا أن  ر   عاأن أأا ارنا ناف اأنشنكاتاأن  اأي 

اكفت طين ااهنكأ اف  اأن وأطاين ارن اأاأفت طينتكو  اأس را  ق  اأنوصف ان اأن اعج نبايث 
ن  عاأنب اماتارناروظف اأنشنكاتأاأن  تيت أايي اقارناب ص  ماأ أتينانت أأا أاأ أةاص  نا

 د ارناروظف اأاعيا اقص اتماأخ  اق اأافت طين أ أةاص  نان  عاأنب اماتارناأن وأطايناف ا
رناأن وأطايناج  ط ا اأئ شوا(اروظفًاا روظفً أا تماأخ  اأاعيا اع52)تاأن  اأي ابتغناأنشنكا

ا:أنا ائجاأن ان  أهماتوصتناأن أأا اإنىاا(اروأطاًاا روأطاً أا ق 710بتغنا)
ابترررر ب ا  واررررماي رررراجاأن  واررررماأنسررررانانسااصررررناأن ررررن يجانت  رررراأةاأإلنك ن م رررر اب أبرررر اكبيررررنةأبرررراءا

أن  ررررراب اا بتررررر ار وارررررطاأنرررررهيمررررر ايجاأإلنك ن اأ  أتاأن رررررن اجسصرررررو ااأا كرررررهنكاأن رررررال(4.09)
  واررررماي رررراب اجأارنتفسرررر  أبرررر اأنثمرررر ا أألرررررا اأن رررر اتمرررر رعااأنشررررنك انتزبررررو ا برررراءتا(.ا3.69)
أن  راب اا أايير ابتر ار وارطرنتفرعافت رطينر ر ولاأن  رويقاأإلنك ن مر افر ااك ااباءا(.3.88)
نك ن مرر أاأرررااجانا ررب اويقاأإل%(افرر اأن  رر40.8با ررب ا)انك ن مرر ايرر  ن اأإلإلعررالأ اأ ا(.ا3.87)

(افر اأن  رويقاأإلنك ن مر أا بانا رب ا20.9  افم اتبريناأمعرااتر  نابا رب ا)ن منك نسار اأإلنتسالقاتاأ
 اأن ررا ينان اشرر ماأن ب سرراتاإنك ن م ررًاافمرر اتبرريناأمعررااالاترر  نافرر اأن  ررويقاأإلنك ن مرر اييرر اأ ام ررب

أإلنك ن مررررر افرررررر اأن  ررررررويقااأن ررررررن يجابررررراءاتررررررا يناأ  أت اا(.0.089- ا اررررررانب ا)اءتاراسفضرررررربررررر
أا ررررماأن ررررن يجاشرررربكاتاأنعرررراتفاأن   ررررولعبررررناا اأكثنهررررااتررررا ينًأاأن ررررن يجا كرررراًاأ مرررر ار فا تررررأإلنك نا

كررناأاف  رراانررمادروأقررعاأن وأصررواأالب  رراع اأا ررماأن ررن يجاعبررنأن وقررعاأإلنك ن مرر انتشررنك اجاارر س أن
ااأنشررنك ارررا اأن رر اتمرر رعأنثمرر ا أألصررناعاا أ اا.أنبنيرر اأإلنك ن مرر ن يجاعبررناتررا ينانت ررهارراأاأيا

ر ررر ولاأن سنفررر اتوصرررتناإنرررىاأ اك رررااا%(افررر اأن  رررويقاأإلنك ن مررر .49.6 ا)تررر  نابا ررربازبرررو انت
أاييررر ابتررر اأن  وارررماأن  ررراب ار وارررطاًااكرررا افت رررطينجان  ررراأةاأإلنك ن م ررر انررر لاأن ررروأطاينافررر ا

أار واررررط ًااكامررررنافت ررررطينفرررر ا بيررررقاأن  رررراأةاأإلنك ن م رررر  رررر اتوأبرررر اتط داتاأن  ررررأن أ اا.(2.91)
أار وارررط ًاافت رررطينفررر ا   م رررك ناأن  ررراأةاأإلن رسررراطناأاررر س أن كامرررناا.(3.13 ررراب ا)  وارررمايج
ارررنا بعرر امظررناأن رروأطاينافت ررطينر رر ولاأن  ررويقاأإلنك ن مرر افرر ا ا(.ا3.13  واررماي رراب ا)ج

لا وار رر بررو اعالقرر اطن درر اروببرر ابرريناتاأظعررناك رراا(.ا3.36اب ا)ماي رر  واررجاًاأر واررطبرراءا
(اب الن ا0.475)قاأإلنك ن م أايي ابت ارسارواأالأتبا ا ويأن  بينااأن سنف اجان  اأةاأإلنك ن م  

با ب ات  ناافت طينن   داتاأن  اتوأب اتطبيقاأن  اأةاأإلنك ن م  اف اأأ ا ا(.ا0.000إيصائ  ا)
ا ن م رررر قاأن  رررراأةاأإلنك داتاأن رررر اتوأبرررر اتطبيررررم ررررب اأن  ررررأاييرررر ابتغررررنابشرررركواعك رررر رنتفسرررر ا ا



 س

 

فررر ا ررر اأن  ررراأةاأإلنك ن م رسررراطناأاررر س أن كامرررناا. مررر ك ناأن  رررويقاأإلناأن ررر اررررنا%(افررر 51.2)
أن  ررويقااأن رر ارررنا%(افرر 53.1)اأن ررا ينام ررب اأاييرر ابتغررنعك رر كبيررنا ااترر  ناجشرركوافت ررطين

ا.أإلنك ن م 
اتوص اج اايت :ا اأنبايث إفأن أأا اوصتناإنيعاا ف اضوءاأنا ائجاأن  ات

 أا ذنررركان طرررويناتاراررر نأت    اشررر صررر  ماخطرررماأباأن س صررر اأنفت رررطيا  اأأأتوزاأنررراتمرررونأ ا .1
ا.ا  طيتأن    عاأنفا ن م  اف س أناأن  اأةاأإلنكأا 

  ررر اهينيررر اأنوأارررس أاجاهىازيرررا ةاأن وع ررر اأن  اترررعاأن س صررر اأنفت رررطيا  اأأأتوزاأنرررأ اتس ررروا .2
لا أشاأنس رروأاإذأع رر أا رررناخررالاأ افررزةتر رر أار إعالالابررنأرجخررال ارررنان م ررنك  رراأةاأإلأن 

ا. روأقعاأإلم نمن
 ام اجانس واأن  اأيأا خاص اقامواتتطويناأنموأميناأن  ساجانس واعتىاأالق صا  زأأةاأ اتمونا .3

ىاتررس ررواع أا أدضررًااتطررويناأنمرروأميناأن رر ات م ررك نا رراتاأن  رراأةاأإلنتع اءنارررعأنضررنيب انيرر ال
ا.كتع   د اأني ا

 س أناجطاقراتاىاتروفيناقروأميناتراظماأارترعاأ اتس وا زأأةاأالتصاالتا تكاونوب رااأن ستوررات .4
ه اعررر يكررو اأنمررامو ا أضرر ًااجكررواأن فاصرريواأنساصرر ابا أمظ رر اأنرر فعاأإلنك ن مرر أاأالئ  ررا أ
ا.أنبطاقات
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Abstract: 
 
The present study aimed to identify e-commerce as a marketing model in Palestine. 

The population of the study consists of advertising, marketing and sales staff working 

in commercial companies in Palestine, as well as citizens in Palestine. The researcher 

used the descriptive analytical method, to collect data from the employees of the 

companies, and a tool designed to collect data from citizens in Palestine. A sample 

was selected from the employees of commercial companies reached (52) employees 

and employees. A simple random sample of (710) citizens and citizens was selected. 

The findings of the study: 

The overall average of e-commerce promotion elements came largely at an average of 

4.09, as was the case for electronic promotion tools with an average of 3.69. The 

degree of confidence and security provided by the company to the customer was high, 

with an average of 3.88. The level of e-marketing in Palestine was high, with an 

average of 3.87. E-advertising has a 40.8% impact on e-marketing, and e-PR has been 

shown to affect (20.9%) in e-marketing. In terms of electronic sales activation, it has 

been found that it does not affect e-marketing as the impact rate is low and negative -

0.089). The impact of e-promotion tools in e-marketing has been uneven, most 

notably the promotion of mobile networks, promotion through the company's website, 

and promotion through social media sites, with no impact on e-mail promotion. And 

that the elements of confidence and security provided by the company to the customer 

affect (49.6%) in e-marketing. It also found that the level of knowledge of e-

commerce among citizens in Palestine was average, with an arithmetic mean (2.91). 

The challenges facing the application of e-commerce in Palestine were medium, with 

an average of 3.13. The risk of using e-commerce in Palestine was medium, with an 

average of 3.13. The level of e-marketing in Palestine from the point of view of 

citizens was average, with an average of 3.36. There was also a positive correlation 

between the level of knowledge of e-commerce and e-marketing, where correlation 

coefficient was (0.475) in statistical terms (0.000). The challenges facing the 

application of e-commerce in Palestine have a high and opposite effect. The 

challenges facing e-commerce application (51.2%) have been limited in reducing e-

marketing. The risk of using e-commerce in Palestine was significant and reverse, 

with 53.1% of the impact on e-marketing. 
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In light of the findings of the study, the researcher recommends the following: 

1. The competent Palestinian ministries should design comprehensive strategic 

plans to develop the use of e-commerce in the Palestinian society. 

2. The relevant Palestinian ministries should increase public awareness of the 

importance of e-commerce through media, television or radio programs, 

workshops and websites. 

3. The Ministry of Economy should work to develop the laws related to business, 

especially the tax law to suit the electronic commerce operations, as well as the 

development of laws that act to protect the consumer. 

4. The Ministry of Communications and Information Technology shall provide laws 

governing the use of credit cards and electronic payment systems, and the law 

shall be clear in all details of these cards. 
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 المقدمة:

عا ررررنيوأاأنأن ستوررررراتا أالتصررررالأا ذنرررركام   رررر انت طرررراونوب ررررااشررررع اأنسمرررر اأن اضرررر ا رررروأةافرررر اتك

أإلنك ن مررررر انتب امررررراتا أنرررررهيادشررررر واأنبنيررررر اأإلنك ن مررررر ا شررررربك اأن ستورررررراتاات برررررا لأن  اررررراف ان ا

إبررنأءاأن سررارالتا أنصررفماتاايرر مايمرر اأن رر ناطترر  نافرر اأناأا أن رر (نأإلم نمرر)ا أالتصرراالتاأن  ن رر 

ا.أالنك ن م  انت  اأةا اأنفست أن  اأي أار ااااهماف ات ميقاأنوبوا

 أن طررن ا أن   رراأ افرر اشرر ىار رراالتاأن يررراةا  رر اأن طرروأأنسررانمام افرر ايرر ثأن مرر ناأنررهياا ب رربب

 كاأنررررشبكاترنررم رر اأنررهياأ بررر اجسررر اذمرر جاعررناذنرركاتطررروأار رروأزيافرر امشرررا اأالتصرراالتاأالنك ن ا

 فرررر ارسظررررمار رررراالتانك ن م ررر  أن ررر اأ تاجسررر اذنررركانت ساررررواجان  ررراأةاأالاInternet)أنساكبوت ررر ا)

 ن  راأةاأن متي در افر اإم رازاأألع رالاأن  اأير اإنرىن  ولارناأأ لاإنىاأا أ ب اأن  اأةاأنسان   ا ههأ

ا.2004)ا)توفيقأاهه اأنس ت اتأا س أناشبك اأن ستوراتاأن  ن  اإلم ازارثوا

 أن ان رر اعبرررن  ررويالتاييرر اشرر تناأن  رراأةاأإلنك ن م رر ارسان رر اينكرراتاأنب ررعا أنشررنأءا  أاررالاأن

 ضرااب رعا شرنأءاأن ستورراتامفرر عاتان شر واأدمرمابرواتطروأاكافذناشبك اأالم نمنا نماتم صناعتى

ا.2004)أنشافس أا)اجان وأزيارعاأن تعا أنس رات

 دس بررررناأنررررهياأا ا أالق صررررا أا أن  ررررنأاأألااارررر انررررتااعررررلاقطاأإلنك ن م رررر اإيرررر  تس بررررناأن  رررراأةا

ن م رر أانك أإلىاأنواررائواترردس  رر اعا أنر  لاأن  م ررر أاألمرراأق صررا داتم رروًأافرر ااناأكثررناأنمطاعرراترر

اارررنارموررراتافرر اقطررا اع  رراأةاأإلنك ن م رر اان ررااي رروفنانرر يت  رر اكبيررنةانهأن  م ررر اأاان اأنرر  ل ترروا

اه اأنرررر  لهررر وارررًاافررر اأق صرررا داتاتنا أقسرررًاارأصرررب اى رررورررراتأايتأن سااونوب ررراأالتصررراالتا تك

ا.(2009)دااينا أنسالقأا
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 ونرروب افرر اعررانم طرروأاأن كاروأكبرر اأنا رر أن مي درر اإنررىاأن  رراأةاأإلنك تأةاأن مرررناأن  رراازناأن  ررولترر ي

 باأن  رراأةتررت طاأا اعررد ثررواأنبا رر اأن    رر انا ااألمرر   رراناجررههأاأنمطررا ا أالهررأالتصرراالتأا تطرروينا

ك ن م ر اأاي رىاتس رواجكفراءةاعان ر أا أدضرًاا ارائواي ادر اإن إطاأاقاموم اتس واض ام  ا اناأإلنك 

أقررراناأن رررني االأا ارررنق اأألرثرررو:اأالي  ررراأاهرررناىارساطترررباعتررر غتااا ذنررركانعرررينابتأن  سرررارا  ررر ت

ا(.2007ا)أن  ار ا أنسام أاااعناطنيقاأنفين ااتهأن وأقعأاأ ات ريناا  اجاتأا أخ نأقتن

 ااتر  ياإنرىاتوار عامطراقعرىاب  رعاأنمطاعراتاأالق صرا د أايير اأمتر اعأإلنك ن م اة ت  ناأن  اأا

  اتاأن رن يجتواع عت   أا أدضاااف تااااريزةعىاأنشنكاتأا تك بتكان فاع تسفضاأن أألاوأقأا

 أاترأنكاراىا عرماأألاروأقاذأتاأن ااف ر ترماتاعناأن ا  راتأا تس رواأن  راأةاأإلنك ن م ر اع أإلعال

ا(.2003)خالفأااىاتوفينافن اأنس وتاأةاأنساأب  ا أنصا أأتأا تس واع  نأ عماا أدضا

 ع رررالاأ راظ ررراتاأألفررر اأءاىا أبررر اكبيرررنةاررررناأأله  ررر ااررروامشرررا اييرررويا عترررا رررويقناأن  يس بررر

 أن اظ رراتاأنساررر اأ اي ررىافرر اأن اظ رراتاغيررناأنعا فرر اإنررىات ميررقاأنررنبحاارروأءاكامررناراظ ررات

 ناأن اظ رررراتاررررناتسطررر ما تطررروينارا  اتعررررراأنرررهياد كررراو أن  ررررويقاهرررأ اخررر راتأاإم ررراجاارررتعا

 عرررررررا ع فأا قرررررر اأ تاأألزررررررر اأن ررررررر ات سرررررررن انن رررررروقاأن  ررررررج ررررررااي فررررررقارررررررعايابرررررراتا أ برررررراتاأ

 قاأالنك ن مررررر اجررررراألخصاعترررررىات ييرررررزاأاررررر س أناتما ررررراتاأالم نمررررررن ررررر ا أن  رررررويأالنك ن مااأةن  رررررأ

   رررراأةاارررروأءاكامررررنأ أكررررناأ اأنااتاعان رررر اأأل أء.انكاعررررأن  ايرررر اأي ررررناأارررر س أنانعرررره اأن اظ ررررا

 ناأن ررررزيجاأنصرررر  حارررررناأن شررررس صأ اأارررر س أأنك ن م رررر اأ اتمتي درررر اررررراه اإالامشررررا اإم ررررام أا ا

   انتشررررربك اأنسان  ررررر اأياترررررا يناعتررررررىاأن رررررر ويق ررررران.ا أ انرررررأنوييررررر انتايوان رررررب أن  رررررويقاهرررررواأ

 إلعرررررررالنأ ات  ررررريناطررررررنقاأن رررررر ويقااأالنك ن مررررر اارررررولاعتررررررىازيرررررا ةاأن ررررررنع اأن ررررر ات كااررررراارررررررن

ا(.2011) أ يا أالاطوأاا أإلعال اعبناأالم نمن
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 رر اكا ررروذجان منك أن  رراأةاأإلاأن ان رر ات ررسىاإنررىاأن سررنفاعتررىا اأن أأارر  رررناخرراللارررااتمرر نافررإ

فت رررطينأا ذنررركانتوقررروفاعترررىاأهرررماأن  ررر داتاأن ررر اتوأبععررراا أم شررراأا ارررائوا اررربواانت  رررويقافررر 

اماأن صولاعتيعا.أنب اماتاأن  ااي اليقاغن اأن أأا ارناخالتطوينهاأا اي مات م

 مشكلة الدراسة:

اانعرراجاأناعررائ أنشررنكاتات ررسىاأنررىاخفررضاكتفرر اأن ارر أ ارسظررماات  ثرروارشرركت اأن أأارر افرر 

 عترىاأنرنغماررناتسر  ااأ رنارباشرنافر ارب سراتاأنشرنك ا أأبايعراأررناا ن راانرر كرناا مىاي أنىاأ

نربسضاأنشرنكات.انرهأافمر اظعرنتا رر  نةاا تكرو افاعتراأمعرااقر اال اائوا طرنقاخفرضاأنكتفر اأالا

هرررما ارررائواخفرررضاأايررر لا ب انت ستورررراتا اوانرررواأاأن كارسرررانماأن طررروااكإيررر لأن  ررراأةاأالنك ن م ررر ا

كرررو اأ اأن  ررراأةاأالنك ن م ررر ات ررر حاررررناخررراللاااًا رررويق  اخصوصرررن فاأن  أن كررراااًاررررع وا فاأن كررران

زيرا ةاارنع ات رويقااتاأنشرنك ا اسر اأةا زيرا ةارب ماأن  ررناتاشرااًات ويقارا  اتاأنشنك اأنك ن م 

 مىاي ار كناأرا  اتاأنشنك اأنىاف ات ويقارا  اتاأنشنك ا تمتيواأنوقنا أن ع ا تسف ضاكت

ا كان فا عتىاصاف اأأباناأنشنك .أب ان اأناواكبيناعتىبشكنا ا أن  ات  

ا ت    ارشكت اأن أأا اف اأن  اؤلاأننئ  اأن ان :

 ؟ ذج للتسويق في فلسطينو مكنارة اإللكترونية تجال واقعما 

 التالية: والذي يتفرع عنه األسئلة

 ؟   طياأنفتشنكاتاأنارعا  اأةاأإلنك ن م  اأن  ات  س جانانيف سأننارااأهماعااص .1

ا؟أنفت طيا  رااأهماأ  أتاأن ن يجاأإلنك ن م اأن  ات  س رعااأنشنكاتا .2

انتزبو ؟اأةاأإلنك ن م  ا شنك اأن  ات  س ناأن راا أب اأنثم ا أألرا اأن  اتم رعااأن .3
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أنسرارتيناررنا بعر امظرناافت رطينافر اأير ن م ان لاأنشرنكاتاأن  اراار  ولاأن  ويقاأإلنك  .4
اطاين؟ وأ أنأنشنكاتااف 

ا؟أنفت طياييناأن سنف اجان  اأةاأإلنك ن م  ان لاأن وأطاينا  ولاراار .5

 ؟فت طيننك ن م  اف ارااأهماأن   داتاأن  اتوأب اتطبيقاأن  اأةاأإل .6

 ؟ين طفتراا أب ارساطناأا س أناأن  اأةاأإلنك ن م  اف ا .7

أإلعرررررال اأإلنك ن مررررر أا أنسالقررررراتاأنسارررررر ا)ك ن مررررر ان رررررن يجاأإلنأ رررررناعااصرررررناأهررررروايوبررررر ا .8

 ؟أن  ويقىاعتا(أإلنك ن م  أا تاش ماأن ب ساتاإنك ن م اًا

اأن رن يجاأأالب  راع قرعاأن وأصروا يجاعبرناروأ رناأن)أ رناأ  أتاأن رن يجاأإلنك ن مر اهوايوب ا .9

أاأن ن يجاعبناأنبنير اناأن وقعاأإلنك ن م انتشنك  نكاتاأنب  أاأن ن يجاجاا س أرناخاللار

 .يق(اعتىاأن  وا ن م أاأن ن يجاعبناشبكاتاأنعاتفاأن   ولأإلنك

 نموذج الدراسة:

 المتغير التابعا لةالمستق المتغير

ا نيةترو التجارة اإللك

اأن  ويقا

اا أن ن يجاأإلنك ن مصناعاا •

ااأ  أتاأن ن يجاأإلنك ن م  •

ااأنثم ا أألرا  •

اا ن م  أن سنف اجان  اأةاأإلنك •

اات  داتاأن  اأةاأإلنك ن م   •

اارساطناأن  اأةاأإلنك ن م   •
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 لدراسة:ات افرضي

اأن ان  :اباج اعناأنفنض اتت سىاأن أأا انإل

نك ن م ررر اأن ررر ايجانت  ررراأةاأإل اناصرررائ  انسااصرررناأن ررر اأي ا النررريوبررر اأ رررناذالا"ا:الفرضيييية األوليييى

ا"عااأنشنك اعتىاأن  ويقت  س ر

يوبررر اأ رررناذ ا النررر اأيصرررائ  األ  أتاأن رررن يجانت  ررراأةاأإلنك ن م ررر اأن ررر ا"الااة:الفرضيييية الثانيييي

ا"عااأنشنك اعتىاأن  ويقت  س ر

 انكشنا اأن  اتم رعااأأألرنثم ا ا انسااصناأائ أيصيوب اأ ناذ ا الن ا"الااالفرضية الثالثة:

ا"نتزبو اعتىاأن  ويق

اأيصائ االفرضية الرابعة: اذأتا الن  اأإلالايوب اعالق  اجان  اأة ابينار  ولاأن سنف  نك ن م  ا 

ا.اويق أن  

ااالفرضية الخامسة: انت وايال اأيصائ   ا الن  اذ  اأ ن اأن  اأاب  اتطبيق اتوأب  اأن   ةا  دات

ا"يق واأن اعتىافت طينف ا  اأإلنك ن م

ااالفرضية السادسة: اف اال اأإلنك ن م   اأن  اأة اأا س أن ان ساطن اأيصائ   ا الن  اذ  اأ ن يوب 

ا"ويقعتىاأن  انفت طي

 أهمية الدراسة:

أنهياتتابر افر ابيئر اأألع رالاإذاأصرب ناا أن  أ م  اتابعاأه   اأن أأا ارناأه   اأن  اأةاأالنك نا

غ تا ايت اهار اف ازيا ةاا ق اااأنساأب  أاتعت اأااز تسزيف ام واأق صا داتاأن  لاار  نأًااعارالًا

أنسرر راتاأنفوأيرر انت  سررارتينأاإضرراف ا اا ستوررراتترروفيناأنت ررويقانت ا  رراتا ااأن مرر أةاأن ااف رر  ارررن

أه  ناأنر  لاأن  م رر اا نهنكا. أنس راتأنطتباأنفوأيانت تعاانإنىات كيناأن   عتكاأيا ااكا ار
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أالق صرا اأننق ر اررناخراللاانت  رولاإنرىااتع ر ا راا بيئ عاااعاتأق صا درناأن  لاب عيئ اا غينها

ا.راعااعتىاأالا فا ةاأنمصولاا أنس ونمنام تطبيقاأن  اأةاأالنك ن م  اعبناشبك اأال

رررر لام اع ررر افررر ان  يررر ا امرررنياأليا  نررر أافرررإ ارسنفررر ا  أهرررااأب رررااأ اأن  ررراأةاتس برررناأنس رررو اأنف ا

نعرهأاأنر  أاإ ا بر تاا  راهمافم اأنايواأن شاكواأن ا ا ن رأن  اأي اأن  ي ةأا ااأن ساروارعاأنبيئ 

أنثمر افر اتسرارالتاخاصر  اأن الئ ر ا االاإضفاءرناخالا ذنكأالق صا أااجشكوابوهنياف اتموي 

ا.ااأن  اأةاأالنك ن م  اف اأنبيئ اأن  اأي اأن  ي ةاأن   ثت 

 ة:راسالدأهداف 

ا:نى أأا اأت سىاأن

 .   طياأنفتشنكاتاأنارعات  س اةاأإلنك ن م  اأن  اأا  جاناأن سنيفناعااصاعتىأن سنفا -

ا.أنفت طيا   س رعااأنشنكاتاأ  أتاأن ن يجاأإلنك ن م اأن  ات اعتىأن سنفا -

ا. أب اأنثم ا أألرا اأن  اتم رعااأنشنك اأن  ات  س ناأن  اأةاأإلنك ن م  انتزبو ااعتىأن سنفا -

 بعر امظرناانرافت طينأي اف اأن  اان م ان لاأنشنكاتر  ولاأن  ويقاأإلنك اعتىأن سنفا -
ا.طاين وأ أنأنشنكاتااأنسارتيناف 

ا.أنفت طيايينام  ان لاأن وأطاين اأةاأإلنك ن اأن سنف اجان ا  ولاراعتىأن سنفا -

 .فت طينأهماأن   داتاأن  اتوأب اتطبيقاأن  اأةاأإلنك ن م  اف ااعتىأن سنفا -

 .ين طفت  اف ا أب ارساطناأا س أناأن  اأةاأإلنك ن ماعتىأن سنفا -

ا.ق  ا تافيرهاع تيراتاأن  اأةاأالنك ن م   اتاأن  ويبيناأنس تاأنسالق اعتىاأن سنف -

أإلعررررال اأإلنك ن مرررر أا أنسالقرررراتاأنساررررر ا)أ ررررناعااصررررناأن ررررن يجاأإلنك ن مرررر ااعتررررىأن سررررنفا -

 .أن  ويقىاعتا(أإلنك ن م  أا تاش ماأن ب ساتاإنك ن م اًا
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أالب  رررراع أاقررررعاأن وأصرررواروأان يجاعبررر ررررناأن)نك ن مررر اأ رررناأ  أتاأن ررررن يجاأإلاعتررررىأن سرررنفا -

أن وقررعاأإلنك ن مرر انتشررنك أاأن ررن يجاان نكرراتاأنب رر أاأن ررن يجاجاارر س أأن ررن يجارررناخرراللار

 .يق(اعتىاأن  واعبناأنبني اأإلنك ن م أاأن ن يجاعبناشبكاتاأنعاتفاأن   ول

 حدود الدراسة:

ات    اأن أأا اأن ان  اف  اايت :

اأنشرنكاتفر ااب ساتا أن  ويقا أإلعرال أن اأنسارتيناف أا انيطفت أن وأطايناف اي :ا  اأنبشنا  أن

ا.نطيفت ف ااأي   اأن

ا.فت طينأن    اأن كام  :ا

ان.2018/2019أن    اأنزرام  :اأنفصواأأل لارناأنساناأن أأا ا

أن  رراأةااخرراللا أأارر أن رر   اأن وضرروع  :ات رر  اأن أأارر اجانا ررائجاأن رر ات صررواعتيعررااأنبايثرر ارررنا

ا.أن سوقاتا ابواأن طوين-ف افت طينا  ويقكا وذجانتاإلنك ن م  أ

 اسة:لدرت امصطلحا

ه امشا اأق صا ياير ماررناخرراللاترر أ لاأنرر تعا أنسرر راتابرريناأن كورراتا أن  ا راتاا:رةالتجا

 ا.ا(2003)أن م أاافنأ ا ت ك  اع ةاقوأع ا مظمار فقاعتيعا أأل

أيا قرررنا هررر اتساررر ااررررناأياركرررا افررر اءعترررىاشرررنأءاأياشررر انمررر أةهررر اأاونيييية:التجيييارة اإللكتر 

ا.2001) بنبو أايت ا)ان سارالتاأن  اأي إبنأءاأ افاأالنك ن م  اتيراأا س أناأنوارائوا أن ما

:ا صررفاأن عررو اأن رر اتبررهنعااأنشررنك اإلبررالواأن شرر نينأا أن وأصرروأا تررن يجاالتسييويق االلكترونييي

اKotler,2006).)ام نمنأإلابك ااعتىاش خ راتعا ب عارا  اتعرا
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الثاني فصلال  

 ار النظريطاإل

تس برناأن  اأةاأالنك ن م  اكاير اأهرماأشكالاأالع رالاأالنك ن مير اررناأن  غيرنأتاأنسان ير اأن  ير ةا

ارن اأالخينة اأن قب  اخالل اجموة امف عا افنضن اأنساأن   اأنمن  ا رن اأصبشنينأ افم  اأي ان  م

ا.ق صا ياأنسان  اأن  ي ناظاناأال عرائماأ

 يةونترجارة االلكالتور وتط نشأة

رعاأن م ناأنعائواف اتكاونوب ااأن ستوراتا أالتصاالتاأنهيانماتشع ان اأنبشني ارناقبواك ااهوا

اج اأنسا د أ اأنفن  اي اة ا  خونعا اأالم نمن اشبك  ا م و اأال أ اكامنعت   اأ  رسصص ااس 

اأنال انتسنا س أرات ا كني  ا اموأت اأالرنيك  أ اأن    ة اأنوالدات اف  ااعواأن  ت   اأنىن  اأن خول

ن ساروارسعاأا تسف ضامفماتاأالش نأأافيعااظعنتاع ةار شنأتان لاأن  لانسو ابك ا أنشأ

ا(.ا2012غ اأاههأاأن طوأا أن  ابقاف ابا ا  اأا)رستوف أا

ا اف  اأرو اهااأ اكا  ايي  اهه  ابأن كاونوب توظ ف ام وذبا انألمشي ا ار  أ اتغيينأاط  ابهنك    

ا ر اأاانيب اف  اأابهأيا اأنهالأا أالع الأااأةن  اهج ا   م ارن ات  تك اأن كاونوب ا اهه  ابسو ي

اأنىاأن اي اأن  ن  ا اأالنك ن م  ا بن زها اف اريال اأن  اأة اأنفصواأنكبينانعا تاأيس  ايثبنافيعا

ا(.2011) د شأا

اشاةا أنظعوأأاأالاأ اذنكاأالع ما انمادسك  بناي يث اأناستاأةاأالنك ن م  اأن  أ ااأنبسضا يس م 

اأن اأيس  أهبه اا اب أد ااص    أأن  اأنى اأالنك ن م   اأن  اأة اتطب مات اأ نى اظعوأ اينبع يي 

ا انتامو  اأالنك ن م  اأن نأاو اتما   اظعوأ ارع ا ذنك اأن اض  اأنمن  ارن  Electronicأن بسياات
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Funds Transferات اأ اأن ما  اواأالروألاأنكيوايي ا فنتاأركام   اهه  ا نكناأا س أن  ن م اأ

ا(.2012أنشنكاتاأنكبنلا)د يىأاان  ا ان أاناأن  ا اتض اوأأر صاجم 

 ف امف اأنف نةاظعنتاأن ما  اأنثام  انت  اأةاأالنك ن م  ا ه اتما  اأن نأاواأالنك ن م انتو ائقا

Electronic Document Interchangeا اتبا أأ افنص  اأتاين اال ن   اأنس و كا أرنا  ائق

اتاأن ااوب.اك ااااع تالاشبكخالناكوارباشنارجشا ات  اأنشنأءا أنفوأتينا غينهاابيناأن

اههينا ات  س ن اأن   اأنشنكات اع   اعتىازيا ة اأدضا ا أنو ائق اأالنك ن م انتامو  اأن نأاو تما ات

ع  اااأنشنكاتاأنصانن  أاأنس ي اراتاأن اأن  ا اىأنضاف ا(ان ش وااجاإلEFTأEDIأن طب مينا)ا

ا(.2008يطابأا ا ااهنابأنكبينةا)الاع أنشنكاتاأن  اأي ا غينهاارناشنكاتاأال ا

 باءاظعوأاأن  اأةاأالنك ن م  اكا    اطب ا  ان ف ناأنثوأةاأن ستورات  أاج ي اغ تات اأةامموا

اف اأننأئ ة اأن  اأة ا أنبنر  ات ا أن سنف  اأنسصأن ستورات اههأ اما   اأنهي ااان اك ا عتىاا عش أ

اأنيواب ات ا اأن  اأا أص اباأؤ ساأالروألانتب  اعنأهااأظعوا ي اد كاعما د اج تي منت  اأة

ا(.2008ع  ار كنارناأنزبائنا)أنك وأم أااألكبنرناغز اأنسانماأب عا ذنكاجانوصولا

 مفهوم التجارة اإللكترونية:

اراعا:نك ن م  اأن  اأةاأالهااأاأنس ي ارناأن سنيفاتان فعونا

ناع ت اتار  وع ار كارت ارجامعاااأإلنك ن م  أن  اأةا(اWHO)االعالميةمنظمة التجيارة  عرفت

 ب عاأن ا  اتاجاالع  ا اعت اأنواائماا ت ويقا توزيعأاأن  اأي اأنن أجما تاا  فماتاعم اأنص

ا(.2007)اويف أاا راشاهااأإلنك ن م  
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أن   عتكيناأن ا  يناءاراابيناشنأنأب عا ارناع ت اتاأناو ماجامعاا(2004)اعب اأن   ن عنفعاا

ابأ ا بسضاجأنشنكاتاجسينا  اتكاواضعم اأن ستوااا س أن اأ اه انوب ا راتا أالتصاالتاأن  يث .

ا بسضا اجسضعا اأنشنكات ابين اأالتصاالت اشبك  اجاا س أن اأن  اأي اأن با ل اأشكال ارن شكو

ا.م ااأ ابيناأنشنكاتا أال أأةاأنساأنشنكاتا ع الئع

اأ اجان  اأة اال يمص  اأن س أأا نك ن م  اأدضا اف اعم اصفماتاستوراتاأن ناشبك   ن  )أالم نمن(

ابيناع ةت ا اأ  اأن  ن  ا أخو ااوأء ان وفينااأي  اأن ستوراتاأن  ن   اشبك  ا ت  س ن   لارس تف أ

اقبواأنب عارستوراتاعناأنفن اأن  اأي ا أبنأء   ا بسارسارالتاأن  ويقا أن ن يجا خ راتارا

ا(.2009)صابنأاهااغيناش نا أن فني ا انأأناموا أنص ام ا ا ا

ا التاأالنك ن م  أاس ت اتاأن  اأي اأن  ات ماعناطنيقاأن ب ق اعنفناأن  اأةاأالنك ن م  اجامعااأن

اأن صول اأ  اشنأء اأ  اب ع اف  ات ثو ااوأء ات اأي اع و اأي اأمعا ا نكنااج ساى اراأ اخ ر  عتى

ا.(2004جطنيم اأنك ن م  ا)ي ازيأا

ربا  اعتىاأااسا أي ا هوااأئ   أاأ اقارنارفعوناطتفات اكاف اأن ساأياج نكنام  ط عاأنمولا

امم   اأنىارمطسيناه ا: اأةاأالنك ن م  اتسبيناد كناأ اأ اأن 

ا ياأنهياي مارناخاللا"دشينارصطتحاأن  اأةاأنىاأناشا اأالق صاCommerceأن  اأةاااالول:

ا أنس  اأن تع ابينت أ ل ا أالكوراأن ارات ا أن  ا ات انافت اع ة ا ت ك   اقوأاأ   أمظ  اع 

افابعاا  ن ا.نيساتارس نا تش
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"فعوادشيناأنىا صفانطنيم اأ أءاأن سارالتاأن  اأي أايي ااElectronic اأالنك ن م االثاني:

اأنواائو اجاا س أن اأن  اأي اجاناشا  اأنق ان اج  ارثواادمص  اأن  يث  اأالنك ن م    أالاانيب

ا(2004اعا م أا)هاا غينانمناشبك اأالم 

 كترونيةاللت اخصائص التعامال

 اأالنك ن م  "أاأالاأم اد كناي"نت سارالتاأن  اأاأننغمارناع نا بو اتسنيفا أي ار فقاعت  اىاعت

أن متي د "أا ت سوااأنوقوفاعتىاا  اخصائصاأئ    ار يزةانعاأاتس تفاعنا"أن سارالتاأن  اأي 

ارالتاااعتىاأن سان  اي متي د اأن  بسنأ اك  انت سارالتا اأننيب رناأنصسوب افن اأنموأع اأنض

اك ن م  أا ه اعتىاأنا واأن ان :أالن

أخ فاءاأنو ائقاأنوأق  انت سارالت:االاتنتبماأن سارالتاأالنك ن م  ابوبو اأيا  ائقا أق  ا •

ا اأن سارالتأ اف اأبنأء اذنر با ن  ا أن سارالت. اف اأ باتاأنسمو  ادشكواصسوب  اكاأ ر ا

ا أن كاف اأالبنأءأت اأنا  اطنف  ابين اأنكسارأن االت ات م ا   ات  اأ أأق.اا ن م ا اأي أا س أن

اموم اأنويي اأن  انانكالاأنطنفيناف ايان انناان اأالنك ن م  اه اأن ا اأنم هكهأاتصبحاأ

ا بان ان افا اذنكادف ح اأيامزأ ابياع ا. اأال باتاأنماموم أاامشوء اأ ن  اقض   أن  الاأران

 .(2012)أنشايبأااأالنك ن م  اةأرانام واأن  اأااسائقهااك أ نا

اأنسا سان بأ • اعبن ات اتزأي  اأالخينانم: اأآل م  اأف  اأنشنكات اظعوأ ات اأساة اأن   نس الق 

اأمشط عااأن  اأةاعبناأنسانمأا أصب نات ثوات  داا عبئااعتىاأالق صا أتاأنوطا  .ا رع

 س أناط عاجاا  ما أن  اتصغينةاأن  اتزأي اينك اأن  اأةاأالنك ن م  أاب أاظعوأاأنشنكات

بيناافاقماشكواأن ساأ  ههأاي  ياأنىاتابناأنسانم.أمشط عااعااأست اشبك اأالم نمناأ 
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أن صانحاأالق صا د اأنمور  ا رصانحاهه اأنشنكاتأا أمف اناأنباباعتىارصنأع  ان شاكوا

 .(2010)شاهينأااوم  ا أخ الفاأناظماأنضنيب  ا ابواأال باتأنوالد اأنمام

اأن ك • اماأالمفصال اأالم نمن : اشبك  اأات  ح اعتى اأنم أة ات أأانت  ا ات اأة ن  اأي اسارالتعا

رناأياروقعابغنأف .اذنكاأ ارمناأن ستوراتاأنسا اجانشنك اد كناأ اي وأب اف ااءةفاجك

أ اأنسنفاق ابنلاعتىا بو اأكثنارنارمناأياركا ا   اأ اي  ناذنكاعتىاأال أء.ابوا

اأنوأي ان نتشنك  ابت  ارن اأكثن اف  ام  ة ا فماايق اأنس الء ا توزيع اأالتصال ا انع  اعون 

 .(2009)صابنأاا  عماأن غنأفأقسن وا

ع ناأركام  ات  ي اأنعوي :االاينلاطنف اأن سارالتاأن  اأي اأالنك ن م  اكواراع ااأالخنأا •

سارالتاوراتاأالااا  اعناجسضع ااأنبسضاك ااهواأن الاف اأن  ق االادسنفا اكاف اأن ست

اأن م انهنكيتأن  اأي  ا م     ا د . اف  اصسوب  اأالم نمن اعبن اأنبائسو  اد   اق  لاك اأا أ

ن  اتمي اأن تطاتاأن شنيا  اأالن زأنابعا.ا ق اد  غواه الءاأنبائسو اذنكاأنضنيب  اأاأن تفات

اهه  ات  يو اجس ن اأنضنيب أ ارن اأننا   انت عنب اأن  ااب   اأن فاتن اف  اأن سارالت

 .ا(2007ا)أن  ار أ

 نية:االلكترو ةراهمية التجا

 ت :أآل(اف ا2009 ااأ أ هااختيوا)تك ناأه   اأن  اأةاأإلنك ن م  اك

اأالنك • اأن  اأة اعبنت  ح اجان  وق اطنيقا ن م   اعن اأالم نمن اأالنك ناتصأالاشبك   م اال

ا بهنكأن باش اأن  سارتينأ ابين اأن   ا أتان اعن ات  غا  ارنااه  ات  تزر  ا را أنوأق  

 اظ ماع ت اتاأن شن  ا ت ميقاأه أفعا.ما ت  ماتأاك اات اهماف اتبمف
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ناب يالاعناتسص صابزءاأالتصالا غينهاأايي اتس باتوفناف اأنافماتاأال أأي ا مفمات •

ااأمعاات  حانبائسينا أن   ث نينأاك    نةارعاأ اعالقاتارقار اأكبينارناأأساأن الاف

  اأن وزيعاأأااانت   عتك.جإت اناع ت 

اأن  اينات • اأنمنأأأت اكوارناأنبائعاس شي  ارنات فقاأن ستوراتاهها ات  يزاج   أن ش نيناج ا

ا ات ق م ار ااد  حاج عون اأن ماأم ابيناأن ا ناأن ااابا بطنيم ارا م ا ابياعماف اأنوق

 أ اأن و ةاأ اأن فع. اأالاساأاأءارناماي اوا

أمعااا اأن  لاأناار  أايي ذأتاأه   اخاص انكواأن ا  ينا أن   عتكيناخاص افبناتس  •

ا.أن ص يني ا وأبزاأن متي د انت  اف ا ممصاأن ستوراتاعناأنفن عتىاأنت  ط عاأن غتبا

 خصائص التجارة االلكترونية:

 ف اراادات :ات تسصم  ا(اإنىاأ اخصائصاأن  اأةاأإلنك ن ا2009أشاأاصابنا)

اأنكبأالع  ا .1 ا  اجانا ب اأن ستوراتاتكاونوب ااعتىين اكا  اأالنك ناااوأء ا  م نت اابات

 تطب ماتعااأ اأالتصاالتاعتىارس تفاأموأععا. ا

اأنكارت  .2 اأنع كت   اأعا ة ا أعا ةاي طتب اأن  اأي  اأن  ا ات ا رعااف  افيعا اأنوظائف توزيع

اأن اعوأرو اأالع باأ اجسين اأن نكيأالخه ا رع اأن   يزة ا أنكفاءة اأنش  عاأة از رعاأأتااعتىي 

 وب ااأن ستورات. س ناتكاونأا

 أخواأن  ا  اأ ابيناأن  ا  ا ب  عاعااصناأنس ت اتاأال أأي اات   اأنكارت ان   عألأ .3

 .أنق   اأن ضاف 
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أمسفا اأن  اياتاأن سصص انت كاتباإل أأةاأنس ت اتاأن  اأي امظنأاالم صاأاأن ساروا .4

اأالنك اأنواائم اعتى ا أالع  ا  ا أن غ أا ن م  أنوأق  اااط     اف  ا تبا لانضوئ   تسزين

 امات.أنب 

ا أنوض .5 اأن انواأنشفاف   اكاف  اجسيناف  اأالخه ارع اأن  اأي  اأن  ا   ات نيعا اأن   سارالت

ضن أةاأا س أناتما اتاأن ستوراتا أدصانعاانكاف اأن   وياتاأن  اتطتبعاا تم رعااأالع باأا

 فعاانتغيناأ ااءاع ت  اأنب  . تسنا

اوفتكاخاللابااءاراظور ايولاك باأنس يوارني اي   وأانك اأن  اأاأنشاتا زاع تأأتكا .6

ا.أن سارواأنهك ارس ان تب  ار طتبات ا أشبا اأ بات ارناأبواأن  افظ اعت  

 مزايا التجارة االلكترونية: 

األمعا اأالنك ن م   اجان  اأة اأنشنكات ا ي كناااتع م اأالأبانأ ازيا ة اف  ابب اط  اااااااااااااااااااااااااااات اع 

ا:ف اأآلت ا(2008)شااي أأاا أ هاأااك انك ن م  انألع التتس صاكوارنار يزأتاأن  اأةاأال

 اتا تمتواأن كان ف.د كناأ اتزي اأن  اأةاأالنك ن م  اأن ب س .1

د كنانإلعال اأنهياد  ثاجصوأةابي ةاعتىاأنويباأ ايوصواأنناان اأن ن ي   اأنصغينةا .2

 نم.نسالاأف اكوا  ن ارنا  اءاأن    تينا اأنىاأنس النتشنك

اأ .3 ات  د كن اأس  اأن  اأة اأنشنك  اأنوصواال ن اف  اأالضيقانك ن م   اأن وق اقطاعات اأنى ل

 أن  اتكو اربسثنةابغنأف ا.

أنويباجصف اخاص اف اأم اجار   ساتاأف نأض  اتصبحاأاوأقار  ع ف ارثان  األموأ ااي دف .4

 را  اتا خ راتار   ة.

 ش نياأدضا.تانت ش نياي افن اأن  تزاعأافن اأن ب ساتانتبائانك ن م  ن  اأةاأال اأتزي .5
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نا ضاتاأن سنا شن  اأن  ت ماأاعواف اأن  اأةاأالنك ن م  اال اأالم نمناد كرفااتكو ا .6

ا تزي ا اعن ضعاأ ان م دم اتااف    ارستورات اعتى اأن صول اف  اجكفاءة اأنشنكات اد اع  أ 

ان فانكوارن كاأناأن ستوراتأا يمتواههأاا لابعاأ ات باألع الأن نع ا أن ق اأن  اد كنا

  اتاأن اأي .أنس تطنفا

الاساأأاأن  اأةاأالنك ن م  اتكان فاأن ساروارعاأا ف اأأتاأن ب ساتأا تم دمايصصاأاوتتم .7

ا ا ع عا اع ت ات اف  اأالنك ن م   اأن  اأة اجاا س أرعا اأن ا ج اأتاي  ا ت بعا ت  ي  أن ب سات

ا. أرن(أالأ ا)أنطتباتا

 نية:ترولكالتجارة اال وبعي

جسضاأمشط اأالع الاالاد كناأ ااااعيوباراعاعنادضاًا ارزأدااع ي ةاأ اأةاأالنك ن م  انت ك ااأ

ثوان م  اف ثالاأالغهد اانيس اأن تفا أالصاافاعان  اأن كتف ارج الاأ ات خواف اأن  اأةاأالنك 

ك ااأ ااي .جساب اكاف  ارناركا رناأن    يوارسايا عااب أاأن  وهنأتا أال اأاد كناأ ادكو ا

ااكثينأًا ارن اع أن ا  ات اأ  ات طتب اأن ش نيناأ  أنس رات ارن ار عزأااياا ا ادكو  أن    تين

اف  اعبناأالم نمنأ انتشنأء افاذأا ر  س أ افمماف ار  اقتيت أ اتسن اخ راتات ت  عا ثالاأنبمان 

ان  ال اأن    تين اأنس الء ارن اأكبن اع   ارنبصاأ ا ات اجاإلم نمن اجانوطين ادشسن   نأي اب ء أ

هااأا اابغنأف  اأكثن.اىاأن واعاف ارااطقتعابغ اأ اتكو اقا أةايأالع الاان باشنافا ءاأشنأجان

أ راجاقوأع اناجامشط اأع الاعتىاأالم نمنا ه اصسوب ارشكت اأخنلاتوأب اأنشنكاتاأن  اتموا

اأنبنر  اتاأةاأن متي د اف تاأن ص   انت  اأنب اماتاأن ان  ا أنبنر  اتاأنساص ان سان  اأنصفما

جاإلضاف اأنىار ان  اأن كاونوب اا أنبنر  اتاا  .م اأناأن  اأةاأالنك ناس نعااأا د كنارناخال  اأن

اأالع  اشنكات ارن اكثينأ اأالنك ن م  أافا  اأن  اأة اإلبنأء ا قاموم   ا ماف   ارصاعب ا أبعن ال
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ناتكي  عم نمن.ا رأئ  امعماعتىاأاللاأأقاناجطاقاتا  عتكيناالايزأنو اخائفينارناأأاافبسضاأن 

ارما رأخن  ار  اأانتغينا الاينتايو ااو ان  اأن  ابنة اأالنك ن م  اأ ات م اأن  اأة ن  ات نيافيعا

ا(.2008يوافأا)اأض اجموأميناغينا أض  ا رس

 الترويج اإللكتروني:عناصر 

اأئرررر  ارررررناأإل قرررراتاأنساررررر اعررررال اأإلنك ن مرررر أاأنسالت كررررو اعااصررررناأن ررررن يجاأإلنك ن مرررر اجشرررركو 

ناب يترر انبسضررعاايبارك ترر ا ن  ررنا تس بررناهرره اأألاررم رر أانك ن ا ب سرراتاأإل تاشرر ماأنا رر أن مأإلنك 

وقررناأن ااارربأاك ررااأ انكررواراعررااقوأعرر اأنرربسضأا كررواراعررااد مررقاهرر فار رر  ا ي رر س نافرر اأن

ا.Armesh et al., 2010)) أار ايترزنافع عراا أتباععراانضر ا ات ميرقاأقصرىاأار فا ةار كار ا

 سااصن:أناتتك ف  اايت امبهةاعنا

  لكتروني:اإلعالن اإل :أوالا 

لان م ارناأهماعااصناأن ن يجاأإلنك ن م أا تظعناأه   اأإلعال ارناخال اأإلنك الدس بناأإلع

أا غاللاأأل  أتاأن ن ي   اكان وقعاأإلنك ن م ا ر نكاتاأنب ر ا أنفعراأسا ق أةاأن  ا اتاعتى

نك ن مررر اأإل اارر غاللاأإلعررالك ن م ررااأ اأنإ اتعررنإلعررال اعررنارا  اأقررعاأن وأصررواأالب  رراع ا روا

ان رر فسااأا ذنرركان رراانعرره اأنوارريت ارررنتييهعررنارا  ررااذأتعرراانإلعررال  ام نمررناكررا أةاج ررالأعبررناشرربك ا

نتوصولاإنىاأنس الءا هواف اتزأي ار   ناررناارا اإنرىاأخرنلأا يس برناأإلعرال اأإلنك ن مر اررنا

أنسرررالقأا)  مررر يقاأإلنك نام رررواأن  رررواا رررا التفررر اظرررواأاًً  أم شررراأأ ًً  ارررائواأن رررن يجاباذب ررر اأكثرررن

ا(.2010

الاجانا ررب انإلعررال اأإلنك ن مرر أارماأمرر اج ررااكررا اعت رر اأن ررا أاررساًااك اأالم نمررنافضرراءأًاشرربانتس برر ا

أإلعررررال ايبمررررىا أيرررر افرررر اب  ررررعاأن رررراالتأا يسررررنفاأإلعررررال اانتواررررائواأن سن فرررر ااررررابقأارررررعاأ 
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إقااعر ااأن  ر عتكاررناأبرواعترىامف ر  ويارسارأ اتصرنفانر اترا يناانك ن م اعتىاأم اكروافسروأإل

عال اأنس ر اأن نأ ات ويمعاا بصنفاأناظناعناأنوايت اأن   س ر أا بان ان اأإلأ اا أن تسج زأداا

امشن اعبناشبك اأالم نمناأ اأيا ايت اإنك ن م  اأخنلاالادس تفاعناأإلعال اأنهياي ماأنهياي م

ا(.2014)ك يوأاا س رأن   ايي اأنوايت ابواائواتمتي د اإالارن

 ا  راتاأن م رر اررناطرنفاأن  ا راتاأالق صرا د أاأمروأ اأنا مر ان   رعال اأإلنك ناي  س ناأإلعر ا

إلعررال اعررناأن ا  رراتاأننق  رر اكث فرر اأن كاونوب رراأانكارر انإلعررال ارررناأاأناررو اج يرر اد رر س ناهررهأ

ت ما راتانانأكبر ر ات ر  يباجشركواأناتتركاوأ اأن ا  اتاخصوصراد  س ناف اأإلعال اعناكاف اأم

 غينهررراأاك ررراااأنكعنبائ ررر ا أإلنك ن م ررر اأأتأاأألبعرررزةأواأنك ررربأاأإلك  ررراأوأاررريبواأن   م رررر أارثرررأن

نةاذأتاتا يناكبيناعتىار  س ر اااإنىاأالم نمناكوايت اإعالم  ارب كجاتناصااع اأنس راتاتت 

 رر اأنس ررر اأناأ اتس مررو اأن ررو اأناشررا ا ا رع ررااكررا امرر اأن  ا رراتا بان رران افررإأاجانررهأتاأالم نمررن

أألخيرنةاجراإلعال اأإلنك ن مرر انتوصرولاإنرىاشرني  ارس بررنةاااا عررماهره معرإركا روقاجفر اأنتطنيعراا

ا(.2011)إا اعيوا آخن  أاااتع ااأن  طوأةانت سنيفاج ا  ارنار  س ر اأن كاونوب

 :أشكال اإلعالن اإللكتروني

نمرررنا راتاأالم  ررراات   ررر اخررركان ذنرررأاةابررر أًان مررر ار سررر  ال اأإلنك  اأشررركالاأإلعرررد كرررناأنمرررولاإ

جرراألنوأ ا أن نكرراتا أنصرروأااأالارر سام نت ستررنافنصرر ااعأات رر ح أارراءارررنافضررانعرراتفاأن   ررولأ ا

ررررااد ستررر ااأإلعرررال ا ر يزأتررر ا هررروا يوهاتأا بان ررران اأن اويرررعافررر اأارررانيباعرررن  أنصررروتا أنفيررر

ال اأشرركالاأإلعررلاخررالاتوكعمارررنا يناعتررىاارر  رر عتكينأا بان رران اأن رري ااارربارررعاب  ررعاأذ أقاأن

عتىاأااساأنس ي ارناأن سراييناأنفا ر ا أن نك ر ا أن فاعت ر افعاا اي ماتصانةأاج ي أنكثين م اأإلنك 
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كوأبعررراتاعرررن اااررراجماا أاررر غالنعاااللاأ  أتاأن رررن يجاأإلنك ن مررر اأن رررهكوأةاررر غأاأررررنابعررر اأ 

ا:يت اك ن م اك اإلن اأأإلعالاس أ اأشكالوارااااب أاج ارناخاللاتنإلعال اأإلنك ن م ا ه

 :شركةلل إللكترونير الموقع ااإلعالن عب

نارا  راتأا هر اج ثاجر اإعال اعناأن  ا  ا عنارااتم ر اررانتشنكاتاتس بناأن وأقعاأإلنك ن م  

نفنصرر انت صررولااأا ت رراهماروأقررعاأنويرربافرر اإعطرراءاأتعرررا  اا رر اأن رر اتسررن افيعررا أبعرر اأن  ا

خرنلاألجانوارائواأإلعالم ر اأاماأم أنساص اج ارار  ا أن اافعالأن ا جا راأكثناعنعتىارستوراتا

ييررر اد كاررر ات ميرررقا أن نأئررر أا ي كرررناأع بررراأاروقرررعاأنويررربافررر ايررر اذأتررر اإعالمرررااارثرررواأن ت فزيرررو ا

أا باإلضرراف اأننئ  رر  انإلعررال ارررناإخبرراأا  قاررا أا تررهكيناأن  رر عتكاجررانسن  اأن م ررر اأألهرر أف

أا ررر اأنسالطتررقاعت رر اجق  ررأتانبارراءاررراامنشررساأاعتررىاأاتس  رر ا  ررس أناأإلعالمرراتاأننررهنكاد كررناأارر 

أألخيرنافر اأإلعرال اا بناأن أفعاأأل لانت  ا اتا أأءاإمشاءاروقعاإنك ن م اهرواأار غاللاهرهأ يس

ن ارر جا أن  أ ررر اجان أبرر اأأل نررىاألمرر اأ لاخطرروةان ك ترر اجق رر اأنسطرروأتاأألخررنلا صرروالاالق ارراءاأ

ا.(2012أبواأنا  اأا)اعتىاذنك

 :ترونيالبريد اإللكاإلعالن عبر 

أتاأن ن ي  ررر اأإلنك ن م ررر ا شررركواررررناأشررركالاأإلعرررال امررر اكغيرررن اررررناأأل  ا انادس برررناأنبنيررر اأإلنك 

هرواأن اراف اأن اصروافر ابيئر اأنبنير اأإلنك ن مر أا هروارراابسرواا م أا راا عرماهرهأاأألررنأإلنك نا

يررر اأن نكررر أاياررررنافاجرررانثنأءصررر م ررر اتأارررائواإنك ن اادموررررو اب صررر  مامتعنارا  ررراأن ستاررريناعررر

نشسصرر  ان  رر مبتيعاأا رررنا ررماتسررنجافرر اأناعادرر افرر اشرركواأاررائواأا يتارروأاعت رر أا رنأعرراةان أن ف

 يس برناأنبنير اأإلنك ن مر اإير لاأاجشركوافسرالاعترىاأن  عروأاأنرهيات ر ع ف ا  نةصوت  ا رنئ  ار

ااررررااتوبررر اأن ق مررر اغانبرررا كينأاإالاأمررر افررر ررر عت أن اناأن  ا ررر نك ن مررر ابررريإلعرررال اأإلأ عارررراتا
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 هررره ا عارررر اأاريناإنرررىاروأقرررعاتشرررسب  االاررر س أرعاائنا أن  ررر س برررزاأإلنك ن مررر انتاأنبنيررر المررراتاإع

نت  ا رر ااأإلعالم رر بنيرر اأإلنك ن مرر ا ذنرركان ررعون اأم مررالاأننارران اأنعررال اعبررناأااارر  اأخررنلانإل

ا.(2014أا بوأأسا)بنيك اك ن مييننأإلابيناأن   عتكين

 :ماعيلتواصل االجتطريق مواقع ا ناإلعالن ع

ااا أي ارعرررااإنرررىاأإلعرررال اعبرررناشررربكاتتعاتاعترررىارس ترررفابا ررر ا ررراتوبعرررناأنكثيرررناررررناأن  ا

طنيقاإمشاءاصرف  اخاصر اجان  ا ر اأ ار  وعر اتكرو اج ثاجر اا ذنكاعناأن وأصواأالب  اع أ

أن وأقرررعاان  ررر س ر اهررره ار كرررنا ر ا نررر اأاررر  ان اأكبرررناعررر   أبعررر انسرررن اإعالمررراتاأن  ا ررر أا

اأاكرررهنكاد كرررناأاررر س أناأنشررربكاتاتعرررإعالمااا ررر ا أن فاعرررواررررعجان  اساصررر ا انانتصرررف  اأننالمضررر

أان   س نانت خولاف اأن ااف ر عالم  اج ي اد كناإغنأءاأكوايت امابس انت  التاأإلاأالب  اع  

 اصراترو اعترىاأنصرف  اأنسترىان سرواأن  ر س رينادمب ثأنا بان ان اعتىاأن  ا اتاأب كاأاأنطنقا

ر ا نرر اتنارر خاا نررىا هرر رررناأنسطرروةاأألاوأن رر اتس بررناأاررعام رر ا اوةاأنث ررماتررات اأنسطررجان  ا رر أا

رناطنفاأنمرائ يناعترىاصرف  ااأن سّ ةأإلعالماتاصوأةاأن  ا  اف اذهناأن   س ناعناطنيقا

اا(.2012أابوااام ا ماصن ا)أن  ا 

ا:    امة اإللكترونيةات العالعالقثانيا

 أفاجسيررر ةاهرررأانرررر اإنرررىات ميرررقاأن ررر ات ن مررر ان رررن يجاأإلنكأيررر اعااصرررناأا رررر برررناأنسالقررراتاأنساست

كارناخاللابااءاعالقراتار أاعك اأنسااصناأألخنلاأن  ات سىاإنىات ميقاأه أفاآم  أا ذنأأل

ن  رر ماأنرر أخت اطيبرر ا بارراءاصرروأةاذها رر اعررناأن  ا رر ارررعاب اهينهرراا كررواأن  سررارتينارسعرراا أ

أنطررنقااك ن م رر اإالافرر  اأإلنأنساررراعررناأنسالقرراتاالقرراتاأنساررر سنالاتس تررفاأات  ا رر أ أنسراأب ان

نك ن م ر ات رانفاررناأبتر أا أنسالقراتاأنسارر اأإلار انتوصولاإنىاأنغن اأن  ا بر تاررنأن   س 
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ع يرر اررررناا تصرر ما اأناوأدررااأن  ررا اجانا رررب انت اظ رر أأن رر اترر  ناجرراننأياأنسرررانأا تكرروّااأناشرراطات

سار أا غانباانأ اائوانتسالقاتاثاج اقعاج  بناهه اأن وأأنسانأايي اتساينشبك  انس ر اأننأأن وأقعاأ

 فيررررنةا شررررارت اعررررناأنشررررنك اأنشرررربك  اأن وبعرررر اجانسالقرررراتاأنساررررر ارستوررررراتااررررراات ضرررر ناأن وأقررررع

ا(.2011)راصوأأااااأن س تف تعاا مشاطاتع إلم ازأ

كرناريرزةاررعاأن  ا ر أاناألص اباأن صانحبع ا اروااتاأنسار اأإلنك ن م  رناأنوأضحاأ اأنسالق

ت ونرناررناأناطراقاأنضريقاأن ر اكامرناتا شر اأن  ا راتأاإنرىاااعرمأإلنك ن م ر اأانسار قاتاأأنسال

فمرررماررررعاذ ياأن صرررانحااناأن  ا ررراتات رررسىانباررراءاعالقررراتاطيبررر انررر  أنسان  ررر اج يررر اأصرررب 

ااهرررااإنرررىاب اهيناتعرررالقاأصرررب نات رررسىان واررر عامطررراقاعأن شررر نك اعترررىاأن  ررر ولاأن  تررر أابررروا

بسررضاأصرر اباأن صررانحارررعا ا أا ن م رركنائواأإل اهرر اارر  اأنواررأن غنأف رر ا هررها رر   أن  سط رر انت

أإلعررالنأاأن  ا رراتاأألخررنلأاأنس ررالاأا اررائواأنس ررالءا: صررنأناأن  ا رر اعتررىاارربيواأن ثررالاال

ا(.2009انسان  ا)أنطائ ا أنابا يأ أن وظفينأاأن وأ   أا أن    عاأن  ت أا أن    عاأ

 :ترونيةلكاإل  ات العامةقأشكال العال

  أتاأنسالقراتاأنسارر اأن متي در ان  ميرقامفر اأألهر أفات  س نامفر اأا اأالنك ن م  تاأنسارأنسالقا

ا(2012يير اصرافعااأنسرالقا)رس تف ار ز ب اب كاونوب رااأن ستورراتا أالتصراالتأاانكناجاشكال

ا:ف  اايت 

 .أإلنك ن م  اعناطنيقاأن وقعاتاأنسارأنسالقا -1

 .م ني اأإلنك ن اأنسار اجانباتاأنسالق -2

 .ا  نسن اأخباأاأن  اانم أنارت ق اتاأالم نا سأا -3
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 .أا س أناأنعاتفاأنامالاف اأنسالقاتاأنسار  -4

ا.نك ن م أناشناأإل -5

ا: ا  (تنشيط)ترويج  ثالثا  المبيعات إلكترونيا

ضر ناأن رزيجااااإ أأةاأن  رويقبع مشط اأن ك  ك  اأن  اتموندس بناتن يجاأن ب ساتاإنك ن م اارناأأل

أهرر أفاقصررينةاأألررر ات  ثرروافرر ارررناأبرروات ميررقااجان  ا رر أا ذنرركاأنسررا ن مرر ا ن ي رر اأإلنك أن

خررراللاأنكثيرررناررررناأألارررانيباا يثررر اعترررىاأنشرررنأءا ذنررركاررررنأن رررا يناأن رررنيعافررر اارررتوأاأن  ررر عتكا

أن  رر عتكاأناعررائ اا راررافعاد ممعررااأنوارر ماأ اأن  رر س ر اأن رر اتضررف اعتررىاأن ارر جاق  رر ارضرراف 

ييرررنافررر ام رررماتمررر دماأن ب سررراتاتغا يس برررناترررن يجا.ن م رررر أنس رررر اأأن رررتس اأ ايصرررون اعترررىاا ارررع

ت ررررطنهااا اذنرررركانف ررررنأتاروارررر   أا ألهرررر أفغييررررنافرررر اأاررررتوباأن  ررررابنةاجرررر أا يكررررواتأ اااأأن ارررر ج

 كرنااتوأاأن  ر عتكاأقصرىاررااداأن  ا  اأ ان وأبع اظنفاطاأئايصوانعاأا بان ان اأا  ان 

اأنسررررال أتأاأتم رررر اأنكوبومرررراألاررررانيبايناهرررره اأهنكأا رررررنابررررأألاررررانيبانررررارررررنار رررر س ر اأنكثيررررن

غينهاارررناأألاررانيبادا... ا أنعرر أاأن سف ضرراتأاأن  رراجماتاأاأنسيارراتاأن  ام رر أأنسررن  اأنساصرر 

ا(.2011)إا اعيوأااأألخنلاأن  ات  س رعااأن  ا  اي باأن اب ا أإلركام ات

دكرو ااأن  كرناأ ناررا أألشركالاأن ر اترن يجاأن ب سراتاإنك ن م راأادمارفعرون ا لاتمر  ف  اايت اارا

ا:اععتي

 :مفهوم ترويج المبيعات عبر الوسائل اإللكترونية -1

أرروألاانةاأألرر اعترىاشركواهر أدااأ هر اعبراأةاعرنار فرزأتاقصرياتن يجاأن ب ساتاعتىاأنسرم

ائ أان  ر عتكاأناعرس ناأ اأنرىاأن  ر أن ا  راتاررناأنشرنك اأن ا  ر اإات اهماف ات عيواأم مرال
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بيا ررااتمرروناشررنكاتاأخررنلااأنك ن مرر إلأنبنيرر اأابومرراتاعبررنكوالاأنشررنكاتاجإأارراا تمرروناجسررض

صرررواأنس رررالءاعترررىار فرررزأتاكثيرررنةاخررراللاب اظررر مار ررراجماتا رباأيررراتاعترررىاأنسرررمأا قررر اد 

)راصرروأأااخرراللاإعالمرراتاأالم نمررناعتررىاأنصررف  اأن نكزيرر انتشررنك اأن ستارر اأالم نمررناأ ارررن

ا(.2011

 :اينترويج المبيعات إلكترو  أشكال -2

الا أن رر اهرر افرر اشرراكت اعررن  اخاصرر ا يرر ارررناأألشرركسناتافرر اأنوأقررعاأ ب سررأنجا سررهاتررن يي

  فيرزأتأانكرناأف نأضر اا عبرناأنوارائواأإلنك ن م ر افعاراأانأا ر ام  ا تسف ضراتا غينهرااررن

صان  اعتىاأنسما ذنكااأخنلاغين اائواد عواتطب معااج  اع ةاأن كاونوب اا هااأا اائوا

انإلم نمرررنتأا نكرررنايبمرررىاأن ب سرررااجيع ت ررر اترررن اا س ر افررر   رررأنأإلنك ن م ررر ااونطب سررر اأنوارررائ

 ي كناأ اتكرو اأارانيباترن يجاأن ب سراتااأأن  الأنسا اأإلب أع اف اههأااخاص افضاءها

ا:(اف  اايت 2010أشاأاإنيعااأنش نيا)عتىاإي لاأنعيئاتا أن  ا

 م نمن.كوبوماتاأال -1

 أالخ باأاأن  ام . -2

 ب.يصأن  اجماتا أن ام -3

 ساب.نأألأن وأئزا ا -4

 :اإللكترونية ةتحديات التجار

راعررا:اا(2018إن ر اجراأ  ا)ي رباررااأشرراأااأإلنك ن م ر أاأن  رراأةاواتطرا برفرر ا اعر ةاعقبراتااتمرف

 اتاأن  اأير اممصاأنوع ا   ابار ا التاأن وع  ايولاأه   اأن  اأةاأإلنك ن م  انألفنأ ا أن  ا
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التاااأالتصررا رربرررعاتكاونواانت ساررروات ار  اتاقور رر اشرر تعرر ناتبارر اأن كوررراتاأارر نأكررهنكاارسررًا.

  ر انالتصراالتافر اأنروطنا اأن  أنبا راأدضرًااأخر الفا أع  ا هااعتىاأنس واأني  يا أنبين قنأطر .

أنسنبررر أاييررر ارررراازأنرررناهررره اأنررر  لاتسرررام اررررناب تررر ارشررركالتاررررناييررر اأنرررث ناأن نتفرررعام رررب ًاا

 تاأن ن  ا بمءاأالم نمن.ن وبا

هارراأا  رراأةاأإلنك ن م رر اأنسنب رر أاييرر انأافرر ا برر اتطرروأااًاارع رر  أأًاا ميتسررباأنسارررواأنمرراموا ا

أاراساولاتاظ ماع واأن  اأةاأإلنك ن م  أا بشكوا  ابانت شنيساتاأن اااب ا أن  سصص اي

ك راااأإلنك ن م ر .اتأن صنف  اأ اأن  اد اأ اراعاأنغشا أن ز يرنا أن رنقاأن  ستم اجان  ويالتا

 ذنرركاج رربباصررسوب اانمررنأ مك اأال سارررواعبررناشرربتنق رراناجسررضاأن كوررراتابوضررعاقيررو اأ ا

إنرررىات ررربباأن  ررراأةاأإلنك ن م ررر ااأالي فرررابابب امررراتاأنررر خواأنمرررور ا تسمرررباأنررر خواجاإلضررراف 

ه اأن  لاررناظعروأاأنامرو اأإلنك ن م ر اأنرهياب سف ضاأنضنيب انبسضاأن عنأايي اتسشىاه

ارراااًا اموعرررنا أالمضرباألأاتسام اشبك اأالم نمناررناممرص ااغ يواأألروأل.اعواع ت  ق اد 

ىاع ت راتاأنر فعا  ااي ستقاب  نبارستوراتاأنشنكاتا رنأاالتعااعبناأنشربك أاجاإلضراف اإنرف

ش نياأ اق اي ماأن ساررواررعابعراتاأإلنك ن م أايي اق اد  غواجسضعماأقماجطاق اأئ  ا اأن 

اءاإلمشراأإلعر أ ا تفركتف ارنتفس االا س أناأالم نمناتشر واتك ات بوا ااوأقع.غيناروبو ةاف اأن

نا أشررر نأكًااقرررعا تكتفررر اأالاررر س أنانتسررر راتاأن ررر اتشررر واأاررر ًااران رررًاار غيرررنًأاجفسرررواأالاررر س أوار

ا.(2012)هبادشأااشعنيًاا اب ًاأا تكتف اأالتصالا  بنأءاأن كان ات

 :اإللكترونيةمخاطر التجارة 

اا ررربفتكرررواتكاونوانمرررن.اررررنارسررراطناشررربك اأالم ا  واأئررر بشررركاأأإلنك ن م ررر ن  ررراأةارسررراطناأاتابرررع

نآلررالا قر اا بريار كو اأنا رائجارساعراأيعتاأن ر طنة ف ايان اعر ناأنر  كناررنااتب اتا ااات  ابدإ
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 ارسراطناإهه اأن كاونوب ااأن  يث ا بان ان اتضي عاأأبانا فوأئ اب  أا نألافاأإلي اناعناا مي

اوأطررت اانيررأبررعان ررنع اتغرررناأن ررعون ايصررنهاا ذنرركاأاا   نررا ر سرر  ةاك ن م رر اكثيررنةأن  رراأةاأإلن

هرواأخ رنأقاان م ر أإلنك جان  راأةاا ر قدأنرهياا  أنرنئ أنسطنااأخطناوأكب ياني كواتغاا ن كاونوبأ

ا.(2011) د شأاانيأنغأن ستوراتاأنساص انكوارناأن   عتكا أن ابنارناطنفا

ا:ه ااناأئ  يينإنىاموعياأإلنك ن م  اأةارساطناأن  ا(2012هبادشا)ا صافن

خبررنأءارس صررينانرر يعاا ا رر ا نوبررو اجررا اأن اااررها وا أن مصرر:ااكتشييافهامخيياطر يمكيين  -1

 سارررروارسعررراأا ررررناأشرررعناهررره ا اأمظ  عررراا أنأالخ نأقررراتافررراجسرررضأصرررط ا اتررر  كناررررنا

 .قنأصا اأالم نمناأنعوأةا ا، أن سن ف اأننق   اأنفين اات: أالخ نأقات

ا  ما   اارابقا أأدرأالخ نأقاتاقر اترااااجا اجسض أن مصو اه:اهامكن اكتشافمخاطر ال ي -2

 :أن  ا  ابعاأا أنااجس ارناأألاباباأن ان  ابعوأ اأ  عااإراان  اأابع

 غينارسن ف افين اات -

 قنأصا اأالم نمناذ اخبنةاعان   -

 أن  اأ اأن كاونوب  -

 احكام وقوانين التجارة االلكترونية:

ا.   اأةاأالنك ن م وضعاتشنيساتاخاص اب اظ ماأنظ اتاب لا أن ك التا أن اقارناأنس ي ارناأن 

اهه انر ا اأنوالاأهم ا  الدأن  ل افي أأن   ا)قوأمين اأن    ة ا أن  تك  اأن    ة ا أنمامو ادات ات(

ا.(2007 ا)ي نأاأنا وذب ا أن وق عاأالنك ن م
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 نظام الدفع والتسديد في التجارة االلكترونية

اأالنك ن م   ا ت ميقافوأاأ ابتوواأن  اأة اي وقفاعتىكارواكفاءتعا اأنائ ها ا  اجاتانع ات وي 

النك ن م  اد  ماأ اي هاأاأذاأ اأتصافاهه اأن  اأةاجانصف اأأن  اأي ا ت  عنارسارالتعااا  أناات

ضاابعه اأنصف ا ههأاي طتباأع  ا اهه اأن  اأةاعتىاشبك ارنار ا اتات صفا اائوا فسعااأد

ا(.2012ا  أأا ابيناأنبائعا أن ش نيا)غأن فعاأن  اتكو اكطنفا ان

اأن  اف اأن مأاان ش نياف اعانم اأن ت وا يتة اأن زأرات اعنارش نيات اد  ط عاأن  ا د  ااب ا ت وي 

ا)اجإي ل اأنام ي اأن فع ااوأء ا)Cashأنطنق اأنباك   اأنش كات اأا س أن اأ  )Chequesاأ ا )

ا) اجطاقاتاأالئ  ا اأنشسص   ا نكوCredit Cardsجاا س أن اا(. اأنطنقار انطنيم  عاارناهه 

اعت اأن  ساأف اأنااسأ ابين اأفسا   االههن  ان اا ياب اأن طاعم ارا ا بب  اعا ةاا ل اأن  ااب  ت م

اأ اأنام ي اأن فع ابوأاط  ابين اأن سارو اف  ادس تف اأالرن ابيا ا ات وي انكاشأ اي م ايي  أن  اأأ

الرنارغايناعا اق اناأن  اجاتا ا أ اأنفوأتيناج وبباش كاباك اف اأغتباأن االتأاك ااأ اأ

  أ ابوأاط اأا س أناباارااي ماأنأي افام اغانا ن تاأال رناأن ةاأالنك ن م  ا اجشنأءاأالبعزاأنفنا

ا(.ا2009ا ختفأا   أد جطاقاتاأالئ  ا ا)أن

 انشطة التجارة االلكترونية ما يلي: ومن اهم وسائل الدفع االلكتروني المستخدمة في سداد

ابالا:اوال: بطاقات االئتمان اجطاق  اعن اعباأة ا أق  ه  اأ  ادصسبارصاوع اا  ك   ارا ة ارن

ماتاشنك اأا ث اأايهكنافيعاار  وع ارناأنب اارسيا اباكاأ اعااتص أهاابع أنسب اب

اأنبطاق اهه  ات كن ايي  اجانس يوأ اأن تعاأنساص  ا شنأء اأنامو  اأن  ب ارن ايارتعا  
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اق    ا ت  ي  اأالم نمن اشبك  اعبن ات وق  اخالل اأن ص أة أنس رات اأن ع  ابوأاط  اعا

ا(.2010اا أانتبطاق .ا)أن وا

ا)ا(:EFT)االلكترونية االت المالية م الحو اظثانيا: ن اأناظان اهه   Electronic Fundsدسنف

Transferاأالروألا ات ويو اجس ت   انتق ان ارا انباك اأنصالي   اراح اعن اعباأة اجام  )

اأا س اعن اعوضا اأنعاتف اأ  اأنك بيوتن ابعاز اعبن اههأأنك ن م   ا يس بن اأال أأق. ا أن

اأهم اأي  األع ااأناظان اأنبأن مورات اأواال االنأ اأن   اك ن م   اخ راتعا اشبك اتم ن عبن

اأن امظم ادس بناأي  اك ا اأالنك ن م أالم نمنأ اأن  اأة  ا)بناع اأةأا فعا أن  أ اف اأمشط 

ا(.2004

  اأي اأهماو اأالنك ن م:اتس بناأنامE-Cash/Digit Cashثالثا: النقود االلكترونية او الرقمية 

ا افأن كاونوب اأن  أفنأزأتاأن م ن اأب كارناأخا عي أ اتم اكوايت ا فعنارا أنك ن م  ااأ 

اأالن زأراتاأناات  اعن اأنان  وي  ايي اينتكزامظان اأالنك ن م  أ اأالنك ن م اأن  اأة ام 

 هواأخ صاأااE-Cashأنهياد  ىااDigi cashعتىاأنبن توكولاأنهياطوأت اشنك ا

ب أاا1995نااع رعامعاد ا1994أاعاناهونا ا س أر اف أا ب أاأاElectronic Cashل

ن  الأ)أنشايبأاف اأص أأ اممو اأالنك ن م  اجاا Mark twain Bankتوينااباكاراأأ

ا(.2012

 ُعنفناأنامو اأالنك ن م  اجامعاا"عباأةاعناممو اغينارت وا اتاخهاصوأةا ي أتاأنك ن م  اتسز ا

ناس أأا ان ي كافظ اأإلنك ن م  ركا اد  ىاأن  اباج عازاأن ااباأالن اف عتىاأنمن اأنصت
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اأنوي أت اأن اهه  اأت ان اأالم ف  اشبك  اعبن ا أن  اأي  اأن ان   اشنأءاسارالت اذنك اف  اج ا نمن

ا(.2011  فعا  اعااف ا ي أتارناأنامو اأالنك ن م  "ا)أن زأأ يأاأن   تزراتاأنيور  ا

اأالس تا:Electronic Chequesة رابعا: الشيكات االلكتروني اأنش كات ار ابن كاةانك ن م  

أنفنقاا ت انس ت  اأا س أناأنش كاتاأنوأق  ا نكنأا س أرعاار اتي د افس ت  امتاأن اكنش 

أنوأق  ار ن ةارناأا س أناأنواائواأالنك ن م  ارثواأنويي ابياعمادك ناف اأ اأنش كاتا

اأ اأنش كات اتسنف انهنك اشبك أ اعبن اأن أأاانعا اأمعا اعتى اأالنك ن م النك ن م   اكافئ

ا(.2007اأ)ي نانش كاتاأنوأق  

اعن ا اأنك اه اعباأة اأنشأاان  ارص أ اجإأاانعا ادمون ارو م ا ر را  اأنش كان م    كاأنىار  تم

ي ات  واتوق سااأنك ن م اارس   أان موناأن   تماب م د  انتباكاأالنك ن م اتسع اجان فعا أن  أ اج 

ا.(2010)أنسوض أا ويواأن بت اأنوا ماني مات

 ينطسونية في فلرة االلكترواقع التجا

اأنفت طنمصينةاشع اأنر ةا ن  ناجااراه يا  ارااقشاتامشط اسانما رناأن اطم اأنسنب  ا ااي اا

اجااله  اب ي ة اأن ستوراتا ربا أأت ا وأة اتوأكب اأن   ا أن غيينأت اأن طوأأت اأي ضا  اه فعا  ان

اة ااب يطوأأتاف  ناأفاقاص ا أ اهه اأن راعااف اش ىاأن  االتأاخ أالتصاالتأا أالا فا ةا

ارس ت ا نت ا ب ت  اي   اابقأ اع ا اأن    ف  اراعا اب ي ة ارصطت ات انتوأقع اظعن اأننق  اي  ع

 غينأتاأن  اأ نتاعتىاأنبيئ اأالق صا د اكا ارناأه عاا أكثنهاا أنهياي واجط ات اأنس ي ارناأن 

ا(.WWW.Wafainfo.psم  ا)ب الاظعوأاأن  اأةاأالنك ن ا

http://www.wafainfo.ps/
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ا اقيي  اأ  اأنى اتكاونوب ادشاأ ااطا  ازأل ارا اأنفت طيا  ا أالتصاالت ا  أاأن ستورات يتسب

ات اأنفت طيا   افان اي  اأم اب  اأالارناأنمتيوارناأنبنر  اتاأن   عتكأ اأ اتستوارناأمشط  كا 

ا(.2004 بسضاأالمشط اأن  فنع ا)أش   أا

اأن ع  و اف اأن  اأة ي  ع اف اأنوأا اقضادا اهه اطيا اعتىار   اأنفت اعقأالنك ن م   اي م  د 

اتاأن  اأي ات كما تاظماكاف اأمشط عاأا أ اكواأنس ت ان  اأةأا عتىا  اباأنبيئ اأنماموم  اأن  أ

  ابا ماف اأالنك ن م  اأن  ات ماف ا  ن افت طينات ماف اظوافنأواقاموم .اك ااد  سو اعتىا

اأ اعبن انأنشنأء ا ذنك االم نمنأ اأن وقأ اأفا أنثم     د  اأنن    ابنؤي  اقبستم  ارا دا اشنأء ا ا ج و

(www.al-ayyam.com.)ا

أتاب ارناأا سنأ اجسضار شنااال رناأبواأن سنفاعتىا أقعاأن  اأةاأالنك ن م  اف افت طينا

ا اأن ستورات ا  تكاونوب ا اأأتبا  اتنتبم ا أن   اجان  اأة أالتصاالت جاإلضاف اا أ مأالنك ن اايق

اتافست  .نفاعتىاأن مائقاأن باشنةاأن  ستم ابعه اأن  اأةارناأيصاءأ ستن

 مواقع التجارة االلكترونية الفلسطينية 

اأالنك ن م  اف افت طينااإ  ااه اعباأةااتاأ اقطاعاتاأع الا أم الاتسو انشنكروأقعاأن  اأة

ا اي توأ األشسا  افن د  ابعو  اف  أفكاأاعن اأيا د  اًأ اعتىان  جااستقي ا ا ع توأ اأالنك ن م   اأة

رشاكواراعااتوفيناأن  اأن فعا أن  أ اأالنك ن م أاأالرنااتطب معااعتىاأأ اأنوأقعأا  أبعوأاع ة

خهاأن  أاأنكاروات اأيايامص اأنكثينان ااوارناهه اأن وأقعاتم صناعتىاأع باأهاا ا مأنهيابس

رنااوقاأنك ن م اد  عابيناأنبائعاأنهيااكثنواأدشكاالان وأقعاغانبعاعه اأنت  اأةاأالنك ن م  أاف

 بيناأن ش نياأنهياي  وقا يتب ايابات اجانشنأءأاج ي اي ماعم ااي انان اعن ااتس ا خ رات 

http://www.al-ayyam.com/
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أنوا م.ا باننغمارناذنكاانات خواأنطنفاأنثان ا هوت اناأنس ت  اأن  اأي ابيناأنطنفيناجسي اع أ

امهكناراعااراايت :اا   طينفتأا  اأةاأالنك ن منت  افا اهااأاروأقع

 (www.portal.psروأقعابوأج افت طينا) .1

 (www.ms.psروأقعارساااوقا) .2

 (www.bedkash.psروقعاب كاشا) .3

 (www.tasawaq.ps)اروقعات وقا .4

 (www.ylashop.comروقعايالاشوبا) .5

 (www.omall.psروقعاأ مالينارولا) .6

 نارة االلكترونية في فلسطيتحديات التي تواجه التجلا

رناأن   داتاتشكواعقب اأرانام وا أز هاأاهه اع ا  وانارطيت نك ن م  اف افةاأالتوأب اأن  اأا

 أا رناوفاعتىاهه اأن   داتاي فعان وفيناقاع ةار يا انت  اأةاأالنك ن م أن  اأةايي اأ اأنوق

اأهماهه اأن   داتاراايت :

 وجيةلتقنية والتكنولتحديات ااوال: ال

فادمعاف اأ اأن  اأةاأالنك ن م  اخ الأالكنا نأااأةاأن متي د نت  اتس بناأن  اأةاأالنك ن م  اأن كافئ

اأ اأالرن اأنك ن م  أ ابواائو اأن  اأةات م اع ت ات اإلت ان ارالئ   ات     ابا   اتوفين ادفن  نهي

نابا  ات    ارالئ  اأالرناأنهيادفن اتوفيا;ن م  .ا يس بناههأات  داار  مبت ااف افت طيأالنك نا

ال اقطا اتكاونوب ااا;داار  مبت ااف افت طينت  هأاناه بيسالنك ن م  .ا ااأةاأت اناع ت اتاأن  إل

يت قاجان طوأأتاأنسان   اج ببارازألاف ارنأيت اأال نىا يا ظن اأنكثيناناأن ستوراتا أالتصاالت

ا(.2013نفت طيا أاي اللا)را  لاأالع الاأرااتسن ان ارناأه الاخاللاااوأتاأال

http://www.portal.ps/
http://www.ms.ps/
http://www.bedkash.ps/
http://www.tasawaq.ps/
http://www.ylashop.com/
http://www.omall.ps/
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اأ ااوقاأالتصاالتا ارازألاأأنفت ك ا اأالتصاالتاأنفت طيا  اه ا ا شنكناايطيا   ار  وع  ا

اأالتص اخ رات اتم دم اأنى اتع ف اض نا أن   افت طين اف  ا أالم نمن ا أنالاتك   اأن تك   االت

ا)ر  وع ارناشنكا اروبايواأن  www.paltelgroup.psتعا اأنوطا   انشنك  اجانضاف  اتم نا(.

اأالتصاال اكامتن  أاتخ ر  اأنفت طيا  ا  اأالتصاالت ان   وع  اأن اجس  ابوأل انشنك  ا ام   ااف 

(www.wataniya.ps.ا)ا

ان وفينا اأالف ماأ اف  ات  ثو اصسوبات اتوأب  افت طين اف  اأالنك ن م   اأن  اأة اأ  انهنك أضف

ةا اأان أا م أار ااد سونك نااأي اأالنك ن م  ارثواأن فعا أن   ي اأالاتاأن أع  انألمشط اأن  أنس ر

ا(.2013ك ن م  اغينارنغوبابعاان لاأنكثينا)را  لاأالع الاأنفت طيا أاالنأ

 باننغمارناأن   داتاأن ما  افا اأنبا  اأن     ايان ااقا أةاعتىاأي وأءاأن  اأةاأالنك ن م  أا نكنا

انت  ا اتأن اأكبن ا  أ اجا طتوب اأن سنف  امشن اف  اأنسا  انتمطا  اأالنك ن م ان  اأن  ثت   اأة

ا(.2008اروارسعاا أنب ءاب طب معااف اأع انعاا)أنسو ةأان س اأ ف  ك

 نونيةحديات القاثانيا: الت

عتىاأننغمارناأنظن فاأنماا  اأن  اتا شعاافت طينابوقوععاات ناأالي اللاأالاأ اأن طوأاف ا

اأن ستوراتق اتكاونوب ا اأالرانأاطا  اأنى اجسطى اد ين افيعا اا أالتصاالت اذنكايي  اعتى تنتب

ا  اأناوأظع ا ذنكأة اقاموم ا اتاظ  عا اج  ا ن  اأن    ن  اأن عات ا ق ان اإطاأااأالنك ن م   بوضع

اأالن اي افاعت  اهواجماءاقاموم انعااض نارشن  اقاموم اأن با التا أن  اأة انكنارا ك ن م  أ

 ام ن ان  اأةاأالنك شاأاأهه اأنت ظ أاأالرناأنهيادسنقوام وا أم ا ا   اأقنأأ اكمامو اي ىأن شن ا

ا(.2003أنفنأواأنماموم ا)رنأ أااههأ ناض

http://www.paltelgroup.ps/
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 ثالثا: التحديات االجتماعية

اأالنك ن م  أاأن اتشكو اأن  اأة اأم شاأ اأران اأن    سات انبسض اعائما ا أنثماف   اأالب  اع   وأمب

طينان  لاأالاالر  ا أن  ارناض اعاا  ن افت جصوأةاأ ضحاأذأاتماأخهاأ تظعناهه اأنسوأئقا

ه اأنبت أ اجسصائصاأب  اع  ا  ماف  ات يزهااعناغينهاارنافاهت صي اياأأ اعيناأالع باف

اأاغز ا ماف ا فكنياسانمأافاالمف اناأالق صا ياعتىاأنسانماعبناشبك اأالم نمناي نأاأ بت أ اأن

اأن نا اف  ات  ثو ار أخالق  اغين اأ  ار نر  ان تع اأن    ساتا يج اأ أام ا ا اف  افيعا نغوب

 اتشكوات  ياأراناأم شاأاأن  اأةاأالنك ن م  اف اهه ااع ب  أالباأمبهنكافا اأن وا  أا اأالاالر

ا(.2008بناعارنأاأن    ساتا)

 :اإللكتروني التسويق

 مفهوم التسويق اإللكتروني

يجان شر نينأا أن وأصروأا ترن ات عو اأن ر اتبرهنعااأنشرنك اإلبرالواأن صفاانك ن م اهوأن  ويقاأإل

ا.(Kotler, 2006)ام نمن ب عارا  اتعاا خ راتعااعتىاشبك اأال

ما ر اأن  ر س ت اأ اأن  رويقاأالنك ن مر ار  وعر اررناأألارانيبا أنوارائواأن (ا2014)ا أشاأافرزأز

ياب رررراتاأن  رررر عتكا أدصررررالاأن ررررتعا أنسرررر راتاجاارررر س أناشرررربك اأق  رررر ا ي  ترررركار يررررزأتاان أأارررر 

ا.جان  ويقاأنسا ياماأم خصوص  ار

 راتاعترىا  راتا أنسر اأنجامر ات رويقاا(Aggarwal et. al, 2012 عنفر اأبراأ ألا آخرن  ا)

 ضر نان ر اتبرنزافر اعرانماأن  رويقأات هوا أي اررناأير ثاأأل  أتاأاأ اائواأإلعالناأإلنك ن م  

  ةاأن س تفررررر أاأالارررر س أناأن ب كررررنان كاونوب رررررااأإلم نمررررناج رررراافررررر اذنرررركاأارررر س أناأنوارررررائماأن  سرررر

ا.بهأج  اأناصارعانغاتارس تف اإلمشاءاإعالماتااأأنناورات
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أ اأن  رررويقاأالنك ن مرر اهررواتساررروات ررراأياقررائماعتررىاتفاعررروا(ا2014)اخررن  ا آيا يررنلاأن نبررنا

ءاأن ررررتعاأ هررررواع ت رررر اب ررررعا شررررنااأبرررر اًلارررررناأالتصررررالاأن ررررا ياأن باشررررناأنك ن م رررراًااا لن بررررفاأأأطررررنا

أالم نمررنافرر اادس  رر اجشرركواأااارر اعتررىفان  ررويقاأالنك ن مرر اأان أنسرر راتاعبررناشرربك اأالم نمرر

ا.  يق واأألمشط اأن ا  اكافر اأا

 مفهوم التسويق التقليدي: 

   اتاتع فاأنىازيا ةارب ساتامشا ات اأيارناأن  ويقاأن متي ياهواتطبيقان كا كاتا أا نأت

اف ا أنص فا أن  التأاجاإلضاخاللاأن ب ساتاأن باشنةأاأالعالماتاف اأنطنقا أن تفازا أننأ يو

ا.(Kotler, 2006)اأنىاأن طبوعاتاأنوأق  اكانبن شوأأت

 التسويق التقليدي اايمز

 (ارزأدااأن  ويقاأن متي ياف  اايت :2013عب اأن  ي ا)اذكن

أموأ اأن  ويقااأفضورازألاأنكثينارنار  نف اأن  ويقادس بن  اأن  ويقا بعاانوب ارنا .1

 . باكواع يوا أي  اب ص أق  أا تسص صانتس ر ايف اأنسانمان ااف  ارنار

 ينةاأ اظتناف ايوزت أه   اكباعانان لاأنس يوااعماتنكأن طبوعاتاأن  اي  .2

 .أنس الءد كناأنوصولاج اأنىاأع أ اضس  ارنا .3

 مزايا التسويق اإللكتروني:

ا(:2012أاأنطويوا آخن  ا)دااأن  ويقاأالنك ن م ا فمًاانرراأرناأهمارزا

ااعر  اتنارا كنانت  ا  اأ اتسن اتشكيت ا أارس اررنتب عايي ادااتاأن سن ض تاو اأن ا   -

اسز  . أنناق أارا باقو
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تصرالاأن فراعت اد راع اناأالم نمنارناأالتصالاأن فاعت ارعاأنس الءا باقواأن كان فا أالد كّا -

اأإلقاا ا ي مقاأضااأنس يو.اف 

واأن باشناركا اف اأنسانما أن ساراد اع اأالم نمناف اأنوصولاإنىاأنزبائناأن    تيناف اأي -

ا   اأن اب اإنىا اطاء.ارسعم

اأ اأنررهينازأأ أاروقررعاأنشررنك اعتررىاشرربك اأالم نمررن  اأألشررساعرراابعتررىاق رراسا ي ررامرر أةنأ -

  ررولا أخررواأن وقرعا رررااهر اأن  رراالتاأن ر اشرر تاأم برراهعماقضرروهاافر اأنأن رر ةاأن ر اا ق راس

ا أخواأن وقع.

اد كرناأنشرنك اررناأن ك رفاررعا رارا ب رنع أررناأالار  اج ااإركام  اأن صولاعتىاق أاكبين -

اأن ق م .اقننواعتكينا ف اأ  ن أاأاتوااتغينأت

 اأنررهينادمرر رو اطتبرراتاجصرروأةاخاصرر اجانا ررب انزبررائناأنشررنكاأقبرر اأن  ررت مأءا رناأاررعون اأنشررنا -

ار كنأة.

تقاعتيعااأاوأقاأ اأن  ويقاأالنك ن م ادستقاموعًاارناأألاوأقاأن  ادط(ا2010نا اا) ينلاأبواأ

ناي كرو اأةاعنامظراباعاأالم نمناه اوالارث هه اأألاوأقاروبو ةا أخواقاوأتاأالتصاأض  أأف نا

شبكاتاأنس روا أالتصراالتاجسير ةاار  ام ارناأبزأءاأ اقاوأتانت وزيعا أخوارناع  اكبينا غين

اأن  ل.

 سلبيات التسويق اإللكتروني

 منأنواعالمخاطرةفيالعملمجموعةمنالعيوبوالتيقدتشكلنوعا للتسويقاإللكتروني

سلبأحيانا وتظهر ال، فياإللكتروتسويقيات اع تاني اعتى اأن باشن ا أ نها اأنبيئ    اتاأنسوأرو
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انزبائنجس  ارناقبواأأن طوأاأن كاونوب اأن نيعا ع ناإركام  ار افإ اأاكهنكاأن  ويقاأإلنك ن م 

ا ا اأإلنك ن م أ اأن  ويق اضسف اإنى اأنماموم  اي  ي اأن  ائو ا أنسصوص  أ اأألرا   أن  ااات

تس بناا ااتظعن اشكب اأالم نمنر لاتمبواجسضاأن  لان  اع  ا اواأالبأن  ائأاك ااأ ا أإل أأي 

 ا(.2003 ي أ أاا)اوي أ ن م إلنك تب اتاأن  ويقاأرناا

نكثيرررناررررنا برررو اأأا اناتمبرررواشرررني  اررررناأناررراساألارررتوباأنشرررنأءا أنب رررعاعرررناطنيرررقاأإلم نمرررنعررر  يس برررنا

 أن ررببافرر اذنرركااأبأناصررا رراتسررضاع تءافرر اجأنشررنكاتاأنوه  رر اأن رر اتمرروناجإاررما اأنضرر اداارررناأنس ررال

ميل، كميا أن أف ماأهراانت رني افر اأن سراكيذلك  .صسوب اأن  طنةا أن  كماف اكوارناي سارواررعاشربك اأإلم نمرن

أ اد ر غاوأااعرماالاد ر ط سو اأياج سارىاأمانس ي ارناأن ااطقاتسام ارناع نار اأأتعاانت طروأاأإلنك ن مر أ

 مافرر اأناررراساأاأدضرررًااقاأإلنك ن م رر اأن  يثرر أنطرررناالاعتررىااأن  رروقا اعترررىانطررنقاأن متي دررر اأن رر اتس  ررعررناأ

طنيمرر ا  مافرر اأنب ررعااااأ  اإذأاقرراروأاجانشررنأءاجطررنقاغيررنار  وارر اأاك ررتبسررثعماعتررىاعرر ناأنشررسوأاجاألرررا

 .(2009صابنأا) ا اأن   عجشكواغينارا يا ر  وساغينارمبون اع

 التسويق التقليدي سلبيات

افت  كت .1  اأأأ يواا أ اف ار ط اتتفازامفماتاأعالاا اد  ط عات  وكوامشاتف  اعان  أ

 .ب ق دصسبارس ار اجس اأنا ائجااص  ف اي ى

 .إعالماتف اأالغتباي طتبار اع ةارناأماساأخنينأاك وزعينانت طبوعاتاأ ارسنب ا .2

ااا .3 اق  اأنس يو ادكو  اأ  اجانضن أة ا ن   اأنس يوأ اعتى ادفن  اأن متي ي اعناأن  ويق ل

 (.Kotler, 2006)ا ر كرا  كاأ اخ
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 :تحديات التسويق االلكتروني

ه عرررااأن  ررر داتاأبررر اعررر  ًأاررررناأن  ررر داتاأا اأن  رررويقاأالنك ن مررر ايوا(اأ2004)اعبررر اأنغاررر ايرررنلا

ييرر اأ اتا  رر اأألع ررالارررناخرراللاأن  ررويقاأالنك ن مرر ات  رراجاإنررىاإيرر أثاتغييررنأتاأاأن اظ   رر 

 يس برناإمشراءاروقررعااأتشرنكاتأن اظ   ر اناف  أنفت ر كروا أن  رراأاأنعفر اابوهنير افر اأنبا ر اأن    ر 

ييررر اأ اتصررر  ما أمشررراءااأروقرررعاررررا ياجإمشررراءا باررراءاكرررو انمرررناأشرررب اررررااد مررر اعترررىاأإلم إنك نا

 عتىا أب اعان ر اررناأنكفراءةا كرهنكاأاءار سصصينأ تطويناأن وأقعاأإلنك ن م  اد  اجاإنىاخبنا

بهأجر ا رصر   اجشرركوااأإلنك ن م رر عاأن وأقرج ير اتكررو اتتركااأن ابر اإنرىا أأاراتات ررويق  ا فا ر 

ن مرر دماق  رر اهاًلاعاررر ادكررو اأن وقرراك ررااد ررباأ اأارعمءا أ رراأةاأه  ررأم بررا اأنس ررالقررا أاعتررىابررهبا

اإضاف  انتس يواج ااد مقانتشنك اريزةاتااف   اعناأآلخنين.

 :مخاطر التسويق االلكتروني

ألمرر ارررناأن ررعواايق ق ررًاأًااوم رروارضرر صررا قاأنررهياالاد تررز أ اأه  رر اأن ررهأارررناأن  ررويقاغيررناأن

هرره ا ان انرر اخرر أ ارررناأنزبررائناقرر اي سررناام نمررنا أ اأيرر شررنك اعبررناأالاعررناأيامشررنارستورررات

رثواأن سارواببطاق اأئ  ا ار رن ق اأ اتمر دماضر اماتاخر راتااأن ت زر أاأنشنك اأنوه   اأ اغين

وألا  عاأألرر اأن صنفان  صفأ عاءاأ اعناطنيقاات أأنفساناجان افيهأرااجس اأن صا عا   اأالن زا

ذنرركاأ ار رران ات رر ي ااأ غيررناذنرركارررناأألاررانيبار زيرر اصررولاعتررىاعوأئرر  تمرر دماإغررنأءأتاجان 

أالئ  ام ر اعبرناأنشربك اررااترزألاغيرنااربان اأنشنأءانت تعا أنس راتابوأاط اإأاالاأأقراناأنبطاقرات

ا(.2015)م وش أااآرا 

أنرهيابرنزتاأن ابر ااأ أإلنك ن م رترقاجاألع رالا ساتاأن أ اأررناأن ستوررا(2011)اإار اعيو ينلا

 أ تااInternet Hackers,اعاار نر اأالم نمناخ نأقا أن سنيباأن  اد اأاتاأالع ت اان  اجس إ
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برر أتاشررنكاتاجطاقرراتاأالئ  ررا ا شررنكاتاأن اارروباان1998 نررهنكاف اررهاعرراناا,إنررىاخ ررائناكبيررنة

ن كرررو ااأمرررن اعبرررناأإلم نا التاأن  اأيررربررراتا أن ساصررر اجان سرررارالنأاجطرررننار  وعررر ارسررراييناأألررررن

ا:  اتماأالتفاقاعتيعاتكاأن ساييناأن أن ني .ا رناتانر  ولارناأألر  وقاف  اعتىار اأا اأن

ا Secure Electronic Transaction (SET)أن سارالتاأإلنك ن م  اأآلرا  -

اOpen Buying on Internet (OBI)اأإلم نمنرا اأاأنشنأءاأن ف وناعبنا -

اOpen Financial Exchange (OFX)اأن ف ون اأن انن با لاأارا اأ -

ا Electronic Data Interchange (EDI)با لاأنب اماتاآن اًايناترساي -

اSS2  .S-HTTP  ابن توكوالت -
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 الدراسات السابقة:

 أوالا: الدراسات العربية:

نافسةةية فةةي تلاميةةزة نيةةة فةةي تحقيةةق الدور التجةةارة االلكترو( بعنةةوان: 2018دراسةةة البةةارود )

 زةالتجارية الوطنية في قطاع غ بنوكال

يررزاأن يررزةاأن ااف رر  افرر اأنبارروأاأإلنك ن م رر افرر اتسزااسررنفاعتررىا  أاأن  رراأةارر اإنررىاأن هرر فناأن أأ

أن  اأي اأنوطا  اف اقطا اغزةأايي ات ثوار   عاأن أأار اررنارروظف اأنباروأاأن  اأير اأنوطا ر ا

(ا272) بتغررناعيارر اأن أأارر اأنسشرروأئ  أااأاررتوباأنسيارر  اأنبايرراا اغررزةأا أارر س نأنسارترر افرر اقطرر

اا .بام اكا أةانت أأس ناأنباي اأالا  روظفً أا أا روظفًاا

 توصتناأن أأا اإنىاأ ار  ولاآأأءاأنسارتيناف اأنباوأاأن  اأي اأنوطا  اأنسارت اف اقطرا اغرزةا

 ااف ررر  اكرررا اولاأن يرررزةاأنيررراآأأئعرررمسرررًاأا أ ار ررر ولايرررولاع ت ررراتاأن  ررراأةاأإلنك ن م ررر اكرررا ارنتف

نك ن م رر ا ابرريناأن  رراأةاأإلذأتا النرر اإيصررائ عالقرر اطن درر ااأنا ررائجا بررو ارنتفسررًاأاكررهنكاأظعررنت

 ت ميررررقاأن يررررزةاأن ااف رررر  أا أظعررررنتا بررررو افررررن قاذأتا النرررر اإيصررررائ  افرررر ار واررررطاتا أبرررراتا

اأن أأارررر ابرررر عمنا.ا أ صررررزلان  غيررررناأنس ررررنأارررر  اجاتاأن ب ررررو ينايررررولاأن  رررراأةاأإلنك ن م رررر اتسرررر

لاأن ربوان  رنيعاساصناأنبشنياكإير عتىاتا   اأناخاللاأن نكيزا اأةاأإلنك ن م  ارنأن سط مانت 

اطبيقاأن  اأةاأإلنك ن م  .ت

سيلوكيات المسيتهلك  الترويج االلكترونيي ودوره فيي التيرثير عليى( بعنوان: 2017دراسة قعيد )

 لجزائر"لة ا"دراسة حا اديةاالقتصؤسسات ن طرف المالمقدمة م تجاه المنتجات

 افرر اأن ررا يناعتررىااررتوك اتا يجاأالنك ن مررهيايتابرر اأن ررناهرر فناهرره اأن أأارر اإنررىارسنفرر اأنرر  أاأنرر

تمرررر رعااأن  ا رررر اأالق صررررا د أا كررررهأارسنفرررر ار رررر ولاأارررر س أنااأن  رررر عتكات ررررا اأن ا  رررراتاأن رررر 

أناىار ررر ولاأاررر س ترررعا سرررنفنيأاجاإلضررراف انتتكاونوب رررااأن ستورررراتا أالتصرررالانت    رررعاأن زأئررر
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 مر اررنا بعر امظرنا رن يجاأالنك نا أن  وارط انتاأن  ت  اج اافيعرااأنصرغينةن  ا اتاأالق صا د اأ

رررناأبرروات ميررقاأهرر أفاهرره اأن أأارر اأارر س راااأن رراعجاأنوصررف ان اااررب ارررعاإشرركان  اا.أن  رر عتك

 ارناعياا بعناإنىا أن  أم  ا يف اأن أأا اأن ن  عاأنب اماتااأن أأا أا أا س راااأالا بام اكا أةا

 قرر ات سررضاعتررىاع ت رر اانت كاونوب رراأاأئررنياأن  رر س نر   ررعاأن أأارر اأن   ثرروافرر اأن  رر عتكاأن زا

 بسرررر اأن سان رررر اأإليصررررائ  ا أخ برررراأاأنفنضرررر اتأاتررررماا.أارررر  اأةاصرررران  انت أأارررر (ا381)اأن  ررررع

ا:أن وصواإنىاع ي اأنا ائجامهكناأه عا

ن مررررر اعتررررىاارررررتوأاأن  ررررر عتكانك أن ررررن يجاأالا ينتررررراافرررر ائ   ا النرررر اإيصررررراهارررراأاعالقررررر اذ -

ا.إنىاأخنلا   اتن يارنا ايت  ا ينار فا تاأن زأئنيأانكناههأاأن

تس بناتا يناعااصناأن رن يجار   سر اعترىاارتوأاأن  ر عتكاتظعرنافر انفرناأالم برا أا صراعا -

ا. رات ارناأن تعا أنسيق ق  انشنأءاأن سن ااأاله  اناجان ا جأانكاعااالاتستقاأ ب 

اتررا ينأًاايجاأالنك ن مرر د ويرر ارررناأكثررناعااصررناأن ررن ا ن مرر انت  ا رر ا رررااالنكدس بررناأن وقررعاأ -

  .االلكتروني أن   عتكأايت  اأإلعال اتوأاعتىا

( بعنوان: واقع تطبيق وممارسة التسويق اإللكتروني ليد  البنيوك 2011)دراسة وادي واألسطل 

 ة. دارياإل اتويجهة نظر المستالعاملة في قطاع غزة من و 

سارت اف اقاأإلنك ن م ان لاأنباوأاأنر اأا اأن  وي أقعاتطبيقا ااإنىاأن سنفاعتىان أأا ه فناأ

مظناأن   وياتاأإل أأير أاك رااتعر فاإنرىارسنفر اأنوأقرعاأن  راأسا ررااد مرقاقطا اغزةارنا بع ا

كومر اررناار ارىاعيعت اأبنيناأن أأاارنارزأدااجانا ب ا)نتباكأاأنكا أاأنوظ ف أا أنس الء(أايي 

أن اعجاأنوصرف اان م اأا ق اأا س ناأنبايثا  اا أنواطىا أأإل أأي اأنستاتا(ارنافئ اأن   وي202)
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ق اتوصتناأن أأا اإنىاأ اهااأا أقعار اأسانت  ويقاأإلنك ن م ان لاأنباوأاأنسارت اأن  تيت .ا ا

ا%أ80تفرروقااتفسرر  ارناأبررب قاأإلنك ن مرر افرر اقطررا اغررزةأا كررهنكاترروفناعااصررناأارر س أناأن  رروي

أا أنس ررالء(.ا قررر انتبارركأاأنكررا أاأنرروظ ف ) ررب اأن   ممرر اجانا ارررناأن زأدررااس يرر ي كرر اذنرركاترروفناأن

أارر س أناأن  ررويقاأإلنك ن مرر انالارر فا ةارررنارزأدررا أاأنس ررواعتررىاتسزيررزاجضررن أةاأنبايثررا ااأ صررى

اأنباك .اأا س أناأي ثاأنواائواأن كاونوب  ان  اأا اأنس و

ي تحقييق تروني وأثره فيالتسويق اإللكمستو  استخدام عنوان: ( ب2011) خرينآو ش شالة دراس

 كات الدواء األردنية. ميزة تنافسية في شر 

هررر فناأن أأاررر اإنرررىاأن سرررنفاعترررىار ررر ولاأاررر س أناأن  رررويقاأإلنك ن مررر ا أ رررن افررر ات ميرررقاريرررزةا

 ف ر اوير أتاأنوظياأنر يناعا    عاأن أأا ابتااف   اف اشنكاتاأن  أءاأألأ م  .ايي اتض نار 

توباأن صرناأنشرارواشرنك أا أار س ناأنبرايثو اأارا(14ن اع  هاا)أألأ م  اأنباأءاف اشنكاتاأن  ا

(أارر ينًأا رر ينةا69 أأا أايي اتماتوزيعاأار بام اعترىاب  رعاأن ر ينينا أنبران اعر  هما)ن    عاأن

%(اررررررنار  رررررو ا96)ا   ررررربيصرررررائ اأيارررررراام(اأاررررر بام اصررررران  انت  تيرررررواأإل66 ترررررماأاررررر ن أ ا)

م رررواانكاتاصرررااع اأنررر  أءاأألأ م ررر توبررر اررررناقبرررواشرررأاررر اإنرررىا برررو ان أااررر باماتأا توصرررتناأأال

ن  ررويقأارررناأبرروار اجسرر ار طتبرراتاأن شرر نينا رسنفرر اآأأئعررمأافضرراًلاعررناأارر س أناأالم نمررنافرر اأ

عاايصرر اا  رر تاا ااف رر  افرر اأت ررأنمرر أأتاأن ااف رر  انشررنكاتاأنرر  أءاأن رر اركا عرراارررنات ميررقاريررزةات

كاتاع ار يرزةأا أ صرناأن أأار اشرنا ر ا خر راتاج رناتاجاارساأارااف  ا بان ان اتم دمارااأن وق  

 س أناتكاونوب رررااأالم نمرررنافررر ات رررويقارا  اتعررراابرررزءًأاررررناأالاررر نأت    اأنررر  أءاأألأ م ررر ابسرررواأاررر

ا.اًار ت ًاا عان  أن  ويق  أار ااااسك اإد اجًااعتىاتسزيزاق أأتعااأن ااف   ا
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ض وكيالء الشيركات إللكترونيي ليبعلية التسيويق ا( بعنوان: فاع2011) ينآخر ماعيل و ة إسدراس

 واعها للماركات العالمية والمحليةدوات الكهربائية بمختلف أنالمصنعة لأل

ه فناإنىاق اسافاعت  اأن  ويقاأإلنك ن م انبسضا كالءاأنشنكاتاأن صاس انرأل  أتاأنكعنبائ ر ا

رر أأءاار طال اآأأءا  ماأار بام االب صرت  أاقراناأنبرايثو ان   ا أن  أنساكاتااأات  تفاأموأععاانج س

(ا20يي اأبنيناأن أأا اعتىاعيا اركوم ارنا)اأن  تك اأألأم  اأنعاش   أاأنوكاالتاأن ا شنةاف 

 رررر اررر ينًأا ررر ينةأاتوصرررتناأن أأارر اإنررىاأ اأاررر س أناراظ رراتاأألع ررالانت  رررويقاأإلنك ن مرر انس

أه  ر اتمتيروايناإضراف اإنرىانس رالءاأن شر ناىاأأألعبراءاأن  ر د اعترأن ان  ا ااان فأن كوامتع الئعااد

أيرر ار رااتشرركواريرزةاتااف رر  ان اظ راتاأألع ررالان برره لانت صرولاعتررىاخر راتافواأنوقرنا أن عر اأ

ا أه ي عااف اأن  افظ اعتىاأنس الءاأن انيينا بهباع الءاب  .

 -هيياابيية عليهييا ووسييائل الرقكترونييية ومخاطر اإللع دف"نظييم اليي نييوان:( بع2010شيياهين،  أأارر ا)

 "فلسطينيقية على بنك دراسة تطب

  ا أمرروأ ا أ  أتاأنرر فعاأإلنك ن م رر اأن طبمرر افرر ابارركنررىاأنوقرروفاعتررىاطب سررهرر فناهرره اأن أأارر اإ

 ا لاهرهأفت طينأا أن سنفاعتىامظماأننقاج اع ت ًاا أن   داتاأن نتبط ابعاأا أكزاأنباي اعتىاتا

ا.و اأن أأا  أأا ايولاروض اأنىاآأأءارفن أتاعيا أن سنفاعتا يون  اجاو أن وض

 افرر اأنس ررواأن صررنف اأ لاإنررىازيررا ةائجاأن ان رر :اإ اأن طرروأاأن  يرر قرر اتوصررتناأن أأارر اإنررىاأنا ررا

أن ااف رر أا أنضررغماعتررىاأن صرراأفاإلد ررا اأاررانيباب يرر ةافرر اأنس ررواأن صررنف ا تمرر دماخرر راتا

اي ررر اأنسررر راتانامن ررر ادمررر رعااأنباررركاررررأنسررر راتاأافافررر  اضرررسوبرررياك ن م ررر أا أمررر رصرررنف  اإن
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نماموم ر اأن ااارب أا عر ناكفادر ا ن م  أا ع ناتروفناأنبيئر اأك ن م  ا أ  أتاأن فعاأإلنكأن صنف  اأإلن

ا. فاعت  اأمظ  اأننقاج اعتىاأن ستورات

 فين تررواا أم ررنف  اأإلنك ن ا قرر اأ صررناج رراايترر :اأنس ررواعتررىا عررماج رروثاتطررويناأنسرر راتاأن صرر

نس ررواوفيناأن شررنيساتاأنالزررر أا أنك ن م رر أا تررا رر اأن   رر اأإللاترروفيناأنبور ارررناخررالأنرر عماأن كرر

ا. ف انالأتماءاج   ولاأنس راتاأن صنف اأإلنك ن م  عتىاتطويناأنكا أاأنوظ

 "نتشارهاا أهمية البنوك اإللكترونية في قطاع غزة ومعوقات "(: بعنوان: 2007)وادي  دراسة

  م ررر ا أن سوقررراتاأن ررر اتوأبررر باررروأاأإلنك نا ررر ا رزأدرررااأن هسرررنفاإنرررىاأاأأاررر اإنرررىاأن ن أاهررره اهررر فن

ت ررراأساأع انعرررااأن  اأيررر اإنك ن م رررااأ اعبرررناشررربك اأإلم نمرررنأا قررر افت رررطيناانكررر اأم شررراأهاافررر ا

 تطروينا اأ ض ناأن أأا اأ اأنباوأاأإلنك ن م  اتسر ا اريت اب ير ةا هارر ان رهباأنس رالءأا تا  ر

أنرررهيناد يررر   اأن ساررررواررررعاعترررىاأنس رررالءا ينهررراادم صرررناات اطيناا أفررر افت رررا ك ن م رررةاأإلنأن  ررراأا

 دماأنسرر راتاعبررناأإلم نمررناهرر :اتمتيررواأن زأدررااأن رر اتسررو اعتررىاأنبارركافرر ايانرر اتمررأإلم نمررنأا أ ا

أإلنك ن م ر ااوأأن كان فا زيا ةاي ماأن سرارالتاأن  اأير أا أ اأنصرسوباتاأن ر اتوأبر اأم شراأاأنبار

أإلنك ن م رر أافرر ار ررالاإبررنأناممعررااأن  رراأةاأألرررناأن رر ات اظررم اضررسفامت  ثرروافررا اغررزةأفرر اقطررا

نبشررني اأن رر ات   ررعاج رر هالتاعت  رر ا خبررنأتا  اأيرر أا عرر ناترروفناأنكرروأ أاأإل أأيرر ا أأنصررفماتاأن

ااااررب ان  اأارر ن ري أم رر أاارروأءاف  ررااي ستررقاجاارر س أراتاأن اارروباأ اأنتغرر أا عرر ناترروفناأنبيئرر اأ

اكواأن ساررروارررعاأن وأقررعاأألباب رر أاإلم نمررنأا رشررتا ر رر س ر اأالصرراأاكاالتك ن م رر نأةاأإلأن  ررا

ا.أإلنك ن م  اف افت طيناإي لاأن سوقاتاأننئ    االم شاأاأن  اأةكامنا

 أ صررناأن أأارر اجضررن أةاأنس ررواعتررىاترر أيبا تاهيررواأن  سصصررينافرر ار ررالاتما رر اأن ستوررراتا

عترىازيرا ةاا ن مر أا أنس روجانشرفاف  ا أناصرفوم ر ات يئر اقامبتعيئر ا   ر ا ايناأنبا ر اأن وف ضن أةاتر
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  أأتاتطب ق رر ايررولاك ف رر اا ا أن  رراأةاأإلنك ن م رر أاإضرراف اإنررىاع رروأن وع رر اجررانباوأاأإلنك ن م رر

ا.ي اد اأن   س ريناأنفت طيايينانت  اأةاأإلنك ن م  اعتىاأنشبك 

ا: الدراسات األجنبية  ثانيا

بعنوان: المخاطر وطرق األمان في ( Sharma, & Chuang, 2016)ونج شارما وش دراسة

 االلكترونية. التجارة

"An Approach To Risk Management For E-Commerce" 

سرراطنا طررنقاأألرررا افرر اأن رراأةاأإلنك ن م رر أا قرر اقرراناسررنفاعتررىاأن أارر اإنررىاأن أا هرر فناهرره اأن

راظروأاشراروأا رااقشر ا اررنا ن م رنكاأةاأإللاأن  أن ساطناف ار ااأنبايثو اب أأا ا أق نأناإ أأة

ةاتتركاأن سراطنا أن ر ات ضر نارسرراطنا أأا أن اع  ر اأن ر اد كرناأارر س أرعااإلأن سراطناأن وبرو ةا

تررىاأالم نمررن.ا توصررتناأن أأارر انوبررو اأنكثيررنارررناقضررادااأن  اأيرر اعان رر انألع ررالاعذأتاأ نويرر ا

أن  اتش وامموا تبرا لا  أا اك ن مإلن اأةاأتاأن  غنأتاف ارسارالاأألرا ا أنسصوص  اأن  اتس بن

أنرررر فعأا أ صررررناأن أأارررر ابوبرررروباااررررائو رررراتا أنسرررر راتابوأاررررط اأالم نمررررنا  اأن ستوررررراتا أن ا 

يترولانمضرادااأألررا ا أنسصوصر  ا ع روات تريالتاكورر اجإد را اأن ان ر ا أن ار اه  اأن  ا رات

ا  اأةاأإلنك ن م  .اتاأنع ت اف انكفاءةف  ا أكبينًأارناأنشفا ق م اا  تباف امعاد اأن طافاق أًأا

واالرتياح وإعادة الشيراء عليى قة الث " بعنوان:( Yulin et al., 2014) يولين وآخرون دراسة 

 .الفعالية المتصورة لآلليات المؤسسية للتجارة اإللكترونيةو  الاالعتددور  :تاإلنترنشبكة 

Trust, Satisfaction, and on line repurchase intention: the moderating 

role of perceived effectiveness of e-commerce institutional 

mechanisms 
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 نشررررنأءاعبرررناأإلم نمررررنترررىاأنثمررر ا أنك ن م رررر اعإلأهررر فناأن أأاررر اأنررررىاب رررا ا ت تيرررواآ رررراأاأن  ررراأةا

 ننأءاعبررارر اقاإعررا ةاأنشررافرر اأنصررينا أ ضرر نا  أاتما رراتاأن  رراأاأإلنك ن م رر اأن  رر س ر افرر 

 ر  ا ق اأار س رناأن راعجاأن  أأإلنك ن م  اة اأنس الءاف ابيئ اأن  اأا اد با عما مأإلم نمنا أم

 . أب  اع ر اي رباأن أأار   اشسصراىايمرائقترعنت صرولااهجاتك فراًاأالا مصائ األم اأكثناأن ارا

 أ ررررنا رررراأاأإلنك ن م رررر  كامررررنارررررناأهررررمام ررررائجاأن أأارررر اأ انت ما رررراتاأن  رررر س ر افرررر اع ت رررراتاأن 

 ق اكا ارناأهماأن وص اتاأمر اد ربا. ءارناأخنلاأأنشنااة اإعا   عتكا أنن ب افيناف ا م اأن بك

 ع رااأار نأت    ارسيار ارعاأنس رالءابااءاأنثم ااىأإلنك ن م  اعتاةأنبائسيناأن  سارتيناجان  اأاكيزاتنا

اتاأن ما رأاعرمانر  اأأار اف اقر رناهره اأن ق اانبااءاتتكاأنثم ا فماان   ولاتما اتاأن  اأاأإلنك ن م  

 افمرمان   ير ا انر عبرناأإلم نمرنا هرهأاأنب راأنشرنأءاة  س ر اف اأن  راأاأإلنك ن م ر افر اإعرا أن 

أن ما رراتاأن س تفرر ا أمطررالقاأألج رراثانزيررا اافعررم نكررنادسررززاأنامرر ابرريناأن  سررارتينيرر   ا شررن انتث

ا.نك ن م  تا يناأنسوأرواأن ما  اعتىاأن  اأاأإلافأا كشا

فرر ام  ينيررااأنصررااع ااأإلنك ن م رر أن  رراأةا" :بعنييوان (Shakirat, 2010ت )ارشةةا ي دراسةةة

ا"ؾام  ينيا ابا أأا ايانا-أن صنف  

"Electronic Commerce in Nigeria Banking" 

 م نمرررررنأىاترررررا يناأارررر س ناأألفرررررنأ ا أنشررررنكاتا أنباررررروأانإلتررررره اأن أأارررر اإنرررررىاأن سررررنفاعهرررررا فعررررت

مررراتأا توزيرررعا ررراتاأنب رررعا أنشرررنأءا أإلعالتس ناجق رررات م ررر اانك ناإلنةاأ ررراأام نمرررنافررر اأن  أاررر س أناأإل

 س أناباركاارا  ينياا أنصااع اأن صرنف  أاجأإلنك ن م  اف اماأةاىا أأا اأن  ت تنكزاعاأن ا  اتأ

نب رروثافرر ار ررالاأن  رراأةاأ ادرر     ناأًاهأاأن وضررو امظررناهرريانرر أا قرر اتررماأخ  رراأااارر   ينيررااك أأم
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 أن ررر اد كرررناأ اتكرررو ااررروقًاارنب ررر انيق ررراا م  ينيررراأار ررر ا خاصررر اأفااأنا أ ترررك ن م ررر افررر اأنبأإلن

ا.نس راتاأن  اأةاأإلنك ن م  

  م ررر افررر ام  ينيررراأاأةاأإلنك نايرررًااررررعاأن  رررا نتاأنا رررائجاأ اأنمطرررا اأن صرررنف اكرررا اأألكثرررنامعرررظ أ

زيرر اأضرراااروأايفرر اأنبأةاأإلنك ن م رر اىاأنا رروأا أ اأارر س أناأن  راترعاأًا  راأةاأإلنك ن م رر اتررا ينات أ ان

رررعاأنصررااع ام رر اقرر اإد اب رر ابرريناأالارر ث اأافرر اأن  رراأةاأإلنك ن اارراأاعاله أنزبررائنأا أ ااءنس ررالأ

ا.صااع اأن صنف  اف ام  ينياطوأا م واأنيق ق  ان  اةاأاأن  اأةاأإلنك ن م  اأ ا.أن صنف  

نك ن م ررر ااأةاأإلاررر اأاررر س أناأن  رررىاأنصرررااع اأن صرررنف  اتبتررر:اد رررباعج ررراايتررر  أ صرررناأن أأاررر ا

اارراس اأهرربارروأاأل اأنزبررائنات رر اأن ررنانتءاتكررو اكأننب  رر ا أإلم اب رر أا أ اأضررااأنس ررالاينن   رر

ناخران اررناأن سراطنأا ي رباأإلم نمرىاشربك اتعاعف أن  اأي أا ي باأ ادكو اأناتاظ ماأألع ال

ا راأةررناأن أالار فا ةاكورر اىاأن تروراتايولاأن ا  رات.ا ي رباعت ستيناناااأات فقهأ ادكو ا

ىاأنباررروأاترررماأنسرررا أا ي رررباععماررررناأنس ررروان  رررابعاررراسأا ت كيررراتنان نيررر  ررر أا رررراحاأأإلنك ن م

ماجكفرررراءةاعإقارررراعاكررررهنكاأا اع خرررر راتااعررررينان ا  اتهأن  رررراان ررررهباأم بررررا أفضررررواأنواررررائوااوظ ررررفت

ا.أن اظ  

ل ألعميااو ة اإللكترونيية تطبيقيات التجيار  "( بعنوان: Al-Sultanny, 2006دراسة السلطاني )

 " لكترونيةاإل 

" E- Business & E-Commerce Application" 

 ل رويقاررناخرالضاأن طب مراتافر ار رالاأإلم نمرنا أن ىاجسر فاهه اأن أأار اعترىاأن نكيرزاعترعت

 فر أا أن ر توت  أا تصر  ماأنصرف اتاأن  اأير اجاار س أنانغراتاأنبنر ر اأن س نمناأنساكبشبك اأإلم 
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ر اأنصررف اتأا قرر اتررمافرر اهرره ارررنا اررالأن نكيررزاعتررىاأاعاضررنارررناأن  رراافرر اأنوقررت رر س نايان

زةاأن   ونرر أا أن رر ات رر س نايان رراافرر اعررألباتاأعررن اتطب مرراتاأن  رروقاجاارر س أناتما رراأن أأارر 

ا.م  ا تافيهاأألع الاأإلنك ن م  اننبالاأألع الك ن اأإلناأن  اأةار ال

ررررناا22%اورررراتأا أ ت سأنتبرررا لاما اررائواهرررناررررناأامام رررائجاأن أأاررر أاأ اشرربك اأإلم نمرررهررر رررناأا

  اأن ما ررراتاجشررركواهرررررررناا  ررراأةاأإلنك ن م ررر ا أألع رررالاأإلنك ن م ررر أات ررر في تأألأ م ررر اناأنشرررنكات

 ررررر أا رسظرررررماأنشرررررنكاتاأألأ م ررررر ا ررررراأةاأنسان جصرررررف اتاأن اتاهررررره اأنشرررررنكانتراااررررربأا قررررر ااررررر 

سر راتا أنا ا  راتورراتاعرناأنتمارسلاتمر دتن ي  ر اررناخرالاأا س رناروأقعاأإلم نمناألغرنأ 

أنرهيناانيهت ااراأاإ أأةاررناأن رهبا رانأاد رباأ ادكرو ااءأا أ اأار س أناأن  راأةاأإلنك ن م ر الس تن

ا.أا نأت    ات ويقاذك  اأألع الارعامماأن سنف أا أنسبنةاإل أأةا تاظ عن ي

اتايمررر نارسظرررماأنسررر رتوصرررتناأن أأاررر اإنرررىاأ اهرررهأاأنارررو اررررناأألع رررالاأالنك ن م ررر افررر اأز درررا ا ا

طراءاأنفا ر ا أن قر اا س أنا ظعوأاجسضاأألخجسضاأنف وأتارثواعوأئقاأالهااأااأ اإالا  يزةأأن 

ان ستورات.ف اأ

 قيب على الدراسات السابقة:تع

اجم ااتاأن رأارناأن أاعرواتا ااأ  اأن أأارواضروا اج مرتاجم اأن  ساتاأن  سنأ اأن أأاجااا ثأنبايارنقا

اناااعررررع رأقررررا اكرررر ا(أا2018)انااتاعررررأأارررره اأن هرررر ثاأيررررا اكرررر ا أا ررررأباب ا أأارررراتاعنب رررر انايبرررر

اف أهرررررأألافاخ الناجرررررتفررررر خأ ا  تا اتسررررراتاقررررره اأن أأارررررهرررررا اجرررررا ثرررررأنبايات بررررر ا اقرررررأا ا(2006)

اتتررركاعترررىاغتررربا قررر ااأاعررر اأتبس اتاأن ررر  رررعأن ا اااعرررن  ا اتاانأتاأن ررريرررغأن   اااتئرررأنبي ااتاأنمطاعررر

ا.أن  تيت أنوصف ااجعاأن ان س أأااتاأن أأا
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ااعرررناخالناتوصرتناأنبايثر أاأن أأار اأن ان ر م اج وضرو اتن  سأن اجم اأاتاأأاأن أ انابس اأا س ا

اان وضررو اأن  رراأةاعررت فررقاأن أأارر اأن ان رر ارررعاأن أأارراتاأن رراجم افرر اتاا نا:أن ان رر اإنررىاأن اليظررات

اأيناأن أأاررراتاأن ررراجم افررر اأإلطررراأن ان ررر اررررعفاأن أأاررر اترررتس  اا.أإلنك ن م ررر اررررناأن امرررباأناظرررنيا

ا.نت أأا ان كام ام ا أرأنزا

 :الدراسات السابقة مندراسة الحالية استفادة ال هأوج

، (2017 أأا اقسي ا)، و(2018دراسة البارود )رنااةا فا الأأايي اتمابااءاأ أةاأن أأا  •

 .(2010شاهينأا)  أأا و

ا. أأا تناياعن اأإلطاأاأناظنا •

ار ا ةارنا أأا فااللاأالأا ذنكارناخ  اأن   س ر ئأألاانيباأإليصا اجاأن أأا أاعت  ي ارا •

 (.2018 اأنباأ  ا)(أا  أأا2011أألاطوا) أ يا ا

 .أن م نيات اااتوص أن انتم ير اأاينها تف ااعرااقش  اجائعن اأنا ا •

عرااج ثرناآأأءاأن روأطايناأمف رعمايرولا رااد يرزاأن أأار اأن ان ر اعرناأن أأاراتاأن راجم افر اأم •

م ررائجا ق مرر ايررولاأن سوقرراتاأن رر ااأن  رراأةاأإلنك ن م رر أاأألرررناأنررهياارراهمافرر اأن وصررواإنررى

   وعرر ارررناأن وصرر اتاأن رر اقرر ات ررعمافرر انا أنسررن جاجطيتوأبرر اأن  رراأةاأإلنك ن م رر افرر افت رر

ا افت طين.اااب ان طويناأن  اأةاأإلنك ن م  اف ضعاأن تولاأن 

ا
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 لثالثالفصل ا

 الدراسةوإجراءات قة يطر
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 الفصل الثالث

 طريقة وإجراءات الدراسة

 مقدمة: 

اأنبايث بعااارنن  اقاأاأا أن أااطنيم ا  بنأءأتنتاا لاههأاأنفصوا صفًااكاراًلا رفصاًلا
اأن اهه  ار   ع أأا  ش وا صفاراعجاأنا أأا ن افيه اأ أأا أناأ ا عيا  اأ أةاأن أأا نأ أا أأا أ

اأن  تيواأإليصائ . اأا أأا نةأاإبنأءأتاأأاباتاأأل ص قاأأل أةأا 

 :دراسةمنهج ال

ف اااهنةأنظا  اعتىا أأا دس اأنهياأن اعجاأنوصف اف اهه اأن أأا ايث أنباانأا س ر
ا.ااتأن أأه اأنوقناأن اضنا ك ااه اف اأنوأقعأا هواأن اعجاأن ااابا أألفضوان ثواه

  :دراسةمجتمع ال

 أن ب ساتأا أإلعالمات(ان  ويقأا)أاأنسارتيناف ار االت  عابرناا أأا تكو ار   عاأن
ا.فت طينأطايناف اأا تكو اأدضًاارناب  عاأن وافت طين اف اف اأنشنكاتاأن  اأي

 :دراسةلة اعين

 عينة موظفي الشركات التجارية -أ
تاأن  رررررويقا أن ب سررررراتا روظفررررر ادس ترررررو افررررر ار ررررراال(اروظفرررررًاا52تكومرررررناعياررررر اأن أأاررررر اررررررنا)

 اييرراأاترماأخ  رراأهماجانطنيمرر اأنسشروأئ  اأنمصرر د أ ررطينتفن  اأير افرر اأفرر اأنشررنكاتاا أإلعالمرات
 اأنسررارتينافرر انك ن م رر اأكثررنارررناجق رر سنفرر افرر اأن  رراأةاأإل اأفررنأ اأنسيارر اأن  رر ع ف اي   سررو اجأ
ن ر اتمرونابعراا  اأير اأ برا التاأنه اأن    ن اعناأنانشنكاتأا ذنكاأل اأنوظائفاأن  ادشغتومعاأ

انت سرررنفاعترررىاخصرررائصاأفرررنأ اعياررر اخرررا أا اأنشرررنكاتاجشررركواعرررانا أن  ررراأةاأإلنك ن م ررر اجشررركو ا
ا.(1.3)أن   لاوض  عااف اأن أأا اأن د وغنأف  أاتمات
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 فلسطينعينة الديموغرافية لموظفي الشر ات التجارية في : خصائص ال(1.3)جدول 

 % سبةالن العدد مستويات المتغير رالمتغي

 الجنس

 73.1 38 ذكر

 26.9 14 أنثى

موعمجلا  52 100.0 

 المؤهل العلمي

 44.2 23 دبلوم فأقل

سوريوبكال  21 40.4 

 15.4 8 ماجستير فأعلى

 100.0 52 المجموع

 المسمى الوظيفي

 32.7 17 موظف تسويق

 48.1 25 موظف مبيعات

 19.2 10 موظف إعالنات

 100.0 52 المجموع

توى التجارة اإللكترونية لدى سم

 ركةالش

 25.0 13 متوسط

 21.2 11 جيد

 26.9 14 جيد جدا  

 26.9 14 ممتاز

 100.0 52 المجموع

 

 عينة المواطنين -ب
أاترررماأخ  ررراأهماجانطنيمررر افت رررطين روأطارررً اررررنااررركا ا(اروأطارررًاا710)اومرررناعياررر اأن أأاررر اررررنكت

جشرركواعشرروأئ ارررناانوأطاي اصرر اجررانييرر اقارررناأنبايثرر اب طبيررقاأأل أةاأنسب رر ط أاأنسشرروأئ  اأن
 ن م ر افر اجق ر ار افظراتابام اأإلنكخاللاأالار خاللاأن أأا اأن ي أم  اف ار افظ اأنستيوأا رنا

اخصائصاأنسيا اأن د وغنأف  .ضحا أن   لاأن ان ايوانأاأنوط
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 نين عينة الدراسةصة بالمواطرافية الخايموغص العينة الدئ(: خصا2.3) جدول

 النسبة % العدد مستويات المتغير المتغير

 الجنس

 33.8 240 ذكر

 66.2 470 أنثى

 100.0 710 المجموع

 العلمي ؤهلالم

 4.2 30 ثانوية عامة فأقل

 32.1 228 دبلوم

 48.3 343 يوسلوربكا

 15.4 109 ماجستير فأعلى

 100.0 710 موعجالم

 يالدخل الشهر

 24.9 177 شيكل 1500أقل من 

 48.7 346 شيكل 2500 – 1500

 26.3 187 شيكل 2500أكثر من 

 100.0 710 المجموع

 رنتمستوى المعرفة باإلنت

 23.1 164 ال أعرف

 23.1 164 متوسط

 21.8 155 جيد

 12.8 91 دا  جد جي

 19.2 136 ممتاز

 100.0 710 مجموعلا

 لسكنمكان ا

 5.5 39 مخيم

 30.3 215 قرية

 64.2 456 مدينة

 100.0 710 المجموع
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  دراسة:ال تاوأد

ف ابااءاأ  أتاأن أأا اا(2018 ا) اأنباأ ا(أا  أأا2011 أ يا أألاطوا)تماأننبو اإنىايي ا
ا .أن ان 

 على موظفي الشر ات التجاريةسة المطبقة أوالا: أداة الدرا

 ت التجاريةصدق األداة المطبقة على موظفي الشر ا -أ

 ي:الصدق الظاهر  -1
(ا6عتررىا)ا)أالارر بام (ا أةاأأليثرر اجسررن ااقارررناأنباةأنررأل أانت  مررقارررناأنصرر قاأنظرراهنيا

أنسبررنةأا ذنرركارررناأبررواياأالخ صررا ا ان ارسرراتاأنفت ررطيا  ا رررناذ ار ك رينارررناأنسررارتينافرر اأ
ا(.3أمظنارت قاأقما)انالا بام نص قاأنظاهنياأن وصواإنىاأ

 :صدق االتساق الداخلي -2
(اPearson correlationيناو ا)ج  ابارسارواأالأتبا اباتماأن  مقارناص قاأأل أةا

ا(.3.3وا أضحاف اأن   لا)الارعاأن أب اأنكت  انت  الأا ذنكاك ااهتاكوار نفمنأ
 

لمصفوفة ارتباط  ل  (Pearson correlationبيرسون ) تباطاالر(: نتائج معامل 3.3جدول رقم )

 مع الدرجة الكلية للبُعد.فقرة من فقرات البُعد 

 الفقرات الرقم
معامل ارتباط 

 سون )ر(بير

 ةالقيم

مالية االحت

(Sig.) 

 يالمجال األول: عناصر الترويج اإللكترون

 البعد األول: اإلعالن اإللكتروني

1.  
كترونيوةحووو اوودماتهاللعموالوعبوورواحودأوأب وورموونإلعالنوواتاإللتقوو الشووربةسارسوا ا

 جاإللكتروني.أدواتالتروي
0.584** 0.000

 0.000 **0.871 الفهم.ةبةواضحةوسهلاإلعالناتالمرسلةمنالشر  .2

 0.000 **0.495 نحو استقبا اإلعالنات.تأاذالشربةموافقةمسبقةمنالزسو  .3

 0.000 **0.757 لمرسلةمنالشربةمفيدةللزسون.اإللكترونيةاتعتبراإلعالنات  .4

 0.000 **0.646 لنعنها.ستفسارأب رحو المنتجاتالمعزسائنعلىاالاإللكترونياليحفزاإلعالن  .5

 د الثاني: العالقات العامة اإللكترونيةبعال

 0.000 **0.517 ماتالمقدمة.الشربةمعالزسائنسخصوصجودةالخداصلتتو  .6

 0.000 **0.531 بلالشربةالرسائلسكافةأشكالهامنالزسائن.تستق  .7

 0.000 **0.639المرسلةمنقبلالزسائن.تجيبالشربةعلىالتساؤالت  .8

 0.000 **0.834 معالزسائنسخصوصالخدماتالجديدة.لكترونيا الشربةإاصلوتت  .9

 0.000 **0.667 تيتواجههم.المشكالتاللزسائنهامفيدا فيحيعتبرتواصلالشربةمع  .10

ا البعد الثالث: تنشيط المبيعات إلكت  رونيا

 0.000 **0.681 لمقدمة.يةلمنتجاتهااائنعروضا تشجيعتتيحالشربةللزس  .11
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 الفقرات الرقم
معامل ارتباط 

 سون )ر(بير

 ةالقيم

مالية االحت

(Sig.) 

 0.000 **0.684 .رالعروضالمقدمةإلكترونيا منالشربةمجديةتبتع  .12

 0.000 **0.805 .ددشجيعيةلزسائنهاالجتقد الشربةحوافزت  .13

 0.000 **0.724 يجذبالزسائن.تساهمالهداياالتذباريةوالتشجيعيةالمقدمةمنالشربةف  .14

 0.000 **0.694 بالزسائن.أهميةفيجذاالشربةذاتهنيةالتيتجريتعتبرالمساسقاتاإللكترو  .15

 تستخدمها الشر ة أدوات الترويج اإللكتروني التي الثاني:المجال 

 ترويج عبر مواقع التواصل االجتماعيد األول: البعال

 0.000 **0.790 تفساراتهم.سلمعزسائنهاوالردعلىاتخصصالشربةنوافذللتواص  .1

 0.000 **0.817 معهم.اعيالستطالعرأيزسائنهامناجلالتفاعلالجتمقعالتواصلااالشربةموخد تست  .2

3.  
بةعلوووىمواقوووعالتواصووولفحةالشووورسعوووةصووونمتافينالمسووويولينعووويتووودالسعوووظالموووو 

 االجتماعيفيالتفاعلمعزوارالموقع.
0.678** 0.000 

4.  
 وميوا موناوالىمتاسعتهوايلوالخاصةسهواعفحةالتواصلاالجتماعيبةزوارصتشجعالشر

 العروضالتيتقدمها.
0.740** 0.000 

5.  
نعلووىئيحصووو الزسووااقووعالتواصوولاالجتموواعتسووهلصووفحةالشووربةالموجووودةعلووىمو

 المعلوماتالترويجية.
0.771** 0.000 

 البحث ويج من خالل محر اتالبعد الثاني: التر

6.  
البحو لمحربواتهضمننتائجعدعلىتواجدالشربةسشكليستمتصميمالموقعاإللكترونيل

  م لجوجل.البح
0.708** 0.000 

7.  
تصووميمصووفحتهاعلووىاتهوواضوومنمنتجحيووةمعينووةتشوويرلنوووعتسووتخد الشووربةبلموواتمفتا

االنترنت.
0.727** 0.000 

 0.000 **0.761لكترونية.دترويجيةعبرمحرباتالبح اإلنشرمواالزياراتعنطريقتقو الشربةستتبع  .8

9.  
لكترونووويوصوووفحاتالتواصووولتسووواعدمحربووواتالبحووو الزسوووونفووويالوصوووو للموقوووعاإل

خاصةسالشربة.االجتماعيةال
0.796** 0.000 

 0.000 **0.755لمحرباتالبح سرعةالوصو للموقعاإللكترونيللشربة.تسه  .10

 ي للشر ةوقع اإللكترونرويج باستخدام المالبعد الثالث: الت

 0.000 **0.812هاالخاصةعلىموقعهااإللكتروني.رإعالناتلشربةسنش اوتق  .11

 0.000 **0.796للغتينالعرسيةواإلنجليزية.الشربةسامهايعالمنتجاتالتيتقديشتملموقعالشربةعلىجم  .12

 0.000 **0.781وسلس.عاإللكترونيللشربةسشكلسريععلىالموقأيقونةإلىأارىيتماالنتقا من  .13

 0.000 **0.804لحمالتالترويجية.وقعاإللكترونيللشربةاالستفسارأب رعناالميتيح  .14

 0.000 **0.678موقعاإللكترونيسااتالفالهدفمنبلمنها.رويجيةعلىالتصميمالحمالتالتلفيخت  .15

 بريد اإللكترونيالرابع: الترويج عبر العد الب

 0.000 **0.763صةسهمللتواصلمعهم.خاإللكترونيالوينالبريداانمنالزسائنعتطلبالشربة  .16

17.  
لكترونووويلزسائنهووواالبريوووداإللحمالتالترويجيوووةعلوووىترسووولالشوووربةرسوووائلهاالمتعلقوووةسوووا

ساستمرار.
0.571** 0.000 

 0.000 **0.618ااصةلزسائنها.عروضداإللكترونيلتقديمتستخد الشربةالبري  .18

 0.000 **0.787.كترونيالردودوالتفاعالتمنزسائنهاعبرالبريداإللواالستفساراتتتلقىالشربة  .19

 0.000 **0.681اإللكترونيةمنالزسائن.الرسائلمتاسعةةفيالشربةلهناكجهةمختص  .20

 شبكات الهاتف المحمولالبعد الخامس: الترويج عبر 

 0.000 **0.596اتفالمحمو .تصا علىالههامناال االالشربةعلىالتواصلمعزسائنملتع  .21

 0.000 **0.578القصيرةفيحمالتهاالترويجية.رسائلتستخد الشربةال  .22

23.  
يووعةلزسائنهوواموونحملوةالهواتووفالذبيووةتطبيقووا ااصوا سالشووربةيحتووويعلووىجمالشووربتووفر

النية.المنتجاتوالحمالتاإلع
0.636** 0.000 

24.  
الرسووائلالقصوويرةالمتعلقووةسووالحمالت إرسووا سائنهووامووناووالزصوصوويةلشووربةاتحتوور ا

ةفيأوقاتمناسبة.ترويجيال
0.604** 0.000 

 0.000 **0.780احو ادماتهامناال الهاتفالمحمو .طالعآراوزسائنهتقو الشربةساست  .25
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 الفقرات الرقم
معامل ارتباط 

 سون )ر(بير

 ةالقيم

مالية االحت

(Sig.) 

 نوألمان التي تقدمها الشر ة للزبلثالث: عناصر الثقة واال االمج

 0.000 **0.760 .ةالزسونسمواقعالتجارةاإللكترونيةالعرسيةثقةةعلىزيادبتحرصالشر  .1

 0.000 **0.696 نوعد سرقتهاواستخدامهامنقبلاآلارين.وسلبياناتالشخصيةللزتكفلالشربةحمايةا  .2

 0.000 **0.668 ية.ياشتراهامنالمواقعاإللكترونترياتهالتتال الزسونلمشتتاسعالشربةاس  .3

 0.000 **0.791 الشراو.عمليةللزسونادمةاستخدا سطاقةاالئتمانعندلشربةتوفرا  .4

5.  
لزسوووونالتوووييسوووتخدمهاأثنووواوالتسوووويقمايوووةحسووواساتامايوووةبافيوووةلحراواتحتوجووودإجووو

 اإللكتروني.
0.697** 0.000 

 إللكترونيالمجال الرابع: التسويق ا

 0.000 **0.772 اليةالجودة.عترونيمنتجاتيوفرالتسويقااللك  .1

 0.000 **0.749 السلعوالخدماتسأب رمنلغة.ماتعنيقد التسويقااللكترونيمعلو  .2

 0.000 **0.786 يقااللكترونيالوقتوالجهد.التسويوفر  .3

 0.000 **0.818 منتجاتوادماتأراصثمنا.يوفرالتسويقااللكتروني  .4

 0.000 **0.790 ات.تجترنتفيسرعةالبح عنالمنتسويقعبراإلنتساعدمواقعال  .5

 0.000 *0.779 ألسواقالتقليدية.لكترونيمنتجاتغيرمتوفرةفياويقااليوفرالتس  .6

 0.000 **0.610 يمتازالتسويقااللكترونيسالعروضالترويجية.  .7

 0.000 **0.676 ضغطالبائعين.رصةاالاتياردونيتيحالتسويقااللكترونيف  .8

 0.000 **0.514 سعار.يسّهلالتسويقااللكترونيعمليةالمقارنةسينالسلعواأل  .9

 0.000 **0.668 براالنترنتسهلةوميسرة.راوعوالشسويقااللكترونيتعتبراطواتالت  .10

 0.000 **0.444 لشراو.جةمنالمخاطرةفيعمليةايحتملالتسويقااللكترونيدر  .11

 0.000 **0.495 لىأصدقائهفيالحصو علىمعلوماتعنالمواقعااللكترونية.لزسونعيعتمدا  .12

 0000. **0.774 اقبلالشراوااللكتروني.لهامسبقاحتياجاتهوالتخطيطتساعدالشربةالزسونفيتحديد  .13

 0000. **0.759إللكتروني.عمليةالتسويقايمنوسيلةللدفعلتساعدهفتوفرالشربةللزسونأب ر  .14

 0000. **0.795تفيالشربةسالتزاماتهافيمواعيدالتسليم.  .15

0000. **0.618مليةالتسويقاإللكتروني.سونأثناوعمانلديهاليطمئنالزلشربةستوضيحتفاصيلإجراواتاألتقو ا  .16

 0000. **0.526منها.سالشراوليستفيدنيةتراتعروضالشحنالمجاتبلغالشربةالزسونسف  .17

0000. **0.668ارى.تتيحالشربةللزسونفرصةالمفاضلةسينادماتهاوادماتالشرباتاأل  .18

 0.000 **0.763فظةعلىزسائنها.لمحااتلتقديمأجودالخدمتحرصالشربةعلى  .19

 0.000 **0.571حالةعدولهعنالشراو.تتيحالشربةللزسوناستعادةالمبلغفي  .20

 (α≤0.05(، * دالة إحصائيًا عند )α≤0.01عند ) دالة إحصائياً  ** 

ابرا افمرنأتاكرواُجسر اررعإنرىاأ اب  رعاقر مارصرفوف اأأتا(3.3)   لاتشيناأن سط اتاأنوأأ ةاف اأن
طًااس اأنهياتا   اإن  اأأتباأنكت  انتُبس ا أن اإيصائ ًاأا تنتبماكوافمنةارعاأن أب اأنكت  انتبُااأن أب 

منأتاكوار الارنار االتاأ أةاأن أأا أا ههأاجان ان ات اقاأن أخت انفشيناإنىاقوةاأالقويًاأار ااد
عطىاأنبايثر ا أ اأا ههأاب اناأبواق اا .فمنأتاكوار الاف اق اسارااص غناراناص قدسبناع

اأا ا أن صولاعتىاأنا ائجاأن نبوة.ر شنًأاعتىاص قاأأل أةاجان ان اد كناتطب معااعتىاعيا اأن أا

 صدق البناء لمجاالت األداة المطبقة على الشر ات التجارية:

وار رالاررعا ر انكرن أبر اأنكتبيناو ابريناأا ارتبأأارورسارابااربياأنبايث ارنارقانركذارنرنت  مقا
ا(ايوضحاذنك.4.3 اأنكت  انأل أةأا أن   لاأقما)أن أب
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لمصفوفة ارتباط درجة  (Pearson correlationاالرتباط بيرسون )ل نتائج معام(: 4.3جدول رقم )

  ل مجال مع مع الدرجة الكلية لألداة.

 المجال الرقم
معامل ارتباط 

 ون )ر(بيرس

مة القي
االحتمالية 

(Sig.) 

 0000.ا7330.** م  اأن  ات  س رعااأنشنك إلنك ن ا  اأةاأ ن يجانتأنصناعاا  .1

 0000. **0.944 رعااأنشنك أن  ات  س إلنك ن م اأ  أتاأن ن يجاأ  .2

 0000. **0.851 عااصناأنثم ا أألرا اأن  اتم رعااأنشنك انتزبو ا  .3

 0000. **0.922اأن  ويقاأإلنك ن م   .4

 (α≤0.05د )صائيًا عنالة إح، * د(α≤0.01)د دالة إحصائيًا عن**  

كوار الاررعاأتبا ا أب ا مارصفوف اأإنىاأ اب  عاقا(4.3)تشيناأن سط اتاأنوأأ ةاف اأن   لا

أن أبرر اأنكت رر انررأل أةا أنرر اإيصررائ ًاأا تررنتبماأأتباطررًااقويررًاارررعاأن أبرر اأنكت رر انررأل أةاييرر اتنأ يررنا

 أخت انفمرررنأتانرررأىاقررروةاأالت ررراقايناإنررر.ا هرررهأادشررر(0.944ا–ا0.733ينا)أتبرررا ارررراابررررسرررارالتاأال

عتررىاضرروءاافت ررطينت  ررويقافرر ا رر اكا رروذجانأن  رراأةاأإلنك ن مأأل أةا أمعررااتشرر نأارسرراافرر اق رراسا

ااأن ق اساأنهياتماأع  ا  .

 :دراسة المطبقة على موظفي الشر ات التجاريةثبات أداة ال-ب

 اخ ألفا:الثبات بطريقة كرونب -أ
 ب  ابارسا ن اأنثباتاكن مباخااالت اقاأن أخت نيم اأنثباتاجطأا  ابرناأنبايث اجقا

ا.(5.3) ذنكاك ااهواروضحاف اأن   لااأنفاأ

 دراسةال أداةخ ألفا لثبات  رو نبا(: نتائج معامل 5.3قم )ل رجدو

 قيمة ألفا عدد الفقرات عدد الحاالت المتغير
 0.660 525 اإلعالناإللكتروني

 5250.640 ونيةترقاتالعامةاإللكالعال

 5250.695 يا عاتإلكترونتنشيطالمبي

 0.810 15 52 يةاإللكترون الدرجة الكلية لعناصر الترويج للتجارة
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 5250.745 الترويجعبرمواقعالتواصلاالجتماعي

 5250.886 الترويجمناال محرباتالبح 

 5250.759 نيللشربةقعاإللكتروالترويجساستخدا المو

 5250.872 يترونإللكرالبريداعبويجالتر

 5250.781 الترويجعبرشبكاتالهاتفالمحمو 

 0.906 25 52 الترويج اإللكتروني لية ألدواتالدرجة الك

5250.811 عناصرال قةواألمانالتيتقدمهاالشربةللزسون

 52200.923التسويقاإللكتروني

 0.955 65 52  كلس جة الكلية للمقياالدر

اتشيناأن سط  اكن مباأ ا(5.3)ف اأن   لااتاأنوأأ ة ارسارالتا باتاأنفا اخاب  عاق م
ادشيناإنىاأ االتاأن أأان   عار  ب أب اام ات   عأالا باا ا كهنكانت أب اأنكت  ارنتفس أار ا

 .ن أأا  قابت االع  ا هاان  ميقاأه أفاأارناأنثباتعان  ا

 ة النصفيةزئثبات بطريقة التجال -ب

بارسارواأالأتبا ابينا أباتامصف اأن ق اسأايي ا اعتىاي اه اأنطنيمس واهيي ات
ي ماإد ا ار  و ا أباتاأن ب و ينانكوامصفارناا مكافئينأانىامصفينار  اأن ق اساإي مات زئ

ااب ارسا ن  اأا س أن ا تم ابياع اأ اأالأتبا  ارسارو اي اب ا م ابنأ اأن ق اسأ انت ص  حأاينرا   
ايت :راااإنىا أنبايثانتق اتوصب  ا أا اان  رسا 

 ( طريقة التجزئة النصفية6.3جدول )

 عدد الفقرات المجال
عامل م

 اطاالرتب

معامل االرتباط 

المصحح 

 لسبيرمان براون

معامل االرتباط 

 المصحح لجتمان

 0.4930.6670.627 5 اإلعالناإللكتروني

 0.699 50.5380.706 ةاإللكترونيالعالقاتالعامة

0.670 50.5200.684 ونيا يعاتإلكترمبطالتنشي

 0.797 0.801 0.667 15 لكترونيةالدرجة الكلية لعناصر الترويج للتجارة اإل

 50.4560.6340.605 الترويجعبرمواقعالتواصلاالجتماعي

 0.9130.885 50.834 الترويجمناال محرباتالبح 

 0.7600.732 50.605 للشربةلكترونياإلساستخدا الموقعالترويج

 50.6270.7770.750 الترويجعبرالبريداإللكتروني

 0.6880.615 50.516 المحمو كاتالهاتفرويجعبرشبالت

 0.882 0.889 0.802 25 الدرجة الكلية ألدوات الترويج اإللكتروني

 50.5540.7190.708 شربةللزسونتقدمهاالعناصرال قةواألمانالتي

 0.9110.911 200.837رونيالتسويقاإللكت

 0.800 0.828 0.706 65 الدرجة الكلية للمقياس  كل
يتم اعتماد معامل سبيرمان براون في حال تساوي نصفي )**(  //يتم اعتماد معامل جتمان في حال عدم تساوي نصفي المقياس )*(

 المقياس

االتاتانكوار تاأنثبارسارالاهنك كابا أترسارالتاأالأ اا(6.3)الناأن   احاري ض
ار ا اعان  أ اأأل أة افمنأت ان   ع ا كهنك اأ اأن أأا  اإنى اعأن قادشين ارنا اس اعان   ا أب  تى
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يس ا اأنثباتأا هوادسطىا أب ارناأنثم اعا اأا س أناأن ق اساكا أةانتق اساف اأنب  اأن ان أا
اأن ق اأ  اعتى ادسط ر شنًأ اأ  اد كن اإا اس امف عا اأعارااذأأنا ائج اعتي  اأنستطب م  ا اى فىايا 

اظن فاأن طبيقامف عا.

ا: األداة المطبقة على المواطنين  ثانيا

 طبقة على المواطنيناة المق األدصد -أ

 الصدق الظاهري: -1

ا(ار ك ررين6نت  مررقارررناأنصرر قاأنظرراهنيانررأل أةأاقارررناأنبايثرر اجسررن اأأل أةا)أالارر بام (اعتررىا)
 ذنرركارررناأبررواأن وصرروابررنةأا أنساأالخ صررا اذ يارررنا ا ا ن ارسرراتاأنفت ررطيارتينافرر اأرررناأنسررا

ا.(3إنىاأنص قاأنظاهنيانالا بام اأمظنارت قاأقما)

 صدق االتساق الداخلي: -2

(اPearson correlationتماأن  مقارناص قاأأل أةاج  ابارسارواأالأتبا ابيناو ا)
ا(.7.3)لا اهوا أضحاف اأن  ا انت  الأا ذنكاك انفمنأتاكوار الارعاأن أب اأنكت 

ل لمصفوفة ارتباط   (Pearson correlationاالرتباط بيرسون )(: نتائج معامل 7.3جدول رقم )

 ن فقرات المجال مع الدرجة الكلية للمجال.رة مفق

 الفقرات الرقم

معامل 

ارتباط 

بيرسون 

 )ر(

القيمة 

االحتمالية 

(Sig.) 

 اإللكترونية ى المعرفة بالتجارةالمجال األول: مستو

 0.000 **0.627 ترونية.اإللكلتجارةسمفهو ارفةمعيدل  .1

 0.000 **0.635 .ترنتلديمعرفةمسبقةسكيفيةالتسويقعبراالن  .2

 0.000 **0.576 لديمعرفةسالمتطلباتالتقنيةلتطبيقالتجارةاإللكترونية.  .3

 0.000 **0.582 اإللكترونية.لديمعرفةستشريعاتوقوانينالتجارة  .4

 0.000 **0.546نية.لكتروارةاإلزاتالتجسمميةرفعلديم  .5

 0.000 **0.596 لديمعرفةسمخاطرالتجارةاإللكترونية.  .6

 0.000 **0.459 لديمعرفةسأدواتالدفعالخاصةسالتجارةاإللكترونية.  .7

 0.000 **0.611 لكترونية.لديمعرفةسالمواقعوالشرباتالتيتمارسالتجارةاإل  .8

 فلسطينيق التجارة اإللكترونية في جه تطبتي تواحديات الالت ي:انثالمجال ال

 0.000 **0.614 ة.سيئفلسطينجودةادمةاإلنترنتفي  .1

 0.000 **0.558معرفتيفياستخدا الحاسوبواالنترنتمتواضعة.  .2

 0.000 **0.442 .فلسطينلكترونيةفيالتتوفرالمتطلباتالتقنيةلتطبيقالتجارةاإل  .3

 0.000 **0.574 فيالخليلاإللكترونييعاتالتجارةينوتشر سقوانااللتزايتمال  .4

 0.000 **0.670 لمعالتجارةاإللكترونيةسسبباللغاتاألجنبية.تعامياليوجدصعوسةف  .5



59 

 

 الفقرات الرقم

معامل 

ارتباط 

بيرسون 

 )ر(

القيمة 

االحتمالية 

(Sig.) 

 0.000 **0.697 الامتلكعنوانسريديااصيمكناستال المشترياتمناالله.  .6

 0.000 **0.657 التجارةاإللكترونية.ملياتعلىعالمختصةوميةحكالرقاسةمنالجهاتيوجد  .7

 فلسطينة اإللكترونية في تجارم الالمجال الثالث: مخاطر استخدا

 0.000 **0.749 ال قةسمعامالتالتجارةاإللكترونية.  .1

 0.000 **0.728 ال قةسمواقعالتجارةاإللكترونيةالعرسية.  .2

 0.000 **0.807 جنبية.ونيةاأللكترإلاةقةسمواقعالتجارال   .3

 0.000 **0.760 اآلارين.قبلمنال قةسحمايةسياناتيالشخصيةوعد سرقتهاواستخدامها  .4

 0.000 **0.883 ال قةساستال مشترياتيالتياشتريتهامنالمواقعاإللكترونية.  .5

 0.000 **0.787 نية.كترولاإلوممارسةالتجارةنصبواالحتيا أثناال قةسعد التعرضلل  .6

 0.000 **0.761 ال قةعنداستخدا سطاقةاالئتمانفيعمليةالشراو.  .7

 0.000 **0.786 ال قةساجراواتحمايةحساساتيالتياستخدمهاأثناوالتسويقاإللكتروني.  .8

 التسويق اإللكتروني

 0.000 **0.855 جودة.نيمنتجاتعاليةاليوفرالتسويقااللكترو  .1

 0.000 **0.789 ماتعنالسلعوالخدماتسأب رمنلغة.كترونيمعلولتسويقاالل ايقد  .2

 0.000 **0.790 اللكترونيالوقتوالجهد.يقالتسويوفرا  .3

 0.000 **0.805 يوفرالتسويقااللكترونيمنتجاتوادماتأراصثمنا.  .4

 0.000 **0.668 ات.منتجلسرعةالبح عناييقعبراإلنترنتفتساعدمواقعالتسو  .5

 0.000 **0.746 يوفرالتسويقااللكترونيمنتجاتغيرمتوفرةفياألسواقالتقليدية.  .6

 0.000 **0.742 يمتازالتسويقااللكترونيسالعروضالترويجية.  .7

 0.000 **0.697 يتيحالتسويقااللكترونيفرصةاالاتياردونضغطالبائعين.  .8

 0.000 **0.665 السلعواألسعار.نةسينةالمقارونيعمليرلالتسويقااللكتيسه  .9

 0.000 **0.719 براالنترنتسهلةوميسرة.اوعتعتبراطواتالتسويقااللكترونيوالشر  .10

 0.000 **0.776 يحتملالتسويقااللكترونيدرجةمنالمخاطرةفيعمليةالشراو.  .11

 0.000 **0.790 ية.اللكترونلمواقعااعلىمعلوماتعناألصدقاوفيالحصو أعتمدعلى  .12

 0.000 **0.748 وني.لكترأقو ستحديداحتياجاتيوالتخطيطلهامسبقاقبلالشراواال  .13

 0.000 **0.839أتسوقالكترونيامنالمواقعالتيتقد أب رمنوسيلةللدفع.  .14

 0.000 **0.747م.يفيمواعيدالتسلتيتفيسالتزاماتهااشتريمنالمتاجرااللكترونيةال  .15

 0.000 **0.811ريالكترونيامنالمواقعالتيتوضحتفاصيلإجراواتاألمانلديهم.أشت  .16

 0.000 **0.643استفيدمنفترةعروضالشحنالمجانيةسالشراواال الفترةالمحددةلذلك.  .17

 0.000 **0.513ا.هسلعةالمرادشرائوفقالدرجةجودةالأفاضلسينالبدائلالمتاحةللمنتجات  .18

 0.000 **0.670رالشراومنالمواقعالتيامتازتسجودةادماتها.ابر  .19

 0.000 **0.622تاجرتسمحساستعادةالمبلغفيحالةعدوليعنالشراو.منمتسوقت  .20

 (α≤0.05(، * دالة إحصائيًا عند )α≤0.01** دالة إحصائيًا عند ) 

فوف اأأتبا افمنأتاكوار الارعا عاق مارصإنىاأ اب ا(7.3)أأ ةاف اأن   لاتشيناأن سط اتاأنوا
وافمرنةاررعاأن أبر اأنكت ر انت  رالاأنرهياتا  ر اإن ر اتبماكرأن أب اأنكت ر انت  رالا أنر اإيصرائ ًاأا ترنا

أن أأا أا ههأاأأتباطًااقويًاأار اادشيناإنىاقوةاأالت اقاأن أخت انفمنأتاكوار الارنار االتاأ أةا
اااص غنارناأبواق اا .تاكوار الاف اق اسارمنأفا ان ادسبناعناص قجان
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 :صدق البناء لمجاالت األداة المطبقة على المواطنين

بيناو ابريناأن أبر اأنكت ر انكروار رالاررعاا ارتبأأارورسارابااربياأنبايث ارنارقانركذارنر  مقانت
ايوضحاذنك.(ا8.3أن أب اأنكت  انأل أةا أن   لاأقما)

لمصفوفة ارتباط درجة  (Pearson correlationاالرتباط بيرسون )مل عا(: نتائج م8.3م )جدول رق

 ة. ل مجال مع الدرجة الكلية لألدا

 المتغير لرقما
معامل ارتباط 

 بيرسون )ر(

القيمة 

االحتمالية 

(Sig.) 

7430.0000.** مستوى المعرفة بالتجارة اإللكترونية  .1

 7190.0000.** فلسطينفي ة تجارة اإللكترونيتي تواجه تطبيق الالتحديات ال  .2

7620.0000.** فلسطينمخاطر استخدام التجارة اإللكترونية في   .3

9030.0000.** إللكترونييق االتسو  .4

 (α≤0.05(، * دالة إحصائيًا عند )α≤0.01** دالة إحصائيًا عند ) 

الاررعار اوكافوف اأأتبا ا أب ىاأ اب  عاق مارصإنا(8.3)تشيناأن سط اتاأنوأأ ةاف اأن   لا

تنأ يررناييرر اانررأل أةا أنرر اإيصررائ ًاأا تررنتبماأأتباطررًااقويررًاارررعاأن أبرر اأنكت رر انررأل أةااأن أبرر اأنكت رر 

(.ا هرررهأادشررريناإنرررىاقررروةاأالت ررراقاأنررر أخت انفمرررنأتا0.903ا–ا0.719رسرررارالتاأالأتبرررا ارررراابرررينا)

عتررىاضرروءااطين ررفت رروذجانت  ررويقافرر اةاأإلنك ن م رر اكاأن  رراأاأأل أةا أمعررااتشرر نأارسرراافرر اق رراسا

اهياتماأع  ا  .أن ق اساأن

 :دراسة المطبقة على المواطنينثبات أداة ال-ب

 كرونباخ ألفا: طريقةالثبات ب-أ
  اباأنثباتاجطنيم اأالت اقاأن أخت ا ب  ابارسا ن اأنثباتاكن مباخاقارناأنبايث اج

ا.(9.3) ذنكاك ااهواروضحاف اأن   لااأنفاأ
 دراسةال اةأدخ ألفا لثبات نبا  رو مل(: نتائج معا9.3)جدول رقم 

 قيمة ألفا عدد الفقرات عدد الحاالت المتغير

 0.846 7108 ارة اإللكترونيةبالتجمستوى المعرفة 

التحديات التي تواجه تطبيق التجارة اإللكترونية في 

 فلسطين
71070.756 

 0.810 7108 فلسطينرونية في مخاطر استخدام التجارة اإللكت

 0.919 71020 إللكترونيق ايسوالت

 0.935 43 710 الدرجة الكلية للمقياس  كل
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اف اكن مباخااأ ا(9.3)  لا اأن تشيناأن سط اتاأنوأأ ة ارسارالتا باتاأنفا ب  عاق م
ادشيناإنىاأ  ب أب اا عم ات  أالا باان   عار االتاأن أأا ا كهنكانت أب اأنكت  ارنتفس أار ا

 . أأا  هاان  ميقاأه أفاأن  اعالا قابت ارناأنثباتعان  ا

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية -أ

أالأتبا ابينا أباتامصف اأن ق اسأايي ارساروايي اتس واهه اأنطنيم اعتىاي ابا
ي ماإد ا ار  و ا أباتاأن ب و ينانكوامصفارناا مي مات زئ اأن ق اساإنىامصفينار كافئينأا

ارساأن ق  اي اب ا م ابياعاسأ اأالأتبا  ا ارو اابيا تمأ ارسا ن  انت ص  حأاأا س أن ابنأ   نرا 
اإنىاراايت :ا أنبايثان رسا ن اب  ا أا ق اتوصت

 ( طريقة التجزئة النصفية10.3ول )جد

 المتغير
عدد 

 الفقرات

معامل 

 االرتباط

معامل االرتباط 

المصحح لسبيرمان 

 براون

معامل االرتباط 

 المصحح لجتمان

بالتجارة  مستوى المعرفة

 ةنيرواإللكت
8 0.672 0.804 0.803 

التحديات التي تواجه تطبيق التجارة 

 فلسطيناإللكترونية في 
70.564 0.738 0.726 

مخاطر استخدام التجارة اإللكترونية 

 فلسطينفي 
80.585 0.738 0.738 

0.864 0.864 200.761 التسويق اإللكتروني

 0.867 0.869 0.764 43 لمقياسالدرجة الكلية ل
تساوي نصفي  في حاليتم اعتماد معامل سبيرمان براون )**(  //ي حال عدم تساوي نصفي المقياسعتماد معامل جتمان فم ايت ()*

 المقياس

تاأنثباتانكوار االتارسارالرسارالتاأالأتبا ا كهنكاأ اا(10.3)اي ضحارناأن   ل
اأأل أةا افمنأت ان   ع ا كهنك ار ااأن أأا  اأاعان  أ اإنى اعتىدشين اأن ق اس ارنااب  أاا  عان  

 هواا هوادسطىا أب ارناأنثم اعا اأا س أناأن ق اساكا أةانتق اساف اأنب  اأن ان أاأنثباتأ
دس ار شنًأاعتىاأ اأن ق اساد كناأ ادسط اأنا ائجامف عااإذأارااأعي اتطب م اعتىاأنسيا ا فىا

اظن فاأن طبيقامف عا.

 ائية:األساليب اإلحص

اأنبايث  اقارن ا ت تيانم  اأب فني  ابناالو اخالل ارن ا)ا بام  اأا س أناSPSSمارج ا تم )
اأالخ باأأتاأإليصائ  اأن ان  :

 ئوي . أن كنأأأتا أنا باأن -1
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 .أن  واطاتاأن  اب  أاأالم نأفاتاأن ا اأي  -2

 أخ باأاكن مباخاأنفاان سنف ا باتافمنأتاأالا بام . -3

  أة.ألتاأنف ا باتافمنأرسارواأأتبا اب  ا ان سرسارواأأتبا اابينرا ابنأ  ا ا -4

ن سنف اص قافمنأتاأالا بام أاا(Pearson correlationا ابيناو ا)رسارواأالأتب -5
 ن  غينأتاأن   مت ا أن  غيناأن اجع.أ أنسالق ابينا

اأن   مت ا -6 اأن  غينأت ابين اأنسالق  ان سنف  اأنب  م ا أالم  أأ اأن  س   اأالم  أأ أخ باأ
 يناأن اجع. غأن ن  غينأتاعتىا اجعا  أب اتا يناهه اأ أن  غيناأن

 المقياس:تصحيح 

 فئات مقاييس الدراسة:

كماعتىار غينأتاأن أأا أاهواه ارنتفس اأنا تماي ابافئاتارماي  اأن أأا ان   ي ار  ولاأن
اراسفض أاأنار واط ؟

ن ق اساأنس اا اأا س رناأن أأا ارق اسار  أجارناخ   ايمولأا بان ان اي ماي ابافئاتاأ
ا:ك اايت 

ا4(ا=ا5-1أن  اأأل مىانت ق اسا=ا)-  اأألعتىانت ق اسأن=اار لاأن ق اس

 مقياس ليكرت الخماسي:

 Likert) "فمنأتان كنت"ا اأإلباجاتاأن  صت ايولا"فمنأتان كنت".اأراهوار  واامقياس ليكرت

item) ف  انفارناق  ين:اأن ره ا (stem)   أن رتم"ا هروارق راسااأاارتوك  اررا هر اب تر ات ر" 

 عترىاأنشرسصاأنرهياداخرهاأالخ براأأاب ت اأن ره .اارعأن وأفم ا أالخ الفاب اد  س وان   ي ا أا

راادم اعاج .ا أن نبعاأن  واماهواأن نبرعاأن  اير .ا عرا ةاانهياد ا وأخ  اأارنبعا أي ارناأن تماأ

ا7أ اا5ألفضرواأار س الارفن ارناأنس اأأتاك ااأظعنتاأألج راثاأمر اررناأاي انفاأن تمارناع  
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الاأن  اي انت ر اعترىاأتسراذاروقرفا أضرحا"ررع"اأ اد هفاأالي  ان االتأضاأ ف اجسأاخ اأأت

ا.أا اأا س رناأنبايث ارق اسان كنتاأنس اا  ف اهه اأن أاا."ض "افمنةاأن ه 

 (Sauro & Lewis, 2012) 

أل زأ (اك رراافرر اأن رر  لافإمرر اعررا ةارررااترر خواأنقرر ما)أاأخ  رراأأتاخرا اهرر اتالاتباباأكامررناإذأا
ا(:11.3أقم)

 ماسيالخ (: مقياس ليكرت11.3ول )جد

سدرجةببيرة التوافر  

جدا /دائما /موافق

سشدة

سدرجة

موافقغالبا /ة/ببير

سدرجة

متوسطة/أحيانا /محايد

سدرجة

قليلة/نادرا /غير

موافق

سدرجةقليلة

غير/جدا /أسدا 

موافقسشدة

54321 الدرجة

يناروأفقاجش ة(ادكو اًأ/غ)ب أب اقتيت اب ًأ/أب ا%(أاج ساىاأ 20وز اأنا ب انكوا أب ا)دكو اأن
%(أان صرراأاجسرر اذنرركا100/روأفقاجشرر ة(ا)/ أئ اًا أًااا)ب أبرر اكبيررنةابرر%(أابيا رر20 زمعررااأنا ررب ا)

ماتم ر مافئراتاأن  وارطاتاأن  راب  اإنرىاإنىاي اباأن  واماأن  اب ا)أن  واماأن نبح(أا ق اتر
ا  وياتاكان ان : الثار

ن ران اير ماي رابافئراتاأن ق راساأنس اار ا باااسار  أجارناخ   ايمرولأأا س رناأن أأا ارق 

 (Sauro & Lewis, 2012) ك اايت :

ا4(ا=ا5-1أن  اأأل مىانت ق اسا=ا)-ىانت ق اس اأألعتن ر لاأن ق اسا=اأ

اع  اأنفئات÷اطولاأنفئ ا=ار لاأن ق اسا

ا1.33=اا3÷اا4=اااا

طاتاأن  رراب  اك ررااأأل مررىانكرروافئر ام صررواعتررىافئرراتاأن  وارر(انت رر ا1.33جإضراف اطررولاأنفئرر ا)
ا(:12.3 اأن   ل)ضحافهواروا
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 الحسابية(: فئات المتوسطات 12.3)جدول 

 تقييم الدرجة  لحسابيا المتوسط
 ضعيفة 1.00-2.33
 متوسطة 2.34-3.67
 كبيرة 3.68-5.00
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 بعالفصل الرا

 تحليل نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع

 ليل نتائج الدراسةتح

 مقدمة:

تىابواأإلباج اعأ ذنكارناا أأا أأناأناات  اعناتب اماتناإيصائ اًااأنفصوات تيالًاي ض ناههأا
ا. اأن أأا أائت

 : النتائج المتعلقة بالشر اتأوالا 

 اإلجابة عن أسئلة الدراسة:

شركات في يج للتجارة اإللكترونية التي تستخدمها الما أهم عناصر الترو السؤال األول: 
 ؟فلسطين

اأا أالم نأفررراتاأن ا اأيرررر أا أأل زأ تاأن  رررراب  أن  وارررطا ررر ألأاأارررر س رنانإلباجررر اعترررىاهررررهأاأن
أا أن   لافت طينت  اأةاأإلنك ن م  اأن  ات  س رعااأنشنكاتاف اصناأن ن يجانااهماعأنا ب  أاأل

ا(ايوضحاذنك:1.4)

ويج واألوزان النسبية ألهم عناصر التر ية(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار1.4) لجدو

 .فلسطينخدمها الشر ات في ة التي تستللتجارة اإللكتروني

 المتغير
المتوسط 

 الحسابي

نحراف اال

اريالمعي  

الوزن 

النسبي 

% 

 الترتيب

 التقييم

 ببيرة 3 81.00 0.69 4.05 اإلعالن اإللكتروني

 ببيرة 1 83.00 0.64 4.15 العالقات العامة اإللكترونية

 ببيرة 2 81.54 0.66 4.08 تنشيط المبيعات إلكترونياا 

لعام لعناصر الترويج للتجارة المتوسط ا

 ترونيةاإللك
4.09 0.66 81.85 

  بيرة

أةاأن  واررررماأنسررررانانسااصررررناأن ررررن يجانت  ررررا(اأ ا1.4تشرررريناأن سط رررراتاأنرررروأأ ةافرررر اأن رررر  لاأقررررما)

نك ن م رر اأن  رراب انسااصررناأن ررن يجانت  رراأةاأإلاأإلنك ن م رر اكررا اب أبرر اكبيررنةأاييرر ابترر اأن  واررم

 ن م رر انكالقرراتاأنساررر اأإل%(.اييرر اأي ررواُجسرر اأنس81.85بتغررنا)اا ررب ارئويرر (ا ب4.09ككرروا)

%(أاتررال افرر اأن نكررزاأنثررام ا83.00(ا م ررب ارئويرر ا)4.15زاأأل لاج  واررماي رراب ابترر ا)أن نكرر
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%(أا باءاف ا81.54(ا م ب ارئوي ا)4.08 اتاش ماأن ب ساتاإنك ن م ًااج  واماي اب ابت ا)ُجس

ا(.%81.00ب ارئوي ا)(ا م 4.05 ن م اج  واماي اب ابت ا)عال اأإلنكأن نكزاأنثان اُجس اأإل

جرررراهماعااصررررناأن ررررن يجانت  رررراأةاأإلنك ن م رررر اأن رررر ات رررر س رعااأنشررررنكاتافرررر اعلييييق أمييييا  يمييييا يت
أافمرررررررر اأارررررررر سنبناُجسرررررررر ارررررررررناأجسررررررررا اعااصررررررررناأن ررررررررن يجانت  رررررررراأةاأإلنك ن م رررررررر نكررررررررواافت ررررررررطين

 رررررررررب  انكرررررررررواجسررررررررر اعترررررررررىاأنا رررررررررواأل زأ اأناالم نأفررررررررراتاأن ا اأيررررررررر ا أأن  وارررررررررطاتاأن  ررررررررراب  ا أ
اأن ان :

 (:2.4جدول )ي، ويبينه الوناإلعالن اإللكتر  -1

ية الستخدام اإلعالن واألوزان النسب (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية2.4) جدول

 رة اإللكترونية.اإللكتروني في الترويج للتجا

رقم 

 الفقرة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

اف االنحر

 يالمعيار

الوزن 

النسبي 

% 

 الترتيب
درجة 

 ستخداماال

1 
إلعالناتاإللكترونيوةحوو اودماتهاربةسارسا الشتقو ا

 كتروني.للعمالوعبرواحدأوأب رمنأدواتالترويجاإلل
ببيرة 4 81.54 0.97 4.08

ةببير 3 86.15 1.06 4.31 مرسلةمنالشربةواضحةوسهلةالفهم.اإلعالناتال 2

3 
 اسوووتقبا الشوووربةموافقوووةمسوووبقةموونالزسوووونحووووتأاووذ

 ت.نااإلعال
متوسطة 5 59.62 1.41 2.98

4 
تعتبووراإلعالنوواتاإللكترونيووةالمرسوولةموونالشووربةمفيوودة

 للزسون.
ببيرة 1 90.00 1.02 4.50

5 
رونوويالزسووائنعلووىاالستفسووارأب ووريحفووزاإلعووالناإللكت

 المنتجاتالمعلنعنها.حو 
ببيرة 2 87.69 0.80 4.38

  بيرة 81.00 1.05 4.05 لكترونيإلستخدام اإلعالن االدرجة الكلية ال

عال اأإلنك ن م اف اأن ن يجا أب اأا س أناأإل(اأ ا2.4تشيناأن سط اتاأنوأأ ةاف اأن   لاأقما)
 اأنكت رر اأن  واررماأن  رراب انت أبرراأاييرر ابترر كبيررنةبرراءاب أبرر اافت ررطينفرر اانت  رراأةاأإلنك ن م رر 

 با رب ارئوير ا(ا4.05)ا طينفت ن م  اف انكن يجانت  اأةاأإلا س أناأإلعال اأإلنك ن م اف اأن ال
ا.ا%(81.00بتغنا)

الارر س أناأإلعررال اأإلنك ن مرر افرر اأبرر اجانا ررب ا(اقرر ايصررتناعتررىاأعتررىا 4 ي ضررحاأ اأنفمررنةا)
ويرررر ابتغررررنا با ررررب ارئا(4.50  واررررماي رررراب ابترررر ا)جافت ررررطين يجانت  رررراأةاأإلنك ن م رررر افرررر اأن ررررنا

اإللكترونيية المرسيلة مين الشيركة ر اإلعالنات تبتع"أنفمنةايول:اا%(أا ق ات  وأتاهه 90.00)
الارر س أناأإلعررال اقرروا أبرر اجانا ررب ا(اقرر ايصررتناعتررىاأ3.افرر ايرريناأ اأنفمررنةا)"مفيييدة للزبييون 
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 ا(ا با رررب2.98ج  وارررماي رراب ابترر ا)اينفت ررطأن ررن يجانت  ررراأةاأإلنك ن م رر افرر اأإلنك ن مرر افرر ا
وافقييية مسيييبقة مييين رخيييذ الشيييركة متاهررره اأنفمرررنةايرررول:ا%(أا قررر ات  ررروأت59.62رئويرر ابتغرررنا)

ا.الزبون حول استقبال اإلعالنات

 (:3.4بينه الجدول )العالقات العامة اإللكترونية، وي -2

ات لنسبية الستخدام العالقواألوزان ا ية واالنحرافات المعيارية(: المتوسطات الحساب3.4) جدول

 لكترونية.اإللكترونية في الترويج للتجارة اإلالعامة 

رقم 

 قرةلفا
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

النسبي 

% 

 الترتيب
درجة 

 االستخدام

1 
صوولالشووربةمووعالزسووائنسخصوووصجووودةالخوودماتتتوا

 .المقدمة
ببيرة 5 71.15 1.07 3.56

ببيرة 1 90.00 0.83 4.50 الزسائن.أشكالهامنالشربةالرسائلسكافةتستقبل 2

ببيرة 2 88.85 1.02 4.44 المرسلةمنقبلالزسائن.لىالتساؤالتعتجيبالشربة 3

4 
عالزسائنسخصووصالخودماتتتواصلالشربةإلكترونيا م

 الجديدة.
ببيرة 4 80.38 1.09 4.02

5 
المشوكالتزسائنهامفيودا فويحوليعتبرتواصلالشربةمع

 لتيتواجههم.ا
يرةبب 3 84.62 0.94 4.23

  بيرة 83.00 0.99 4.15 لعالقات العامة اإللكترونيةة الستخدام اليالدرجة الك

نك ن م  افر ا أب اأا س أناأنسالقاتاأنسار اأإل(اأ ا3.4 لاأقما)تشيناأن سط اتاأنوأأ ةاف اأن  
ييرر ابترر اأن  واررماأن  رراب انت أبرر ااأكبيررنةأبرر ابرراءاب افت ررطينن م رر افرر اأن ررن يجانت  رراأةاأإلنك 

(ا4.15)افت رطينأإلنك ن م  اف اأن ن يجانت  اأةاأإلنك ن م  اف ااالقاتاأنسار نسالا س أناأنكت  اأ
ا.ا%(83.00) با ب ارئوي ابتغنا

ارر اأإلنك ن م ر االا س أناأنسالقراتاأنس أب اجانا ب اا(اق ايصتناعتىاأعتى2 ي ضحاأ اأنفمنةا)
تغررناا ررب ارئويرر اب ب(ا4.50 رراب ابترر ا)ج  واررمايافت ررطينأةاأإلنك ن م رر افرر ان يجانت  ررافرر اأن رر

مييين تسيييتقبل الشيييركة الرسيييائل بكافييية أشيييكالها ا"%(أا قررر ات  ررروأتاهررره اأنفمرررنةايرررول:ا90.00)
نساررر االارر س أناأنسالقرراتاأقرروا أبرر اجانا ررب ا(اقرر ايصررتناعتررىاأ1.افرر ايرريناأ اأنفمررنةا)"الزبييائن

 با ررب ا(ا3.56ي رراب ابترر ا)اج  واررمافت ررطين رراأةاأإلنك ن م رر افرر ان ررن يجانت أإلنك ن م رر افرر اأ
تتواصل الشركة مع الزبيائن بخصيوص %(أا ق ات  وأتاهه اأنفمنةايرول:ا71.15بتغنا)ارئوي 
ا.الخدمات المقدمةجودة 

ا
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 (:4.4ويبينه الجدول ) تنشيط المبيعات إلكترونيًا، -3

تنشط المبيعات  واألوزان النسبية الستخدام معياريةنحرافات اللمتوسطات الحسابية واال(: ا4.4) جدول

ا في الكتإ  لترويج للتجارة اإللكترونية.رونيا

رقم 

 الفقرة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

النسبي 

% 

 الترتيب
درجة 

 االستخدام

ببيرة 1 88.46 0.70 4.42 جاتهاالمقدمة.الشربةللزسائنعروضا تشجيعيةلمنتتتيح 1

ببيرة 3 82.31 0.76 4.12 مجدية.ربةلكترونيا منالشتعتبرالعروضالمقدمةإ 2

ببيرة 5 74.62 1.29 3.73 تقد الشربةحوافزتشجيعيةلزسائنهاالجدد. 3

4 
ةالمقدمةمنالشربةفويتساهمالهداياالتذباريةوالتشجيعي

جذبالزسائن.
رةببي 2 82.69 0.93 4.13

5 
هوواالشوووربةذاترالمسوواسقاتاإللكترونيوووةالتوويتجريتعتبوو

 سائن.فيجذبالزميةأه
ببيرة 4 79.62 1.09 3.98

  بيرة 81.54 0.95 4.08 الدرجة الكلية الستخدام تنشيط المبيعات إلكترونياا 

 رًاافر اتاشر ماأن ب سراتاإنك ن م أبر اأار س أنا(اأ ا4.4 اأن ر  لاأقرما)تشيناأن سط اتاأنروأأ ةافر
 واررماأن  رراب انت أبرر اييرر ابترر اأن أاةكبيررنابرراءاب أبرر اانفت ررطين يجانت  رراأةاأإلنك ن م رر افرر اأن رر

(ا4.08)افت رطينأإلنك ن م ر افر ااالار س أناتاشر ماأن ب سراتاإنك ن م رًاافر اأن رن يجانت  راأةأنكت ر ا
ا.ا%(81.54نا) با ب ارئوي ابتغ

س أناتاشر ماأن ب سراتاإنك ن م ررًااالارر نا رب ايصرتناعترىاأعتررىا أبر اجاا(اقرر 1 ي ضرحاأ اأنفمرنةا)
(ا با ررب ارئويرر ابتغررنا4.42ج  واررماي رراب ابترر ا)افت ررطين انك ن م رر افررأإلاأن ررن يجانت  رراأةافرر 

نتجاتهيا تتيح الشركة للزبائن عروضيًا تشيجيعية لم"نةايول:ا%(أا ق ات  وأتاهه اأنفم88.46)
الار س أناتاشر ماأن ب سراتاابر اجانا رب (اقر ايصرتناعترىاأقروا أا3).اف اييناأ اأنفمرنةا"المقدمة
(ا با رب ارئوير ا3.73ج  واماي اب ابتر ا)افت طينم  اف اأةاأإلنك ن ا  اًااف اأن ن يجانتإنك ن م 
ا.ا الجددتقدم الشركة حوافز تشجيعية لزبائنهأنفمنةايول:اا%(أا ق ات  وأتاهه 74.62بتغنا)
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 ؟فلسطيندمها الشركات في التي تستخ وات الترويج اإللكترونيما أهم أدالسؤال الثاني: 

أن  واررررطاتاأن  رررراب  أا أالم نأفرررراتاأن ا اأيرررر أاا رناأنبايثرررر ارررر ستررررىاهررررهأاأن رررر ألأاأنإلباجرررر اع
أن ر  لاأا افت رطينأإلنك ن م اأن  ات  س رعااأنشنكاتاف ااهماأ  أتاأن ن يج أأل زأ اأنا ب  أاأل

ا(ايوضحاذنك:5.4)

وات الترويج هم أدواألوزان النسبية أل لمعياريةنحرافات االمتوسطات الحسابية واال(: 5.4) جدول

 .فلسطينتخدمها الشر ات في وني التي تسكتراإلل

 المتغير
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

% 

 الترتيب

 التقييم

 ببيرة 1 87.31 0.62 4.37 االجتماعيالترويج عبر مواقع التواصل 

 ببيرة 3 72.85 1.09 3.64 ت البحثالترويج من خالل محر ا

 ببيرة 2 81.61 0.71 4.08  ةكتروني للشرإللاستخدام الموقع االترويج ب

سطةمتو 5 60.85 1.20 3.04 الترويج عبر البريد اإللكتروني  

 متوسطة 4 66.77 1.04 3.34 الترويج عبر شبكات الهاتف المحمول

  بيرة 73.88 0.93 3.69 وات الترويج اإللكترونيالمتوسط العام ألد

واماأنساناأل  أتاأن ن يجاأإلنك ن م اكا اأن  (اأ ا5.4)ا ةاف اأن   لاأقمتشيناأن سط اتاأنوأأا

ا(ا با ب ارئوي 3.69 أتاأن ن يجاأإلنك ن م اككوا)ب أب اكبينةأايي ابت اأن  واماأن  اب األ 

أأل لاج  وارماااع اأن نكرزناروأقرعاأن وأصرواأالب  ر%(.ايي اأي رواأن رن يجاعبر73.88بتغنا)

 نكررزاأنثررام اُجسرر اأن ررن يجاجاارر س أناتررال افرر اأنا%(أ87.31 ررب ارئويرر ا)(ا م4.37ي رراب ابترر ا)

%(أا برراءافرر ا81.54(ا م ررب ارئويرر ا)4.08أن وقررعاأإلنك ن مرر انتشررنك اج  واررماي رراب ابترر ا)

وير ا(ا م رب ارئ3.64ج  واماي اب ابت ا)ُجس اأن ن يجارناخاللار نكاتاأنب  ااأن نكزاأنثان 

تفاأن   ولاج  وارماي راب اشبكاتاأنعااعبنجعاُجس اأن ن يجا%(أا يّواف اأن نكزاأننأ72.85)

أألخيررناُجسرر اأن ررن يجاعبررنا%(أا برراءافرر اأن نكررزاأنسررار ا ا66.77(ا م ررب ارئويرر ا)3.34بترر ا)

ا%(.60.85(ا م ب ارئوي ا)3.04اماي اب ابت ا)أنبني اأإلنك ن م اج  وا
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اينفت رررررطأنشرررررنكاتافرررر ااأن رررررن يجاأإلنك ن مرررر اأن ررررر ات رررر س رعااجرررراهماأ  أتأمييييا  يميييييا يتعليييييق 
أجسرررررررا اأ  أتاأن رررررررن يجاأإلنك ن مررررررر أافمررررررر اأاررررررر سنبناأن  وارررررررطاتاأن  ررررررراب  اانكرررررررواُجسررررررر اررررررررن
ان : اأي ا أأل زأ اأنا ب  انكواُجس اعتىاأنا واأن ا أالم نأفاتاأن ا

 (:6.4) جتماعي، ويبينه الجدولالترويج عبر مواقع التواصل اال -1

سبية الستخدام مواقع األوزان النو ةنحرافات المعياري(: المتوسطات الحسابية واال6.4) ولجد

 .فلسطينالتواصل االجتماعي للترويج للتجارة اإللكترونية في 

 رقم

 الفقرة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 اريالمعي

الوزن 

النسبي 

% 

 الترتيب
درجة 

 ستخداماال

1 
اصوولمووعزسائنهوواوالووردعلووىنوافووذللتوتخصووصالشووربة

 تهم.استفسارا
ببيرة 2 89.62 0.87 4.48

2 
تسووتخد الشووربةمواقووعالتواصوولاالجتموواعيالسووتطالع

 م.رأيزسائنهامناجلالتفاعلمعه
ببيرة 3 87.69 0.82 4.38

3 

فينالمسوويولينعوونمتاسعووةصوووفحةيتوودالسعووظالمووو 

التفاعولمووعجتمواعيفويعلوىمواقوعالتواصولاالالشوربة

 زوارالموقع.

ببيرة 5 82.69 0.99 4.13

4 
ةزوارصفحةالتواصولاالجتمواعيالخاصوةتشجعالشرب

 تقدمها.سهاعلىمتاسعتهايوميا مناال العروضالتي
ببيرة 4 86.54 0.79 4.33

5 
الشوووربةالموجوووودةعلوووىمواقوووعالتواصووولتسوووهلصوووفحة

 وماتالترويجية.علىالمعلاالجتماعيحصو الزسائن
ببيرة 1 90.00 0.92 4.50

م مواقع التواصل االجتماعي في الترويج لية الستخداالكالدرجة 

 للتجارة اإللكترونية
  بيرة  87.31 0.88 4.37

 افر ا أب اأا س أناروأقرعاأن وأصرواأالب  راع(اأ ا6.4تشيناأن سط اتاأنوأأ ةاف اأن   لاأقما)
نت أبرر اب اترر اأن  واررماأن  رراأاييرر ابكبيررنةبرراءاب أبرر اافت ررطينفرر ااإلنك ن م رر أن ررن يجانت  رراأةاأ

(ا4.37)افت رطينالا س أناروأقعاأن وأصواأالب  اع اف اأن رن يجانت  راأةاأإلنك ن م ر افر ا  اأنكت
ا.ا%(87.31 با ب ارئوي ابتغنا)

ع اصرواأالب  راالار س أناروأقرعاأن وأ ا(اق ايصتناعتىاأعترىا أبر اجانا رب5نةا) ي ضحاأ اأنفم
(ا با ررب ارئويرر ابتغررنا4.50 رراب ابترر ا)مايج  واررافت ررطينفرر اافرر اأن ررن يجانت  رراأةاأإلنك ن م رر 

وجيييودة عليييى مواقيييع تسيييهل صيييفحة الشيييركة الم%(أا قررر ات  ررروأتاهررره اأنفمرررنةايرررول:ا90.00)
(اقرر ا3أنفمررنةا)ا.افرر ايرريناأ علييى المعلومييات الترويجييية التواصييل االجتميياعي حصييول الزبييائن

نت  رررراأةاا يجالب  رررراع افرررر اأن ررررناالارررر س أناروأقررررعاأن وأصررررواأجانا ررررب ااىاأقرررروا أبرررر يصررررتناعترررر
%(أا قررر ا82.69(ا با ررب ارئويرر ابتغررنا)4.13ج  واررماي رراب ابترر ا)افت ررطيننك ن م رر افرر اأإل
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ن عين متابعية صيفحة الشيركة عليى يتدخل بعض الموظفين المسيؤوليأتاهه اأنفمنةايول:ات  وا
ا.وار الموقعتفاعل مع ز لتواصل االجتماعي في المواقع ا

 (:7.4الجدول )نه ركات البحث، ويبيالترويج من خالل مح -2

م محر ات واألوزان النسبية الستخدا (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية7.4) جدول

 .فلسطينفي البحث في الترويج للتجارة اإللكترونية 

رقم 

 الفقرة
 العبارة

سط المتو

 الحسابي

االنحراف 

 معياريال

زن الو

النسبي 

% 

 الترتيب
درجة 

 ماالستخدا

1 
يللشووربةسشووكليسوواعدعلووىعاإللكترونووموقووتوومتصووميمال

تواجدهضمننتائجالبح لمحرباتالبح م لجوجل.
متوسطة 5 66.54 1.59 3.33

2 
معينةتشويرلنووعمنتجاتهواتستخد الشربةبلماتمفتاحية

صفحتهاعلىاالنترنت.ضمنتصميم
متوسطة 4 71.92 1.19 3.60

3 
رويجيةنشرموادتريقبعالزياراتعنطتقو الشربةستت

عبرمحرباتالبح اإللكترونية.
متوسطة 3 72.69 1.24 3.63

4 

بحووو الزسوووونفووويالوصوووو للموقوووعتسووواعدمحربووواتال

التواصوووولاالجتماعيووووةالخاصووووةاإللكترونوووويوصووووفحات

سالشربة.

ةببير 1 76.92 1.29 3.85

5 
اإللكترونويمحرباتالبح سرعةالوصو للموقعتسهل

ة.للشرب
ببيرة 2 76.15 1.22 3.81

الدرجة الكلية الستخدام محر ات البحث في الترويج للتجارة 

 ةاإللكتروني
 متوسطة  72.85 1.31 3.64

 ررن يجا أنار نكرراتاأنب رر افرر اأن أبرر اأارر س(اأ ا7.4 ةافرر اأن رر  لاأقررما)تشرريناأن سط رراتاأنرروأأا
 راب انت أبر اأنكت ر اأن  وارماأن تر اأايير ابر وارط بر ابراءاب أاافت طيناأةاأإلنك ن م  اف انت  

 با ررب ارئويرر ا(ا3.64)انفت ررطيالارر س أنار نكرراتاأنب رر افرر اأن ررن يجانت  رراأةاأإلنك ن م رر افرر ا
ا.ا%(72.85بتغنا)

أن ن يجاأنب  اف ااالا س أنار نكاتانا ب ا(اق ايصتناعتىاأعتىا أب اج4أنفمنةا)ا ي ضحاأ 
%(أا76.92با رب ارئوير ابتغرنا)(ا ا3.85تر ا) ابج  واماي رابا طينفتنت  اأةاأإلنك ن م  اف ا

فيي الوصيول للموقيع اإللكترونيي تسياعد محركيات البحيث الزبيون  ق ات  وأتاهه اأنفمنةايرول:ا
أقروا(اقر ايصرتناعترىا1نفمرنةا).افر ايريناأ اأجتماعيية الخاصية بالشيركةوصفحات التواصل اال

ج  واررماافت ررطينك ن م رر افرر اإلنن ررن يجانت  رراأةاأالارر س أنار نكرراتاأنب رر افرر اأانا ررب ا أبرر اج
تم تصميم يول:اا%(أا ق ات  وأتاهه اأنفمنة66.54(ا با ب ارئوي ابتغنا)3.33ي اب ابت ا)
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ركيات البحيث مثيل ساعد على تواجده ضمن نتائج البحث لمحالموقع اإللكتروني للشركة بشكل ي
ا.جوجل

 (:8.4)، ويبينه الجدول باستخدام الموقع اإللكتروني للشركةالترويج  -3

واألوزان النسبية الستخدام الموقع  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية8.4) جدول

 .فلسطينة في إللكتروني للشر ة في الترويج للتجارة اإللكترونيا

رقم 

 الفقرة
 العبارة

توسط الم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

لوزن ا

النسبي 

% 

 الترتيب
درجة 

 داماالستخ

1 
تهوووواالخاصووووةعلووووىموقعهوووواسنشوووورإعالنابةتقووووو الشوووور

اإللكتروني.
ببيرة 1 88.46 0.82 4.42

2 
لووىجميووعالمنتجوواتالتوويتقوودمهايشووتملموقووعالشووربةع

لعرسيةواإلنجليزية.الشربةساللغتينا
متوسطة 5 71.15 1.19 3.56

3 
يونةإلوىأاورىعلوىالموقوعاإللكترونوقا منأيقيتماالنت

وسلس.يعللشربةسشكلسر
ببيرة 3 83.46 0.98 4.17

4 
يتووويحالموقوووعاإللكترونووويللشوووربةاالستفسوووارأب ووورعووون

ترويجية.الحمالتال
ببيرة 4 79.23 1.19 3.96

5 
كترونيمالحمالتالترويجيةعلىالموقعاإلليختلفتصمي

نبلمنها.سااتالفالهدفم
ببيرة 2 85.77 0.72 4.29

وني للشر ة في الترويج وقع اإللكترالمالكلية الستخدام الدرجة 

 للتجارة اإللكترونية
  بيرة 81.61 0.98 4.08

وقرعاأإلنك ن مر انتشرنك افر ا أبر اأار س أناأن (اأ ا8.4نوأأ ةاف اأن ر  لاأقرما)تشيناأن سط اتاأ
اب انت أبرر اأاييرر ابترر اأن  واررماأن  رركبيررنةب أبرر ابرراءاات ررطينف  رراأةاأإلنك ن م رر افرر اأن ررن يجانت

(ا4.08)افت رطينوقرعاأإلنك ن مر انتشرنك افر اأن رن يجانت  راأةاأإلنك ن م ر افر اا س أناأن ال اأنكت 
ا.ا%(81.61ي ابتغنا) با ب ارئوا

وقرعاأإلنك ن مر انتشرنك االار س أناأن عترىاأعترىا أبر اجانا رب اا(اقر ايصرتن1 ي ضحاأ اأنفمرنةا)
ئويرر ابتغررنا(ا با ررب ار4.42 واررماي رراب ابترر ا)ج افت ررطيننت  رراأةاأإلنك ن م رر افرر اافرر اأن ررن يج

على موقعهيا  تقوم الشركة بنشر إعالناتها الخاصة%(أا ق ات  وأتاهه اأنفمنةايول:ا88.46)
ناأن وقررررعاالارررر س أ ايصررررتناعتررررىاأقرررروا أبرررر اجانا ررررب ا(اقرررر2.افرررر ايرررريناأ اأنفمررررنةا)اإللكترونييييي

(ا3.56)ابتررر ج  واررماي رراب ااينفت ررط ررن يجانت  رراأةاأإلنك ن م ررر افرر اشررنك افرر اأنأإلنك ن مرر انت
يشييتمل موقييع الشييركة علييى %(أا قرر ات  رروأتاهرره اأنفمررنةايررول:ا71.15 ررب ارئويرر ابتغررنا) با

ا.إلنجليزيةلمنتجات التي تقدمها الشركة باللغتين العربية واجميع ا
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 (:9.4ل )لكتروني، ويبينه الجدوالترويج عبر البريد اإل  -4

نسبية الستخدام البريد واألوزان ال يةنحرافات المعيار(: المتوسطات الحسابية واال9.4) دولج

 .فلسطيناإللكتروني في الترويج للتجارة اإللكترونية في 

رقم 

 لفقرةا
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 يالمعيار

الوزن 

النسبي 

% 

 الترتيب
درجة 

 خداماالست

1 
نووواوينالبريوووداإللكترونووويالزسوووائنعتطلوووبالشوووربةمووون

مللتواصلمعهم.الخاصةسه
متوسطة 3 56.92 1.49 2.85

2 
ترسلالشربةرسائلهاالمتعلقوةسوالحمالتالترويجيوةعلوى

ونيلزسائنهاساستمرار.البريداإللكتر
ةمتوسط 4 54.62 1.32 2.73

3 
يلتقوديمعوروضااصوةتستخد الشربةالبريوداإللكترونو

ائنها.لزس
متوسطة 3 56.92 1.51 2.85

4 
اعالتمووونلوووردودوالتفوووواشوووربةاالستفسووواراتتتلقوووىال

زسائنهاعبرالبريداإللكتروني.
متوسطة 2 62.31 1.48 3.12

5 
صةفيالشربةلمتاسعةالرسائلاإللكترونيةهناكجهةمخت

زسائن.منال
متوسطة 1 73.46 1.56 3.67

كتروني في الترويج للتجارة لبريد اإللدرجة الكلية الستخدام اال

 ونيةاإللكتر
 متوسطة 60.85 1.47 3.04

 رن يجا أبر اأار س أناأنبنير اأإلنك ن مر افر اأن(اأ ا9.4شيناأن سط راتاأنروأأ ةافر اأن ر  لاأقرما)ت
أبر اأنكت ر اأايير ابتر اأن  وارماأن  راب انت ر وارط براءاب أبر اافت طيننت  اأةاأإلنك ن م  اف ا

ويرر ا با ررب ارئ(ا3.04)افت ررطينم رر افرر ا ن مرر افرر اأن ررن يجانت  رراأةاأإلنك ن ابنيرر اأإلنكالارر س أناأن
ا.ا%(60.85بتغنا)

نبنيررر اأإلنك ن مررر افررر االاررر س أناأ(اقررر ايصرررتناعترررىاأعترررىا أبررر اجانا رررب ا5 ي ضرررحاأ اأنفمرررنةا)
 با ررررب ارئويرررر ابتغررررناا(3.67ج  واررررماي رررراب ابترررر ا)افت ررررطين افرررر اأن ررررن يجانت  رررراأةاأإلنك ن م رررر

ل ابعية الرسيائلمتمختصية فيي الشيركة هنياك جهية ت  وأتاهره اأنفمرنةايرول:اا%(أا ق 73.46)
س أناالارر (اقرر ايصررتناعتررىاأقرروا أبرر اجانا ررب ا2.افرر ايرريناأ اأنفمررنةا)اإللكترونييية ميين الزبييائن

(ا2.73)ج  وارررماي ررراب ابتررر اافت رررطينك ن م ررر افررر اأنبنيررر اأإلنك ن مررر افررر اأن رررن يجانت  ررراأةاأإلن
متعلقة ال ل الشركة رسائلهاترس(أا ق ات  وأتاهه اأنفمنةايرول:ا%54.62غنا) با ب ارئوي ابت

ا.مالت الترويجية على البريد اإللكتروني لزبائنها باستمراربالح

ا
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 (:10.4لهاتف المحمول، ويبينه الجدول )الترويج عبر شبكات ا -5

دام شبكات سبية الستخواألوزان الن المعيارية(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات 10.4) جدول

 .ينفلسطنية في ترويج للتجارة اإللكالهاتف المحمول في الترو

رقم 

 الفقرة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

النسبي 

% 

 الترتيب
درجة 

 االستخدام

1 
سائنهامناال االتصا تعملالشربةعلىالتواصلمعز

لمحمو .علىالهاتفا
متوسطة 2 70.77 1.49 3.54

متوسطة 4 62.69 1.50 3.13ية.ويجفيحمالتهاالترتستخد الشربةالرسائلالقصيرة 2

3 

توووفرالشووربةلزسائنهوواموونحملووةالهواتووفالذبيووةتطبيقووا 

الشووربةيحتووويعلووىجميووعالمنتجوواتوالحمووالتااصووا س

نية.اإلعال

متوسطة 5 52.69 1.56 2.63

4 

 إرسوووا نهووواموووناوووالتووور الشوووربةاصوصووويةزسائتح

فويأوقواتيوةسوالحمالتالترويجالرسائلالقصيرةالمتعلقة

اسبة.من

ببيرة 1 83.85 1.05 4.19

5 
نتقووو الشووربةساسووتطالعآراوزسائنهوواحووو اوودماتهاموو

اال الهاتفالمحمو .
ةمتوسط 3 63.85 1.47 3.19

 اتف المحمول في الترويجالدرجة الكلية الستخدام شبكات اله

 إللكترونيةللتجارة ا
 متوسطة 66.77 1.41 3.34

 أبر اأار س أناشربكاتاأنعراتفاأن   رولافر ا(اأ ا10.4  لاأقما)أأ ةاف اأن أنواتشيناأن سط اتا
أن  اب انت أب ااأايي ابت اأن  وامر واط باءاب أب اافت طين  اف اأن ن يجانت  اأةاأإلنك ن م

ا(3.34)افت ررطين رراأةاأإلنك ن م رر افرر ان ررن يجانت اتاأنعرراتفاأن   ررولافرر اأالارر س أناشرربكأنكت رر ا
ا.ا%(66.77)غنا با ب ارئوي ابت

ف االا س أناشبكاتاأنعاتفاأن   ولا(اق ايصتناعتىاأعتىا أب اجانا ب ا4 ي ضحاأ اأنفمنةا)
نا(ا با ررررب ارئويرررر ابتغرررر4.19ماي رررراب ابترررر ا)ج  واررررافت ررررطينأن ررررن يجانت  رررراأةاأإلنك ن م رررر افرررر ا

ا مين خيالل إرسيال تحترم الشركة خصوصية زبائنهيةايرول:اهه اأنفمناا%(أا ق ات  وأت83.85)
(اقرر ا3.افر ايريناأ اأنفمرنةا)ة المتعلقية بييالحمالت الترويجيية فيي أوقييات مناسيبةسيائل القصيير الر 

فررررر اأن رررررن يجانت  ررررراأةااالاررررر س أناشررررربكاتاأنعررررراتفاأن   رررررولأقررررروا أبررررر اجانا رررررب ايصرررررتناعترررررىا
%(أا قررر ا52.69با ررب ارئويرر ابتغررنا)(ا ا2.63 ا)ج  واررماي رراب ابتررافت ررطينأإلنك ن م رر افرر ا
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كة لزبائنها من حملة الهواتف الذكية تطبيقًا خاصًا بالشركة توفر الشر :ايول وأتاهه اأنفمنةات 
ا.والحمالت اإلعالنية يحتوي على جميع المنتجات

 ون؟ثقة واألمان التي تقدمها الشركة للزبالسؤال الثالث: ما درجة ال

اأيررر اا  أالم نأفررراتاأن ااررر س رناأنبايثررر اأن  وارررطاتاأن  ررراب  أن رررابقأاأانإلباجررر اعترررىاأن ررر أل
ضرحا(ايوا11.4 اأنا ب ان سنف ا أب اأنثم ا أألرا اأن  اتمر رعااأنشرنك انتزبرو أا أن ر  لا) أأل زأ
اذنك:

درجة الثقة رفة واألوزان النسبية لمع افات المعيارية(: المتوسطات الحسابية واالنحر11.4) جدول

 .ها الشر ة للزبونالتي تقدم واألمان

رقم 

 الفقرة
 ارةالعب

المتوسط 

 يابالحس

االنحراف 

 لمعياريا

الوزن 

النسبي 

% 

 الترتيب

درجة 

الثقة 

 واألمان

1 
الزسووونسمواقووعالتجووارةتحوورصالشووربةعلووىزيووادةثقووة

 اإللكترونيةالعرسية.
ببيرة 2 83.85 1.24 4.19

2 
د للزسوووونوعوووحمايوووةالبيانووواتالشخصووويةتكفووولالشوووربة

 ين.سرقتهاواستخدامهامنقبلاآلار
ببيرة 3 81.54 1.44 4.08

3 
تتاسعالشوربةاسوتال الزسوونلمشوترياتهالتوياشوتراهامون

 المواقعاإللكترونية.
ببيرة 1 86.15 1.32 4.31

4 
اسووتخدا سطاقووةاالئتمووانعنوودتوووفرالشووربةللزسووونادمووة

 شراو.عمليةال
متوسطة 5 62.69 1.63 3.13

5 
يلتوحسواساتالزسووناتوجدإجراواتحمايةبافيوةلحمايوة

 ثناوالتسويقاإللكتروني.يستخدمهاأ
ببيرة 4 74.23 1.61 3.71

  بيرة 77.69 1.45 3.88 مان التي تقدمها الشر ة للزبونالدرجة الكلية لدرجة الثقة واأل

ررررا اأن ررر اتمررر رعااأنشرررنك اأنثمررر ا أألا أبررر (اأ ا11.4  لاأقرررما)تشررريناأن سط ررراتاأنررروأأ ةافررر اأن ررر
ن أبر اأنثمر ا أألررا اأن ر اماأن  راب انت أبر اأنكت ر ا ابتر اأن  وارييرأاكبينةب أب ااتءبانتزبو ا

ا.ا%(77.69ا ب ارئوي ابتغنا) ب(ا3.88)اتم رعااأنشنك انتزبو ا

 رعااأنثمررر ا أألررررا اأن ررر اتمررران أبررر قررر ايصرررتناعترررىاأعترررىا أبررر اجانا رررب ا(ا3 ي ضرررحاأ اأنفمرررنةا)
 ات  وأتاهه ا%(أا ق86.15)نا با ب ارئوي ابتغ(ا4.31ج  واماي اب ابت ا)ا انتزبو اأنشنك

.افر المواقيع اإللكترونييةتتابع الشركة استالم الزبون لمشيترياته التيي اشيتراها مين اأنفمنةايول:ا
شررنك ا أألررا اأن رر اتمر رعااأنن أبر اأنثمرر اناعترىاأقرروا أبر اجانا ررب ا(اقر ايصررت4يريناأ اأنفمررنةا)

تاهره اأنفمرنةا(أا قر ات  روأا%62.69رئوير ابتغرنا)(ا با رب ا3.13ج  واماي اب ابتر ا)ا انتزبوا
ا.اءتوفر الشركة للزبون خدمة استخدام بطاقة االئتمان عند عملية الشر يول:ا
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ا

 ؟فلسطينلد  الشركات التجارية في  السؤال الرابع: ما مستو  التسويق اإللكتروني

ا نأفررراتاأن ا اأيررر أنبايثررر اأن  وارررطاتاأن  ررراب  ا أالماقأاأاررر س رنباجررر اعترررىاأن ررر ألاأن رررابنإل
أا أن ر  لافت رطينب ان سنف ار  ولاأن  ويقاأإلنك ن م ان لاأنشنكاتاأن  اأي افر اأأل زأ اأنا  ا
ا(ايوضحاذنك:12.4)

مستوى ة لمعرفة واألوزان النسبي النحرافات المعيارية(: المتوسطات الحسابية وا12.4) جدول

 .فلسطيني لدى الشر ات التجارية في اإللكترون التسويق

رقم 

 الفقرة
 ةارالعب

المتوسط 

 حسابيال

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

النسبي 

% 

 الترتيب

مستوى 

التسويق 

 اإللكتروني

مرتفع 11 76.54 1.04 3.83 التسويقااللكترونيمنتجاتعاليةالجودة.يوفر 1

2 
دماتالسولعوالخوااللكترونويمعلومواتعونيقد التسوويق

 سأب رمنلغة.
متوسط 17 70.38 1.26 3.52

مرتفع 4 84.62 1.28 4.23 لكترونيالوقتوالجهد.التسويقاالفريو 3

متوسط 15 71.15 1.07 3.56 وادماتأراصثمنا.يوفرالتسويقااللكترونيمنتجات 4

5 
سرعةالبح عنتساعدمواقعالتسويقعبراإلنترنتفي

 ت.المنتجا
مرتفع 3 85.77 0.82 4.29

6 
يغيووورمتووووفرةفوووتااللكترونووويمنتجوووايووووفرالتسوووويق

 األسواقالتقليدية.
مرتفع 10 77.31 0.99 3.87

مرتفع 8 82.31 1.06 4.12 وضالترويجية.يمتازالتسويقااللكترونيسالعر 7

8 
ضوووغطلتسوووويقااللكترونووويفرصوووةاالاتيووواردونيتووويحا

 البائعين.
مرتفع 1 92.31 0.63 4.62

9 
ينالسووولعسووويعمليوووةالمقارنوووةيسوووّهلالتسوووويقااللكترونووو

 سعار.واأل
مرتفع 6 83.08 1.00 4.15

10 
تعتبووووراطووووواتالتسووووويقااللكترونوووويوالشووووراوعبوووور

 النترنتسهلةوميسرة.ا
مرتفع 12 76.54 1.06 3.83

11 
المخاطرةفيعمليوةيحتملالتسويقااللكترونيدرجةمن

 راو.الش
متوسط 19 66.92 1.23 3.35

12 
معلومواتالحصوو علوىفويسونعلوىأصودقائهيعتمدالز

 عنالمواقعااللكترونية.
متوسط 18 68.46 1.00 3.42

13 
نفيتحديوداحتياجاتوهوالتخطويطلهواتساعدالشربةالزسو

 راوااللكتروني.مسبقاقبلالش
متوسط 16 70.38 1.06 3.52

14 
رموونوسوويلةللوودفعلتسوواعدهفوويللزسووونأب ووتوووفرالشووربة

ي.ونالتسويقاإللكترعملية
متوسط 20 62.31 1.35 3.12

مرتفع 7 82.69 1.09 4.13تفيالشربةسالتزاماتهافيمواعيدالتسليم. 15

16 
موووانلوووديهاتقووو الشوووربةستوضوويحتفاصووويلإجووراواتاأل

ةالتسويقاإللكتروني.ليطمئنالزسونأثناوعملي
مرتفع 5 83.85 0.84 4.19

17 
شووحنالمجانيووةالسووونسفتووراتعووروضتبلووغالشووربةالز

سالشراوليستفيدمنها.
مرتفع 14 74.62 1.24 3.73

18 
فاضووولةسووويناووودماتهاتتووويحالشوووربةللزسوووونفرصوووةالم

وادماتالشرباتاألارى.
مرتفع 9 77.31 1.01 3.87
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رقم 

 الفقرة
 ةارالعب

المتوسط 

 حسابيال

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

النسبي 

% 

 الترتيب

مستوى 

التسويق 

 اإللكتروني

19 
لوىللمحافظوةعلىتقديمأجودالخودماتتحرصالشربةع

زسائنها.
فعمرت 2 87.31 0.74 4.37

20 
ادةالمبلوغفويحالوةعدولوهعونللزسووناسوتعبةتتيحالشور

الشراو.
مرتفع 13 74.62 1.32 3.73

 مرتفع 77.42 1.05 3.87 توى التسويق اإللكتروني الدرجة الكلية لمس

باءاافت طين م اف ايقاأإلنك نار  ولاأن  وا(اأ ا12.4)اتشيناأن سط اتاأنوأأ ةاف اأن   لاأقم

ن  ررر ولاأن  رررويقاأإلنك ن مررر افررر اأنكت ررر ا ررراب انت أبررر ان يررر ابتررر اأن  وارررماأأايرنتفسررر ب أبررر ا

ا.ا%(77.42 با ب ارئوي ابتغنا)(ا3.87)افت طين

ن  ررر ولاأن  رررويقاأإلنك ن مررر افررر اب ا(اقررر ايصرررتناعترررىاأعترررىا أبررر اجانا ررر8 ي ضرررحاأ اأنفمرررنةا)

تاهه اأنفمرنةا%(أا ق ات  وأا92.31ب ارئوي ابتغنا)(ا با 4.62ج  واماي اب ابت ا)اطينفت 

تت عراافر اأن نكرزاأنثرام ا.اااللكترونيي فرصية االختييار دون ضيغط البيائعين يتيح التسيويق:ايرول

 ات  ررروأتاهررره اأنفمرررنةا%(ا قررر87.31(ابا رررب ارئويررر ا)4.37ج  وارررماي ررراب ابتررر ا)(ا19أنفمرررنةا)

.ا براءتافر اأن نكرزاة عليى زبائنهياات للمحافظية عليى تقيديم أجيود الخيدمتحيرص الشيركيول:ا

%(ا ق ات  وأتاهه اأنفمنةا85.77(ابا ب ارئوي ا)4.29ت ا) واماي اب ابج (ا5ثان اأنفمنةا)أن

ا.ابر اإلنترنت في سرعة البحث عن المنتجاتتساعد مواقع التسويق عيول:ا

اولاأن  ررررويقن  ررر أقررروا أبررر اجانا رررب اا(اقررر ايصرررتناعتررررى12أا11أا14)اأتأ اأنفمرررنافررر ايرررينا

ا(3.42(أا)3.35)أا(3.12)اتيرررب ناناعترررىاأنبتغرررا اب ي رررااتج  وارررطافت رررطينأإلنك ن مررر افررر ا

يرول:ااأتمرنا قر ات  روأتاهره اأنفا%(68.46%(أا)66.92)ا%(أ62.31رئوير ابتغرنا)ا با ب

د   رررواأامررر عان  ررراع  افررر اع ت ررر اأن  رررويقاأإلنك ن اتررروفناأنشرررنك انتزبرررو اأكثرررناررررنا اررريت انتررر ف

قائ افررر اصررر   ررر اأنزبرررو اعترررىاأ اررررناأن سررراطنةافررر اع ت ررر اأنشرررنأءأادسك ن مررر ا أبرررأن  رررويقاأالن

ا.ولاعتىارستوراتاعناأن وأقعاأالنك ن م  أن ص
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حصييائية لعناصيير التييرويج للتجييارة اإللكترونييية التييي يوجييد أثيير ذو دالليية ا"ال الفرضييية األولييى: 

 "نيستخدمها الشركة على التسويق اإللكترو ت

اأنفنض  اص   اأن اجم أالخ باأ اأنسطا  اأالم ر أأ اأخ باأ اأا س أن ارسارروارن سنفاأن  س  ار تم  

ابرينأالم ا تاش مأتا)أن  غينا  ر أأ اأإلنك ن م  أ ا أنسالقاتاأنسار  أن ب ساتااأإلعال اأإلنك ن م أ

 :ذنك تبرينا(15أا14أا13)أا م ائجاأن ر أ لا(إلنك ن م أن  ويقاأ) أن  غيناأن اجعاا(إنك ن م اًا

 يراتبين المتغ المتعدد تبار االنحدار الخطي(: اخ13.4)جدول 

 Rمعامل االرتباط  2Rمعامل التحديد  التحديد المعدلمعامل  ري االخطر المعي
0.595 0.237 0.282 0.531 

ارن ااي ضح ا)ا(13.4)أن   ل ابين اطن د  اروبب  اعالق  ا أنسالقاتاأ بو  اأإلنك ن م أ إلعال 

بتغناق   ارساروا(أايي اأن  ويقاأإلنك ن م (ا )ك ن م اًان ب ساتاإنأإلنك ن م  أا تاش ماأاأنسار 

ا(.R = 0.531الأتبا ا)أ

تبار الفرضية الصفرية للتأ د من صالحية النموذج الخالنحدار لتباين التحليل (: نتائج 14.4جدول )

(0H) 

 α≤ 0.05* دالة إحصائيًا عند مستو  داللة   

صررالي  اأنا رروذجاالخ برراأاأنفنضرر  اا(اي بررينا بررات14.4أنا ررائجاأنرروأأ ةافرر اأن رر  لا)ارررناخررالل

قرواررنا هر اأ(ا0.001) بق  ر اأي  ان ر ا(ا6.287)أن   روب ا (Fيير ابتغرنا)اH0)فني ا)أنصر

أ ا 2R  باالع  ررا اعتررىاق  رر ا(13.4)ا ي ضررحارررناأن رر  ل (أ0.05ا)أنفررا=نرر ار رر ولاأن ال

ا(اتف رنن ب ساتاإنك ن م راًان م أا أنسالقاتاأنسار اأإلنك ن م  أا تاش ماأأإلعال اأإلنك )اأتأن  غينا

 مصدر التباين
 مجموع

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 اتالمربع
 صائيةالداللة اإلح قيمة ف

 2.229 3 6.687 نحداراال

6.287 0.001* 
 48 17.019 يوع مربعات البواقمجم

.3550
 51 23.707 المجموع
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 هر اقروةاا"أأن  رويقاأإلنك ن مر  راجعاأن   ثروافر ا"أن  غيرناأنررناأن براينافر ا%(ا28.2)راارم أأ ا

ا.اا أن   لاأن ان ايبيناق مارسارالتارسا ن اأالم  أأ.اام ب ابي ةاتف يني 

 االنحدار معادلة معامالت(: 15.4)جدول 

 النموذج
 وحدةمعامالت م معامالت غير موحدة

 قيمة )ت(
الداللة 

 Beta الخطأ المعياري B اإلحصائية

1 

 0.012 2.607 ------ 0.658 1.715 الثابت

 0.013 2.575 0.415 0.158 0.408 عالناإللكترونياإل

 0.232 1.211 0.196 0.173 0.209 العالقاتالعامةاإللكترونية

 0.526 0.639- 0.086- 0.139 0.089- تنشيطالمبيعاتإلكترونيا 

ا اكان ان :اأنسط اتكواافإن معادلة االنحدار (15.4)من خالل الجدول 

Y=(1.715) + (0.408)X1 + (0.209)X2 – (0.089)X3ا 

اأن  ويقاأإلنك ن م ا:Yيي ا

ا:اأإلعال اأإلنك ن م 1Xااااااا

ا ن م  أنسالقاتاأنسار اأإلنك :2Xاااا

 تاش ماأن ب ساتاإنك ن م اًا: 3Xاااا

 اأن  رررويقا%(افررر40.8)اأإلنك ن مررر ايررر  نابا رررب االلاأنا رررائجاأن ررراجم اي ضرررحاأ اأإلعرررال ررررناخررر

(أاأيا0.05(ا ه اأصغنارنا)0.013)اأن  اكامنان الن اأإليصائ  أإلنك ن م أا ب ماأم اق   اأ

اأ اههأاأن  غينا ألاإيصائ ًااف اأنا وذج.

(افررررر اأن  رررررويقا20.9تررررر  نابا رررررب ا)ب انتسالقررررراتاأنسارررررر اأإلنك ن م ررررر افمررررر اتبررررريناأمعرررررااأررررررااجانا ررررر

(أاأيا0.05(ا هر اأكبرناررنا)0.232صرائ  اأن ر اكامرنا) النر اأإلين م أا ب ماأم اق  ر اأنأإلنك 

امادكنا ألاإيصائ ًااف اأنا وذج.أن  غيناناأ اههأ
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الات  ناف اأن  رويقاأإلنك ن مر ايير اأ ام رب ا بانا ب ان اش ماأن ب ساتاإنك ن م ًاافم اتبيناأمعاا

(ا هرر ا0.526ئ  ابتغررنا)أ اق  رر اأن النرر اأإليصررا(أا ا0.089-ا ينابرراءتاراسفضرر ا اررانب ا)أن رر

اإيصائ ًااف اأنا وذج.ايناغينا ألإنىاأ اههأاأن  غ(أا ههأادشينا0.05أكبنارنا)

أثيير ذو داللية احصييائية  يوجيدال  هرهأاير  ياإنرىاأفرضاأنفنضرر  اأنصرفني اأن ر اتراصاعتررىاأمر ا)

 قبرولاا(أى التسيويق اإللكترونيياإللكترونية التي تستخدمها الشركة عللعناصر الترويج للتجارة 

التييرويج للتجييارة  ئية لعناصييرثيير ذو دالليية احصييايوجييد أنضرر  اأنب يترر اأن رر اترراصاعتررىاأمرر ا)أنف

ا.(اإللكترونية التي تستخدمها الشركة على التسويق اإللكتروني

 ات التييرويج للتجييارة اإللكترونييية التييييوجييد أثيير ذو دالليية احصييائية ألدو "ال ية الثانييية: الفرضيي

 "لكترونيلتسويق اإل تستخدمها الشركة على ا

اأن اجم أ اأنفنض   اص   اأخ االخ باأ اأا س أن اأالم ر بتم اأنسطر اأ ارسارروااأن  س  اأأ ن سنفر 

وأصواأالب  اع أاأن ن يجارناخاللار نكاتاأن ن يجاعبناروأقعاأن أتا)أن  غينا أالم ر أأابرين

ا اأنب  أ اأإلنك ن م  اأن وقع اجاا س أن اأنأن ن يج اعبن اأن ن يج اأإلنكنتشنك أ اأن ن يجابني   ن م أ

اأن    اأنعاتف اشبكات اأنا(ولعبن ا  أن  غين اأإلنك ن م أن  وا)اجع ا(يق اأن ر أ ل ا م ائج أا16)أ

 .ذنك تبرينا(18أا17

 بين المتغيرات المتعدد الخطي (: اختبار االنحدار16.4جدول )

 Rمعامل االرتباط  2Rد معامل التحدي معامل التحديد المعدل ي الخطر المعيار 
0.331 0.764 0.787 0.887 
ا اأن   ل ارن ار بواا(16.4)ي ضح اطن د  اعالق  ابيوا  ا)بب  اأن وأصوان اروأقع اعبن أن ن يج

اأن ن يجاجاا س  اأن ن يجارناخاللار نكاتاأنب  أ اأن وقعاأإلنك ن م انتشنك أاأالب  اع أ أن
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(أا ن م  ويقاأإلنكأن (ا )أنعاتفاأن   ولانبني اأإلنك ن م أاأن ن يجاعبناشبكاتأن ن يجاعبناأ

ا(.R = 0.887يي ابتغناق   ارسارواأالأتبا ا)

للتأ د من صالحية النموذج الختبار الفرضية الصفرية النحدار لتباين التحليل نتائج (: 17.4جدول )

(0H) 

 α≤ 0.05* دالة إحصائيًا عند مستو  داللة   

أنفنضرر  ا(اي بررينا برراتاصررالي  اأنا رروذجاالخ برراأا17.4)ارررناخرراللاأنا ررائجاأنرروأأ ةافرر اأن رر  ل

 ه اأقرواررنا(ا0.000)ا اأي  ان   بق  (ا33.973)ن   وب اأ (Fيي ابتغنا)اH0)أنصفني ا)

أ ا 2R  باالع  ررا اعتررىاق  رر ا(16.4)اأن رر  لا ي ضررحارررن (أ0.05)أنفررا=ار رر ولاأن النرر ا

 ن يجارناخاللار نكاتاأنب  أاأن ن يجاأن ن يجاعبناروأقعاأن وأصواأالب  اع أاأن)اأتأن  غينا

عبرررناشررربكاتاا أاأن رررن يججاعبرررناأنبنيررر اأإلنك ن مرررأناأن وقرررعاأإلنك ن مررر انتشرررنك أاأن رررن يجااررر س 

أن  رويقاأن  غيناأن اجعاأن   ثوافر ا"اايناف برناأن %(ا78.7)اراارم أأ ا(اتف نأنعاتفاأن   ول

ا ان ايبيناق مارسارالتارسا ن اأالم  أأ.ارنتفس .اا أن   لاأن"أا ه اقوةاتف يني اأإلنك ن م 

 معادلة االنحدار معامالت(: 18.4)ول جد

 النموذج
 ت موحدةمعامال حدةمعامالت غير مو

 قيمة )ت(
الداللة 

 Beta خطأ المعياريال B اإلحصائية

1 

 0.290 1.071  0.376 0.403 الثابت

الترويجعبرمواقع

 التواصلاالجتماعي
0.218 0.084 0.198 2.596 0.013 

الترويجمناال محربات

 البح 
0.040 0.057 0.063 0.698 0.489 

لموقعالترويجساستخدا ا

 كترونيللشربةاإلل
0.302 0.097 0.316 3.111 0.003 

دالبريبرالترويجع

 اإللكتروني
-0.022 0.049 -0.039 -0.452 0.654 

الترويجعبرشبكاتالهاتف

 المحمو 
0.363 0.058 0.553 6.273 0.000 

اكو اكان ان :اأنسط اتافإن معادلة االنحدار (18.4) من خالل الجدول

 صدر التباينم
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

وسط مت

 المربعات
 يةالداللة اإلحصائ قيمة ف

 3.731 5 18.655 االنحدار

 46 5.052 مجموع مربعات البواقي *0.000 33.973
.1100

 51 23.707 عالمجمو
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Y=(0.403) + (0.218)X1 + (0.040)X2 + (0.302)X3(0.022) –اX4 + (0.363)X5 
اويقاأإلنك ن م أن  ا:Yايي 
اأن ن يجاعبناروأقعاأن وأصواأالب  اع :ا1Xااااااا

الار نكاتاأنب  أن ن يجارناخال :2Xاااا

  وقعاأإلنك ن م انتشنك أن ن يجاجاا س أناأن: 3Xاااا

  م  يجاعبناأنبني اأإلنك ناأن نا: 4Xاااا

 أن ن يجاعبناشبكاتاأنعاتفاأن   ول: 5Xاااا

يرررر  نابا ررررب ااأن ررررن يجاعبررررناروأقررررعاأن وأصررررواأالب  رررراع أ اا اي ضررررحجملاأنا ررررائجاأن ررررارررررناخررررال

(ا هر ا0.013ب ماأم اق   اأن الن اأإليصائ  اأن ر اكامرنا)%(اف اأن  ويقاأإلنك ن م أا ا21.8)

ا.ف اأنا وذجأن  غينا ألاإيصائ ًااا(أاأياأ اههأ0.05أصغنارنا)

%(ا4.0ا رب اضرا ف ابتغرنا)تر  ناباافم اتبريناأمعرا نت ن يجارناخاللار نكاتاأنب أرااجانا ب ا

(ا هرر اأكبررنارررنا0.489كامرنا)فر اأن  ررويقاأإلنك ن مرر أا ب ماأمرر اق  ر اأن النرر اأإليصررائ  اأن رر ا

اوذج.أن  غينانمادكنا ألاإيصائ ًااف اأنا (أاأياأ اههأا0.05)

قا%(افرر اأن  رروي30.2يرر  نابا ررب ا)اناأن وقررعاأإلنك ن مرر انتشررنك يجاجاارر س أأن ررن اك ررااتبرريناأ ا

(أاأيا0.05(ا ه اأصغنارنا)0.003ن م أا ب ماأم اق   اأن الن اأإليصائ  اأن  اكامنا)أإلنك 

اهأاأن  غينا ألاإيصائ ًااف اأنا وذج.أ اه

نك ن مرر اييرر اأ ان  ررويقاأإلتبرريناأمرر االايرر  نافرر اأافمرر انت ررن يجاعبررناأنبنيرر اأإلنك ن مرر  ا بانا ررب

(ا0.654 رر اأن النرر اأإليصررائ  ابتغررنا) أ اق أا(0.022-اررانب ا)م ررب اأن ررا ينابرراءتاراسفضرر ا ا

اغينا ألاإيصائ ًااف اأنا وذج.(أا ههأادشيناإنىاأ اههأاأن  غينا0.05 ه اأكبنارنا)
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أن  ررويقاا%(افرر 36.3يرر  نابا ررب ا)اأن ررن يجاعبررناشرربكاتاأنعرراتفاأن   ررولأ اكررهنكافمرر اتبررينا

(أاأيا0.05 اأصغنارنا)(ا ه0.000 اأن  اكامنا)ق   اأن الن اأإليصائ إلنك ن م أا ب ماأم اأ

اأ اههأاأن  غينا ألاإيصائ ًااف اأنا وذج.

و داللية احصييائية يوجيد أثيير ذال ضرر  اأنصرفني اأن ر اتراصاعتررىاأمر ا) هرهأاير  ياإنرىاأفرضاأنفنا

(أا قبرولاشيركة عليى التسيويق اإللكترونييسيتخدمها الارة اإللكترونية التي تألدوات الترويج للتج

يوجييد أثيير ذو دالليية احصييائية ألدوات التييرويج للتجييارة ىاأمرر ا)ترراصاعترر ا  اأنب يترر اأن ررأنفنضرر

ا.(لشركة على التسويق اإللكترونياإللكترونية التي تستخدمها ا

الشركة  لتي تقدمهالعناصر الثقة واألمان ايوجد أثر ذو داللة احصائية "ال لثة: الفرضية الثا

 "للزبون على التسويق اإللكتروني

اأنال اص   اأن افنض خ باأ اأنسطر   اأالم ر أأ اأخ باأ اأا س أن اتم ارسارروااأنب  ماجم أ ن سنفر 

ا ا)أالم ر أأ انتزبو اعااصبين اأنشنك  اتم رعا اأن   ا أألرا  اأنثم  ا أا(ن اأن اجع أن  ويقا)ن  غين

 .كذن رينتبا(21أا20أا19) م ائجاأن ر أ لااأ(أإلنك ن م 

 ترامتغيبين ال لبسيطا (: اختبار االنحدار الخطي19.4جدول )

 Rمعامل االرتباط  2Rمعامل التحديد  معامل التحديد المعدل الخطر المعياري 
0.413 0.633 0.640 0.800 

أألرا اأن  اتم رعااعااصناأنثم ا االق اطن د اروبب ابينا) بو اعا(19.4)ي ضحارناأن   لا

ا(.R = 0.800أالأتبا ا)(أايي ابتغناق   ارسارواأن  ويقاأإلنك ن م (ا )نك انتزبو اأنش
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ة الصفرية للتأ د من صالحية النموذج الختبار الفرضيالنحدار لتباين التحليل (: نتائج 20.4جدول )

(0H) 

 α≤ 0.05* دالة إحصائيًا عند مستو  داللة   

 اأنا رروذجاالخ برراأاأنفنضرر  ا(اي بررينا برراتاصررالي 20.4أنرروأأ ةافرر اأن رر  لا)رررناخرراللاأنا ررائجا

 ه اأقرواررنا(ا0.000) بق   اأي  ان  ا(ا89.028)وب اأن    (Fيي ابتغنا)اH0)أنصفني ا)

أ ا 2R  باالع  ررا اعتررىاق  رر ا(19.4)ا ي ضررحارررناأن رر  ل (أ.050=ا)أنفرران النرر ار رر ولاأ

ررررنا%(ا64.0)رررراارمررر أأ اا(ادف رررنتمررر رعااأنشرررنك انتزبرررو ااعااصرررناأنثمررر ا أألررررا اأن ررر )أن  غيرررنا

رنتفسر .اا أن ر  لا هر اقروةاتف ريني ا"أانك ن م أن  ويقاأإلن   ثواف ا"أن بايناف اأن  غيناأن اجعاأ

اأالم  أأ.اان رسا ق مارسارالتاأن ان ايبينا

 معادلة االنحدار معامالت(: 21.4)جدول 

 النموذج
 وحدةمعامالت م معامالت غير موحدة

 قيمة )ت(
الداللة 

 Beta المعياريالخطأ  B اإلحصائية

1 

 0.000 9.157 ------- 0.212 1.943 الثابت

ل قةواألمانالتيعناصرا

 تقدمهاالشربةللزسون
0.496 0.053 0.800 9.435 0.000 

اأنسط اتكو اكان ان :اافإن معادلة االنحدار (21.4)من خالل الجدول 

Y=(1.943) + (0.496)X 

اأن  ويقاأإلنك ن م ا:Yيي ا

 نشنك انتزبو اعااصناأنثم ا أألرا اأن  اتم رعااأ:اXاااااااا

 مصدر التباين
مجموع 

 تالمربعا

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 الداللة اإلحصائية فقيمة 

 15.181 1 15.181 النحدارا

89.028 0.000* 
 50 8.526 واقيمجموع مربعات الب

.1710
 51 23.707 المجموع
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با رب اا نتر ااو اأنشنك انتزبرعااصناأنثم ا أألرا اأن  اتم رعاااجم اي ضحاأ انا ائجاأن رناخاللاأ

(ا هر ا0.000%(اف اأن  ويقاأإلنك ن م أا ب ماأم اق   اأن الن اأإليصائ  اأن ر اكامرنا)49.6)

ا ألاإيصائ ًااف اأنا وذج.(أاأياأ اههأاأن  غينا0.05أصغنارنا)

يوجيد أثيير ذو داللية احصييائية ال عتررىاأمر ا)ا اأن ر اتراصإنرىاأفرضاأنفنضرر  اأنصرفني هرهأاير  يا

(أا قبرولاأنفنضر  اي تقدمها الشركة للزبيون عليى التسيويق اإللكترونييلتمان االثقة واأل لعناصر

واألميان التيي تقيدمها  يوجيد أثير ذو داللية احصيائية لعناصير الثقيةمر ا)أنب يت اأن ر اتراصاعترىاأ

ا.(على التسويق اإللكترونيالشركة للزبون 

ا:  النتائج المتعلقة بالمواطنين ثانيا

 ؟فلسطينتجارة اإللكترونية لد  المواطنين في العرفة بمستو  الم ماالسؤال األول: 

أن  واررررطاتاأن  رررراب  أا أالم نأفرررراتاأن ا اأيرررر أانإلباجرررر اعتررررىاهررررهأاأن رررر ألأاأارررر س رناأنبايثرررر ا
أافت ررطينأن رروأطاينافرر ان م رر انرر لان سنفرر اجان  رراأةاأإلنك ر رر ولاأ أأل زأ اأنا ررب  انت سررنفاعتررىا

ا(ايوضحاذنك:22.4 أن   لا)

لمستوى المعرفة واألوزان النسبية  وسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةمت(: ال22.4) جدول

 .فلسطينترونية لدى المواطنين في بالتجارة اإللك

رقم 

 الفقرة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 معياريال

الوزن 

النسبي 

% 

 الترتيب
توى مس

 المعرفة

متوسط 1 63.94 1.12 3.20 ترونية.لديمعرفةسمفهو التجارةاإللك 1

سطمتو 2 61.80 1.20 3.09 لديمعرفةمسبقةسكيفيةالتسويقعبراالنترنت. 2

متوسط 7 51.97 1.31 2.60 لتجارةاإللكترونية.لديمعرفةسالمتطلباتالتقنيةلتطبيقا 3

متوسط 6 52.42 1.26 2.62 قوانينالتجارةاإللكترونية.ستشريعاتولديمعرفة 4

متوسط 5 54.76 1.34 2.74ةسمميزاتالتجارةاإللكترونية.رفلديمع 5

متوسط 3 59.62 1.29 2.98 اإللكترونية.لديمعرفةسمخاطرالتجارة 6

متوسط 4 58.90 1.26 2.95 اإللكترونية.معرفةسأدواتالدفعالخاصةسالتجارةلدي 7

8 
رسالتجوووارةلوووديمعرفوووةسوووالمواقعوالشووورباتالتووويتموووا

 ونية.تراإللك
متوسط 2 61.80 1.17 3.09

 متوسط 58.16 1.25 2.91 الدرجة الكلية لمستوى المعرفة بالتجارة اإللكترونية
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 انرر لافرر اجان  رراأةاأإلنك ن م ررر رر ولاأن سنا(اأ ا22.4فرر اأن رر  لاأقررما)تشرريناأن سط رراتاأنرروأأ ةا

ن  ر ولاأن سنفر ات ر انك أبر اأأن  راب انتأايي ابت اأن  وامار واطاًااكا افت طينأطايناف اأن وا

ا.ا%(58.16بتغنا)ا با ب ارئوي (ا2.91)افت طينجان  اأةاأإلنك ن م  ان لاأن وأطايناف ا

 ر انفر اجان  راأةاأإلنك ن من  ر ولاأن سناعترىاأعترىا أبر اجانا رب ا(اقر ايصرت1 ي ضحاأ اأنفمنةا)

%(أا قر ا63.94تغرنا)ب ارئوي اب(ا با 3.20ج  واماي اب ابت ا)افت طينوأطايناف ان لاأن 

(اقرر ا3فمررنةا).افرر ايرريناأ اأنلييدي معرفيية بمفهييوم التجييارة اإللكترونيييةت  رروأتاهرره اأنفمررنةايررول:ا

افت رطينأن روأطاينافر الاأن سنف اجان  راأةاأإلنك ن م ر انر لان   وايصتناعتىاأقوا أب اجانا ب ا

ول:ايراأنفمرنة  روأتاهره ا%(أا قر ات51.97(ا با رب ارئوير ابتغرنا)2.60بتر ا)ا واماي راب ج 

ا.لدي معرفة بالمتطلبات التقنية لتطبيق التجارة اإللكترونية

 ؟فلسطينية في التحديات التي تواجه تطبيق التجارة اإللكترون ما أهمالسؤال الثاني: 

 رررراب  أا أالم نأفرررراتاأن ا اأيرررر أا واررررطاتاأن لأاأارررر س رناأنبايثرررر اأن نإلباجرررر اعتررررىاهررررهأاأن رررر أ

أافت رطينفر ا ن  ر داتاأن ر اتوأبر اتطبيرقاأن  راأةاأإلنك ن م ر أاأهرمعترىا انت سرنفا أأل زأ اأنا ب 

ا(ايوضحاذنك:23.4 أن   لا)

ديات التي لمعيارية واألوزان النسبية ألهم التح(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا23.4دول )ج

 .فلسطينلكترونية في التجارة اإلتواجه تطبيق 

رقم 

 الفقرة
 العبارة

سط المتو

 يالحساب

ف رااالنح

 المعياري

الوزن 

النسبي 

% 

 الترتيب
تقييم 

 التحديات

متوسطة 1 68.93 1.14 3.45 يئة.سفلسطينجودةادمةاإلنترنتفي 1

طةمتوس 5 61.04 1.14 3.05استخدا الحاسوبواالنترنتمتواضعة.معرفتيفي 2

3 
ونيوةفويتوفرالمتطلباتالتقنيةلتطبيوقالتجوارةاإللكترالت

 .لسطينف
متوسطة 4 61.86 1.16 3.09

4 
اليتمااللتزا سقووانينوتشوريعاتالتجوارةاإللكترونيوةفوي

 الخليل
متوسطة 2 64.79 1.10 3.24

5 
سسووببةفوويالتعاموولمووعالتجووارةاإللكترونيووةيوجوودصووعوس

 اللغاتاألجنبية.
متوسطة 3 62.45 1.22 3.12
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رقم 

 الفقرة
 العبارة

سط المتو

 يالحساب

ف رااالنح

 المعياري

الوزن 

النسبي 

% 

 الترتيب
تقييم 

 التحديات

6 
اتمونري المشوتمكناستالالامتلكعنوانسريديااصي

االله.
متوسطة 7 59.44 1.27 2.97

7 
عمليواتيوجدرقاسةمنالجهاتالحكوميوةالمختصوةعلوى

 التجارةاإللكترونية.
متوسطة 6 59.62 1.19 2.98

 متوسطة 62.59 1.17 3.13 نيةة اإللكترولتي تواجه تطبيق التجارالدرجة الكلية للتحديات ا

 أبرر اأن  رر داتاأن رر اتوأبرر اتطبيررقاأن  رراأةا(اأ ا23.4)اقررمن رر  لاأاأأ ةافرر اأتشرريناأن سط رراتاأنرروا

   داتاأن  انتأايي ابت اأن  واماأن  اب انت أب اأنكت  ا ًار واطاكامنافت طينف ا أإلنك ن م  

ا.ا%(62.59رئوي ابتغنا)ا با ب (ا3.13)افت طيننك ن م  اف اتوأب اتطبيقاأن  اأةاأإل

نت  ر داتاأن ر اتوأبر اتطبيرقاأن  راأةا اجانا رب اأبرأعترىا ايصرتناعترىا(اقر 1 ي ضحاأ اأنفمرنةا)

%(أا قررر ا68.93(ا با ررب ارئويرر ابتغررنا)3.45)اج  واررماي رراب ابترر افت ررطينأإلنك ن م رر افرر ا

(اقر ا6مرنةا)يريناأ اأنف.افر اسييئة فلسيطيننيت فيي جودة خدمية اإلنتر أتاهه اأنفمنةايول:ات  وا

افت ررطينأن  رراأةاأإلنك ن م رر افرر اقابرر اتطبيررأن رر اتوأانت  رر داتيصررتناعتررىاأقرروا أبرر اجانا ررب ا

ال  ق ات  وأتاهه اأنفمنةايول:ا%(أا59.44(ا با ب ارئوي ابتغنا)2.97ج  واماي اب ابت ا)

ا.لهيدي خاص يمكن استالم المشتريات من خال امتلك عنوان بر 

 ؟فلسطينر استخدام التجارة اإللكترونية في درجة مخاط ماالسؤال الثالث: 

أاأارررر س رناأنبايثرررر اأن  واررررطاتاأن  رررراب  أا أالم نأفرررراتاأن ا اأيرررر أاألهررررهأاأن رررر ااجرررر اعتررررىانإلب

أا أن رر  لافت ررطينفرر ا  أن  رراأةاأإلنك ن م رر  أبرر ارسرراطناأارر س أنسررنفاعتررىا أأل زأ اأنا ررب  انت 

اك:(ايوضحاذن24.4)
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 رجة مخاطرلدواألوزان النسبية  بية واالنحرافات المعياريةسطات الحسا(: المتو24.4) جدول

 .فلسطينالتجارة اإللكترونية في م استخدا

رقم 

 الفقرة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 يالمعيار

الوزن 

النسبي 

% 

 الترتيب
درجة 

 المخاطر

متوسطة 7 57.97 1.21 2.90 قةسمعامالتالتجارةاإللكترونية.ال  1

متوسطة 8 55.89 1.16 2.79 سمواقعالتجارةاإللكترونيةالعرسية.ال قة 2

متوسطة 1 65.21 1.10 3.26 ال قةسمواقعالتجارةاإللكترونيةاألجنبية. 3

4 
مايوةسيانواتيالشخصويةوعود سورقتهاواسوتخدامهاال قةسح

 منقبلاآلارين.
توسطةم 5 59.58 1.16 2.98

5 
التووووياشووووتريتهاموووونالمواقووووعمشووووترياتيال قووووةساسووووتال 

 اإللكترونية.
ةمتوسط 3 60.82 1.16 3.04

6 
ال قوووةسعووود التعووورضللنصوووبواالحتيوووا أثنووواوممارسوووة

 التجارةاإللكترونية.
متوسطة 6 58.76 1.15 2.94

متوسطة 2 61.27 1.14 3.06 ئتمانفيعمليةالشراو.ال قةعنداستخدا سطاقةاال 7

8 
مايوووةحسووواساتيالتوووياسوووتخدمهاأثنووواوسووواجراواتحال قوووة

 كتروني.التسويقاإلل
متوسطة 4 60.56 1.13 3.03

 توسطةم 60.01 1.15 3.00 الدرجة الكلية لمخاطر استخدام التجارة اإللكترونية

فرر ا نك ن م رر أن  رراأةاأإل  أبرر ارسرراطناأارر س أن(اأ ا24.4)تشرريناأن سط رراتاأنرروأأ ةافرر اأن رر  لا

 رراأةاأن   أنسرراطناأارر سن ييرر ابترر اأن  واررماأن  رراب انت أبرر اأنكت رر ااأر واررط ًاانكامررافت ررطين

ا.ا%(62.59 با ب ارئوي ابتغنا)(ا3.13)افت طينإلنك ن م  اف اأ

اأةاأإلنك ن م ر اأن  ر ن سراطناأار س أن ايصرتناعترىاأعترىا أبر اجانا رب ا(اق3 ي ضحاأ اأنفمنةا)

%(أا قر ات  روأتاهره ا65.21)ارئوير ابتغرن(ا با رب ا3.26اب ابتر ا)ج  وارماي رافت طينف ا

(اقر ايصرتناعترىا2.افر ايريناأ اأنفمرنةا)كترونية األجنبييةة اإللالتجار  قة بمواقعالثأنفمنةايرول:ا

(ا2.79بت ا)ج  واماي اب اافت طينأن  اأةاأإلنك ن م  اف ا س أنن ساطناأا أقوا أب اجانا ب ا

لثقيييية بمواقييييع التجييييارة امررررنةايررررول:ا%(أا قرررر ات  رررروأتاهرررره اأنف55.89 با ررررب ارئويرررر ابتغررررنا)

ا.اإللكترونية العربية
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مين وجهية  فلسيطينتو  التسويق اإللكتروني لد  الشيركات التجاريية فيي ما مس رابع:السؤال ال
 نظر المواطنين؟

طاتاأن  ررراب  ا أالم نأفررراتاأن ا اأيررر اباجررر اعترررىاأن ررر ألاأن رررابقأاأاررر س رناأنبايثررر اأن  وارررنإل

  لاأا أن رت رطينف ويقاأإلنك ن م ان لاأنشنكاتاأن  اأي افر ار  ولاأن ا أأل زأ اأنا ب ان سنف 

ايوضحاذنك:(ا25.4)

مستوى لمعرفة  واألوزان النسبية (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية25.4) جدول

 .فلسطينلتجارية في التسويق اإللكتروني لدى الشر ات ا

رقم 

 الفقرة
 رةالعبا

المتوسط 

 الحسابي

نحراف اال

 ياريالمع

الوزن 

النسبي 

% 

 الترتيب

مستوى 

 التسويق

 اإللكتروني

متوسط 11 65.80 1.05 3.29 تسويقااللكترونيمنتجاتعاليةالجودة.وفرالي 1

2 
اللكترونويمعلومواتعونالسولعوالخودماتيقد التسوويقا

 غة.سأب رمنل
متوسط 13 63.77 1.17 3.19

متوسط 6 67.69 1.32 3.38 د.لوقتوالجهرالتسويقااللكترونيايوف 3

متوسط 9 66.11 1.08 3.31 دماتأراصثمنا.جاتوايمنتقااللكترونيوفرالتسوي 4

5 
رعةالبح عنتساعدمواقعالتسويقعبراإلنترنتفيس

 المنتجات.
متوسط 3 69.38 1.16 3.47

6 
غيووورمتووووفرةفوووييووووفرالتسوووويقااللكترونووويمنتجوووات

 التقليدية.األسواق
متوسط 10 65.97 1.17 3.30

متوسط 4 68.90 1.09 3.45 لترويجية.عروضايسالقااللكترونيمتازالتسوي 7

8 
غطيتووويحالتسوووويقااللكترونووويفرصوووةاالاتيووواردونضووو

 البائعين.
متوسط 4 68.99 1.27 3.45

9 
ينالسووولعالتسوووويقااللكترونووويعمليوووةالمقارنوووةسووويسوووّهل

 واألسعار.
متوسط 6 67.52 1.23 3.38

10 
وعبووووررونوووويوالشووووراتعتبووووراطووووواتالتسووووويقااللكت

 رنتسهلةوميسرة.االنت
متوسط 12 65.55 1.16 3.28

11 
لمخاطرةفيعمليوةيحتملالتسويقااللكترونيدرجةمنا

 الشراو.
سطمتو 7 66.93 1.08 3.35

12 
الحصوو علوىمعلومواتيعتمدالزسونعلوىأصودقائهفوي

 لكترونية.المواقعاالعن
متوسط 14 62.51 1.15 3.13

13 
تحديوداحتياجاتوهوالتخطويطلهواونفيالزسساعدالشربةت

 مسبقاقبلالشراوااللكتروني.
طمتوس 7 67.01 1.18 3.35

14 
تسوواعدهفوويتوووفرالشووربةللزسووونأب وورموونوسوويلةللوودفعل

عمليةالتسويقاإللكتروني.
سطمتو 8 66.73 1.18 3.34

متوسط 2 69.72 1.23 3.49الشربةسالتزاماتهافيمواعيدالتسليم.تفي 15

16 
تقووو الشوووربةستوضوويحتفاصووويلإجووراواتاألموووانلوووديها

سويقاإللكتروني.ليطمئنالزسونأثناوعمليةالت
متوسط 4 68.99 1.27 3.45

17 
المجانيووةبلووغالشووربةالزسووونسفتووراتعووروضالشووحنت

فيدمنها.سالشراوليست
متوسط 7 67.07 1.24 3.35

متوسط 5 67.80 1.06 3.39ناووودماتهاضووولةسووويالمفالزسوووونفرصوووةتتووويحالشوووربةل 18
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رقم 

 الفقرة
 رةالعبا

المتوسط 

 الحسابي

نحراف اال

 ياريالمع

الوزن 

النسبي 

% 

 الترتيب

مستوى 

 التسويق

 اإللكتروني

وادماتالشرباتاألارى.

19 
يمأجودالخودماتللمحافظوةعلوىتحرصالشربةعلىتقد

زسائنها.
متوسط 1 72.08 1.19 3.60

20 
عونحالوةعدولوهسووناسوتعادةالمبلوغفويتتيحالشوربةللز

الشراو.
متوسط 12 65.66 1.29 3.28

 متوسط 67.21 1.18 3.36 ويق اإللكتروني ى التسلمستورجة الكلية الد

باءاافت طينر  ولاأن  ويقاأإلنك ن م اف ا(اأ ا25.4تشيناأن سط اتاأنوأأ ةاف اأن   لاأقما)

نك ن مررر افررر اأن  رررويقاأإلن  ررر ولانت أبررر اأنكت ررر ااأاييررر ابتررر اأن  وارررماأن  ررراب ر وارررط أبررر اب 

ا.ا%(67.21غنا)وي ابتب ارئ با (ا3.36)ارنا بع امظناأن وأطاينافت طين

أإلنك ن مرر افرر ان  رر ولاأن  ررويقا(اقرر ايصررتناعتررىاأعتررىا أبرر اجانا ررب ا19 ي ضررحاأ اأنفمررنةا)

أتاهه اأنفمرنةا%(أا ق ات  وا72.08با ب ارئوي ابتغنا)(ا ا3.60ج  واماي اب ابت ا)افت طين

ام اكزاأنثأن نااتت عااف .االى تقديم أجود الخدمات للمحافظة على زبائنهص الشركة عتحر يول:ا

نةا%(ا قررر ات  ررروأتاهررره اأنفمررر69.72(ابا رررب ارئويررر ا)3.49(اج  وارررماي ررراب ابتررر ا)15أنفمرررنةا)

(اج  وارما5.ا باءتاف اأن نكزاأنثان اأنفمنةا)يمتفي الشركة بالتزاماتها في مواعيد التسليول:ا

قييع تسيياعد موا:ا%(ا قرر ات  رروأتاهرره اأنفمررنةايررول69.38رئويرر ا)ا(ابا ررب 3.47ي رراب ابترر ا)

ا.اعبر اإلنترنت في سرعة البحث عن المنتجاتتسويق ال

ن  رررر ولاأن  ررررويقاتررررىاأقرررروا أبرررر اجانا ررررب ا(اقرررر ايصررررتناع10أا2أا12)اأتفرررر ايرررريناأ اأنفمررررنا

ا(3.28أا)(3.19أا)(3.13)اأن نتيررربناعترررىابتغرررا ي ررراب ااتج  وارررطافت رررطينفررر اأإلنك ن مررر ا

يرول:ااأتمرناه اأنفوأتاهر قر ات  را%(65.55%(أا)63.77)ا%(أ62.51رئوير ابتغرنا)ابا ب ا

دمر ناأن  رويقااأدس   اأنزبو اعترىاأصر قائ افر اأن صرولاعترىارستورراتاعرناأن وأقرعاأالنك ن م ر 
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ويقاأالنك ن مرر ا راتاجرراكثنارررنانغرر أاتس بررناخطرروأتاأن  ررأالنك ن مرر ارستوررراتاعررناأن ررتعا أنسرر

ا.نمنااعت ا ر  نةعبناأالم ا أنشنأء

ة بين مستو  المعرفة بالتجارة اإللكترونية احصائيداللة  عالقة ذاتالفرضية األولى: ال يوجد 
 والتسويق اإللكتروني. 

ارسارواأأتبا ابيناو اإلد اانإلباج اعتىاههأ ابيناأنفن اأا س رناأنبايث  اأنسالق  ر  ولا 

أاك ااهوا أضحارنابع اأخنلااقاأإلنك ن م أن  ويبينارنابع ا اةاأإلنك ن م  اأن سنف اجان  اأا

ا(.26.4 لا)خاللاأن  رنا

من رونية مستوى المعرفة بالتجارة اإللكتبين (: نتائج معامل ارتباط بيرسون للعالقة 26.4ول )جد

 من جهة أخرى التسويق اإللكترونيجهة وبين 

 يةالداللة اإلحصائ قيمة )ر( المتغيرات

ا0.000 0.475** أن  ويقاأإلنك ن م ا*  ن م   اأةاأإلنكر  ولاأن سنف اجان 

 (0.05(، * دالة إحصائيا عند مستو  الداللة )0.01مستو  الداللة )ا عند إحصائي ** دالة

(اب الن اإيصائ  ا0.475(اأ ارسارواأالأتبا ابت ا)26.4وأأ ةاف اأن   لا)تشيناأن سط اتاأن

اي0.000) اأإلنك ن م  نا اروبب ابي لاعتىا بو اعالق اطن د(أا ههأ ار  ولاأن سنف اجان  اأة

اا بين اأإلنك ناأن  ويق اج م أ ازأ  اكت ا اأم  اي ضح ازأ ا ي  اأإلنك ن م   اجان  اأة اأن سنف  ر  ول

ا.ا أا أنسك اص  حأن  ويقاأإلنك ن م

اأنصفنا اأنفنض   اأفض اإنى اي  ي ا) ههأ اأم  اعتى اتاص اأن   ذات داللة ال يوجد عالقة ي 

 يت ا  اأنبلاأنفنض(ا قبواونيرفة بالتجارة اإللكترونية والتسويق اإللكتر مستو  المعاحصائية بين 
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لكترونية وجود عالقة ذات داللة احصائية بين مستو  المعرفة بالتجارة اإل أن  اتاصاعتىا)

ا(.والتسويق اإللكتروني

تجارة ات التي تواجه تطبيق اليوجد أثر ذو داللة احصائية للتحديال الفرضية الثانية: 
 "على التسويق اإللكتروني فلسطينكترونية في اإلل

ا اأنفالخ باأ اأص   اأنسطر نض   اأالم ر أأ اأخ باأ اأا س أن اتم ارسارروااأنب  مان اجم أ ن سنفر 

ا ا)أابينأالم ر أأ اأإلنك ن م   اأن  اأة اتطبيق اتوأب  اأن   ان   دات اأن اجعاا(فت طينف   أن  غين

 .ذنك تبرينا(29أا28أا27)ن ر أ لاأا م ائجاأ(أإلنك ن م اأن  ويق)

 بين المتغيرات يطالبس طينحدار الخ(: اختبار اال27.4جدول )

 R معامل االرتباط 2Rمعامل التحديد  معامل التحديد المعدل الخطر المعياري 
0.641 0.250 0.251 0.501 

ةابيقاأن  اأان   داتاأن  اتوأب اتطأ بو اعالق اطن د اروبب ابينا)ا(27.4)ي ضحارناأن   لا

ا اف  ا )فت طينأإلنك ن م   اأإلنك ن م ( ابتأن  ويق ايي  اق   (أ ا)راغن اأالأتبا   = Rسارو

ا(.0.501

حية النموذج الختبار الفرضية الصفرية للتأ د من صالالنحدار لتباين التحليل (: نتائج 28.4جدول )

(0H) 

 α≤ 0.05  داللة * دالة إحصائيًا عند مستو   

 ر التباينمصد
مجموع 

 المربعات

درجات 

 يةالحر

متوسط 

 المربعات
 اإلحصائية الداللة ف قيمة

 97.456 1 97.456 االنحدار

237.173 0.000* 
 708 290.923 ات البواقيبعجموع مرم

.4110
 709 388.379 المجموع
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وذجاالخ برراأاأنفنضرر  ا(اي بررينا برراتاصررالي  اأنا رر28.4ن رر  لا)رررناخرراللاأنا ررائجاأنرروأأ ةافرر اأ

واأقرر هر ا(ا0.000)ن ر ا بق  ر اأي  ا(ا237.173)أن   روب ا (Fيير ابتغرنا)اH0)صرفني ا)أن

أ ا 2R  باالع  را اعترىاق  ر ا(27.4)ا ي ضرحاررناأن ر  ل (أ0.05)أنفرا=اررنار ر ولاأن النر ا

 ارررررراارمررررر أأاا(ادف رررررنفت رررررطينإلنك ن م ررررر افررررر ان  ررررر داتاأن ررررر اتوأبررررر اتطبيرررررقاأن  ررررراأةاأ)أأن  غيرررررنا

 اوةاتف رريني"أا هرر اقررأن  ررويقاأإلنك ن مرر أن رراجعاأن   ثرروافرر ا" اأن  غيررنارررناأن برراينافرر%(ا25.1)

ا أن   لاأن ان ايبيناق مارسارالتارسا ن اأالم  أأ.ااا .ر واط

 نحدارمعادلة اال معامالت(: 29.4)جدول 

 النموذج
 دةمعامالت موح معامالت غير موحدة

 قيمة )ت(
الداللة 

 Beta لخطأ المعياريا B اإلحصائية

1 

 0.000 49.050 ------- 0.099 4.832 الثابت

تطبيقتيتواجهلتحدياتالا

جارةاإللكترونيةفيلتا

 فلسطين

-0.512 0.033 -0.501 -15.400 0.000 

اأنسط اتكو اكان ان :اافإن معادلة االنحدار (29.4)من خالل الجدول 

Y=(4.832) - (0.512)X 

اأإلنك ن م أن  ويقاا:Yيي ا

 فت طينن  اتوأب اتطبيقاأن  اأةاأإلنك ن م  اف ان   داتاأأ:اXاااااااا

افت رطينن   داتاأن  اتوأبر اتطبيرقاأن  راأةاأإلنك ن م ر افر اأن اجم اي ضحاأ اأاأنا ائجرناخاللا

أ اأن  ررر داتاأن ررر اتوأبررر اا%(افررر اأن  رررويقاأإلنك ن مررر أاأي51.2ك ررر ا با رررب ا)تررر  ناجشررركواع

%(ا هر ام رب ا51.2ناأن  ويقاأإلنك ن مر ابا رب ا)َتُ  اراينفت طأةاأإلنك ن م  اف اتطبيقاأن  ا

(أاأياأ ا0.05(ا ه اأصغناررنا)0.000  اأن الن اأإليصائ  اأن  اكامنا)ق  ماأم انتفس أا بر

ايصائ ًااف اأنا وذج.ههأاأن  غينا ألاإ
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أثيير ذو داللية احصييائية  يوجيدال  اأنصرفني اأن ر اتراصاعتررىاأمر ا) هرهأاير  ياإنرىاأفرضاأنفنضرر 

(أا قبرولاترونيلكويق اإل على التس فلسطينلتي تواجه تطبيق التجارة اإللكترونية في للتحديات ا

التيي تواجيه تطبييق  يوجد أثر ذو داللة احصائية للتحدياتأنفنض  اأنب يت اأن  اتاصاعتىاأمر ا)

ا.(على التسويق اإللكتروني طينفلسالتجارة اإللكترونية في 

 احصائية لمخاطر استخدام التجارة اإللكترونية فيذو داللة  يوجد أثرال ة الثالثة: الفرضي

 "ق اإللكترونيويلى التسع فلسطين

اأنسطر  اأالم ر أأ اأخ باأ اأا س أن اتم اأن اجم أ اأنفنض   اص   ارساررواا مأنب االخ باأ ن سنفر 

ا ا)أالم ر أأ اأا س بين ا أنرساطن اف  اأإلنك ن م   ا اا(فت طينأن  اأة اأن اجع قاأن  وي)أن  غين

 .ذنك تبرينا(32أا31أا30)أا م ائجاأن ر أ لا(م أإلنك ن ا

 بين المتغيرات البسيط االنحدار الخطير اختبا(: 30.4) جدول

 Rمعامل االرتباط  2Rد معامل التحدي معامل التحديد المعدل الخطر المعياري 
0.623 0.292 0.293 0.541 

أن  اأةاأإلنك ن م  ا س أنرساطناأا )عالق اطن د اروبب ابينا بو اا(30.4)ي ضحارناأن   لا

ا(.R = 0.541غناق   ارسارواأالأتبا ا)بتيي اا(أنك ن م أن  ويقاأإل(ا )فت طينف ا

ية من صالحية النموذج الختبار الفرضية الصفر للتأ دالنحدار لتباين التحليل (: نتائج 31.4جدول )

(0H) 

 α≤ 0.05عند مستو  داللة  * دالة إحصائياً   

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 مربعاتال
 الداللة اإلحصائية ة فقيم

 113.702 1 113.702 االنحدار

293.074 0.000* 
 708 274.678 مجموع مربعات البواقي

.3880
 709 388.379 المجموع
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ااأاأنفنضرر  تاصررالي  اأنا رروذجاالخ برر(اي بررينا بررا31.4أنرروأأ ةافرر اأن رر  لا)ارررناخرراللاأنا ررائج

 هر اأقرروا(ا0.000)ن ر ا  ر اأي  ا بق(ا293.074)أن   روب ا (Fيير ابتغرنا)اH0)أنصرفني ا)

أ ا 2R  ر  باالع  را اعترىاق ا(30.4)ا ي ضرحاررناأن ر  ل (أ0.05)أنفرا=اررنار ر ولاأن النر ا

رناأن باينا%(ا29.3)أ اراارم أا(ادف نفت طينأإلنك ن م  اف اأن  اأةا رساطناأا س أن)أن  غينا

 أن   لاأن ران اا.ا واط رتف يني ا"أا ه اقوةاأن  ويقاأإلنك ن م أن اجعاأن   ثواف ا"اف اأن  غين

ايبيناق مارسارالتارسا ن اأالم  أأ.ا

 دارمعادلة االنح معامالت(: 32.4)جدول 

 النموذج
 حدةمعامالت مو معامالت غير موحدة

 قيمة )ت(
الداللة 

 Beta الخطأ المعياري B اإلحصائية

1 

 0.000 51.634 ------- 0.096 4.953 الثابت

التجارة مخاطراستخدا 

 فلسطيننيةفيروإللكتا
-0.531 0.031 -0.541 -17.119 0.000 

اأنسط اتكو اكان ان :اانحدارفإن معادلة اال (32.4)من خالل الجدول 
Y=(1.767) + (0.531)X 

اأن  ويقاأإلنك ن م ا:Yيي ا
 فت طينأإلنك ن م  اف ااأن  اأة أنرساطناأا س :اXاااااااا

تر  ناجشركواافت رطينأن  اأةاأإلنك ن م ر افر ا  أن سطناأارساضحاأ ارناخاللاأنا ائجاأن اجم اي 

 رر اأن  رراأةاأإلنك ن م رسرراطناأارر س أن أاأياأ ا%(افرر اأن  ررويقاأإلنك ن مرر53.1عك رر ا با ررب ا)

 اأن النرر اأإليصررائ  ا ماأمرر اق  رر%(أا ب53.1ن مرر ابا ررب ا)تمترروارررناأن  ررويقاأإلنك افت ررطينفرر ا

اهأاأن  غينا ألاإيصائ ًااف اأنا وذج.هاأياأ (أا0.05)ا(ا ه اأصغنارن0.000أن  اكامنا)

يوجيد أثيير ذو داللية احصييائية ال مر ا) هرهأاير  ياإنرىاأفرضاأنفنضرر  اأنصرفني اأن ر اتراصاعتررىاأ

لاأنفنضر  ا(أا قبرواونييعليى التسيويق اإللكتر  ينفلسيطاستخدام التجارة اإللكترونية فيي لمخاطر 

اطر اسيتخدام التجيارة اإللكترونيية مخيئية لاللة احصيايوجد أثر ذو دأنب يت اأن  اتاصاعتىاأمر ا)

ا.(على التسويق اإللكتروني فلسطينفي 
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات

ا
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائجأوالا: 
 

 علقة بالشر اتالنتائج المتمناقشة  •

ت فيييي الشيييركا هيييم عناصييير التيييرويج للتجيييارة اإللكترونيييية التيييي تسيييتخدمهاميييا أألول: السيييؤال ا

 ؟ينلسطف

بتر اأن  وارماأن  واماأنسانانسااصناأن ن يجانت  اأةاأإلنك ن م  اكا اب أب اكبينةأايير اأ ااتبين

ا%(.ا81.85ي ابتغنا)(ا با ب ارئوا4.09ةاأإلنك ن م  اككوا)أن  اب انسااصناأن ن يجانت  اأا

تافرررررر اأنشررررررنكااجسااصررررررناأن ررررررن يجانت  رررررراأةاأإلنك ن م رررررر اأن رررررر ات رررررر س رعاق  يمييييييا يتعليييييي أمييييييا

افكامناعتىاأنا واأن ان :اينت طف

 اإلعالن اإللكتروني: -1

بررراءاافت ررطينانك ن مرر افررر اأن ررن يجانت  رراأةاأإلنك ن م رر افرر  أبرر اأارر س أناأإلعررال اأإلأ اتبررينا

س أناأإلعرررال اأإلنك ن مررر افررر االاررر نكت ررر ا  وارررماأن  ررراب انت أبررر اأأاييررر ابتررر اأنكبيرررنةب أبررر ا

ا.ا%(81.00 با ب ارئوي ابتغنا)(ا4.05)انفت طيا م  اف أن ن يجانت  اأةاأإلنك نا

 العالقات العامة اإللكترونية: -2

ن م ررررر افررررر اأن رررررن يجانت  ررررراأةا أبررررر اأاررررر س أناأنسالقررررراتاأنسارررررر اأإلنك أ انرررررىاتوصرررررتناأن أأاررررر اإ

الارر س أنابتر اأن  واررماأن  راب انت أبر اأنكت ر ااأايير كبيرنةبراءاب أبرر اافت رطين افر اأإلنك ن م ر

 با ررب ارئويرر ا(ا4.15)افت ررطينن م رر افرر اأن ررن يجانت  رراأةاأإلنك ن م رر افرر انك ررر اأإلاتاأنساأنسالقرر

ا.ا%(83.00بتغنا)

ا

ا
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 تنشيط المبيعات إلكترونيًا: -3

برراءاافت ررطيناك ن م رر افرر  اأن ررن يجانت  رراأةاأإلنأارر س أناتاشرر ماأن ب سرراتاإنك ن م ررًاافرر أبرر ا اإ

 س أناتاشر ماأن ب سراتاإنك ن م رًاافر االارت ر ات أبر اأنكأايي ابت اأن  وارماأن  راب انكبينةب أب ا

ا.ا%(81.54 ب ارئوي ابتغنا) با(ا4.08)افت طينأن ن يجانت  اأةاأإلنك ن م  اف ا

ي العلاملين فلإللى أن مسلتوآ اراء صللت تو التي (2018دراسة البارود )ائجاررعا ت فقاهه اأنا 

أاة اإللكترونيلة كلان مرتاعلا  البنوك التجارية الوطنية العاملة في قطاع غزة حلول عمليلات التجلار

إلللى أن انللاك واقللس ممللارس توصلللت  لتلليا (2011)دراسةةة وادي واطسةة ل كررهنكاأتفمررنارررعا

ق ر عناصلر اسلتخدام التسلويبنوك العاملة في قطاع غزة، وكذلك تلوفللتسويق اإللكتروني لدآ ال

ا.بدرجة مرتاعةني اإللكترو

 كهنكامظنًأانت طروأاأاأالم شاأ اأصب نا أاس اأآل بيئ اأإلم نمنا اهه اأنا ائجاجاوتفسر الباحثة

ن صرررولاعترررىاأيارستورررر اأن رررعواأأصررربحاررررناا أافمرررأإلم نمرررنا زيرررا ةاارررنع اتصرررفحاأن كاونررروب 

 ن يجان رتس  ارناأن   كنيبان ان افإ اأيات ويقا ا أأإلم نمناا جاأ اخ ر ارااعتىاشبك تسصار

يرر خواج ررتس  ايرر   اأنسان  رر اأن رر اتضرر نا ان كرا اتوأبرر  ا أإلقت   رر ا ب سعراار سط ررًاابررهنكاأن رر   

تغر اأن روأبزاأن كام ر اتامر إلنك ن اأاأن رن يجعااصرنا ب سارىاآخرنافرإ اا.كبيرنًأانعره اأن رتس  أ أبراًا

أالبررنزا  ارريت عاااقرراتاأنساررر سترروناأ اصرر  ماع ررواأنسالرررناأن أصرربحاكررهنكفرر اع ت رر اأن  ررويق.

أن رر س ااأالت رراهينا أنررهياد رراهمافرر ابارراءأم ررازا ظائفعرراا ت ميررقاأهرر أفعااهررواأالتصررالاذ اافرر 

ابأاميلةأنسارر افر اأيار ا ر ااأد را ا  أئرناأنسالقراتايأتيأنطيب انت  ا  ا أن فاباعتيعاا رناهااا

أالم نمررنا  أأااتسرربي ا.أنساررر   ظررائفاأنسالقرراتااأهرر أفأالم نمررناجس راترر اأن  سرر  ةافرر ات ميررقا

ر رراايرروفنابعرر أا  ق رراا تكتفرر اعتررىا  أئررناأن  ا رر اارا  رراتفرر اتررن يجا ت ررويقاخرر راتا ااجرراأزأًا

اأالعال ا أن ب ساتاف اأن  ا اتابواأ اتما راتاأن  راأةاأالنك ن م ر اعبرناأنسالقاتاأنسار ا أق ان
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عارر ايرر اانررماتمررفأ ا كبيررنا ان  يثرر ات طرروأاجشرركوار  رراأالم نمررنا غينهرراارررنا اررائواأالتصررالاأ

. راتباشنانت تعا أنسأن ن يجابواي مارناخالنعااأنب عاأن 



 ؟فلسطينما أهم أدوات الترويج اإللكتروني التي تستخدمها الشركات في السؤال الثاني: 

نةأايير ابترر اأتاأن رن يجاأإلنك ن مر اكررا اب أبر اكبيرأن  واررماأنسراناأل  اأ ااتوصرتناأن أأار اإنرى

ا%(.ا73.88وي ابتغنا)(ا با ب ارئ3.69)م اككواأإلنك ن ااأتاأن ن يج  اب األ  اأن  واماأن

افت ررررررطينجررررررا  أتاأن ررررررن يجاأإلنك ن مرررررر اأن رررررر ات رررررر س رعااأنشررررررنكاتافرررررر امييييييا  يمييييييا يتعلييييييق أ

افكامنام ائ عااعتىاأنا واأن ان :

 لتواصل االجتماعي:الترويج عبر مواقع ا -1

برراءاات ررطينف رر افرر اأإلنك ن مجانت  رراأةافرر اأن ررن ياوأقررعاأن وأصررواأالب  رراع  أبرر اأارر س أنارأ ا

الا س أناروأقرعاأن وأصرواأالب  راع افر اماأن  اب انت أب اأنكت  اأايي ابت اأن  واكبينةب أب ا

ا.ا%(87.31 با ب ارئوي ابتغنا)(ا4.37)افت طينأن ن يجانت  اأةاأإلنك ن م  اف ا

 لبحث:الترويج من خالل محركات ا -2

بررراءاب أبررر اانفت رررطيك ن م ررر افررر اأةاأإلن يجانت  رررا ررر افررر اأن رررنار نكررراتاأنب أبررر اأاررر س أناأ ا

الاررر س أنار نكررراتاأنب ررر افررر اأن رررن يجايررر ابتررر اأن  وارررماأن  ررراب انت أبررر اأنكت ررر اأاير وارررط 

ا.ا%(72.85 با ب ارئوي ابتغنا)(ا3.64)افت طيننت  اأةاأإلنك ن م  اف ا

 ع اإللكتروني للشركة:الترويج باستخدام الموق -3

برراءاافت ررطينانت  رراأةاأإلنك ن م رر افرر نك افرر اأن ررن يجا مرر انتشررعاأإلنك ناس أناأن وقرر أبرر اأارر  اأ

الار س أناأن وقرعاأإلنك ن مر انتشرنك افر اأايي ابت اأن  واماأن  راب انت أبر اأنكت ر اكبينةب أب ا

ا.ا%(81.61نا) با ب ارئوي ابتغ(ا4.08)افت طين اف اأن ن يجانت  اأةاأإلنك ن م 
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 وني:يد اإللكتر ج عبر البر التروي -4

بررراءاب أبررر اافت رررطين ررراأةاأإلنك ن م ررر افررر انك ن مررر افررر اأن رررن يجانت س أناأنبنيررر اأإلأبررر اأاررر   اإ

الاررر س أناأنبنيررر اأإلنك ن مررر افررر اأن رررن يجاأاييررر ابتررر اأن  وارررماأن  ررراب انت أبررر اأنكت ررر ار واررط 

ا.ا(%60.85 ب ارئوي ابتغنا) با(ا3.04)افت طينأةاأإلنك ن م  اف انت  ا

 مول:تف المحبكات الهارويج عبر شالت -5

بررراءاافت رررطين  رررولافررر اأن رررن يجانت  ررراأةاأإلنك ن م ررر افررر ااررر س أناشررربكاتاأنعررراتفاأن  أبررر اأ اإ

   ررولاالارر س أناشرربكاتاأنعرراتفاأنأاييرر ابترر اأن  واررماأن  رراب انت أبرر اأنكت رر ار واررط ب أبرر ا

ا.ا%(66.77بتغنا) ب ارئوي ا با(ا3.34)افت طين اف اف اأن ن يجانت  اأةاأإلنك ن م 

توجل  ملن قبلل وجلود  التي توصلت إلى (2011) وآخرينش ة شالدراس أتفمناهه اأنا ائجارعا

ركات صناعة الدواء األردنية نحو استخدام االنترنت فلي التسلويق، ملن أجلل متابعلة متطلبلات ش

لى إتي توصلت ال (2011) آخرينماعيل ودراسة إسكهنكاأتفمنارعاا.عرفة ارائهمالمشترين وم

قلل التكاليف المالية واألعبلاء أن استخدام منظمات األعمال للتسويق اإللكتروني لخدمة عمالئها ي

ا.ينلعمالء المشترالجسدية على ا

اابياعرااعبرناروأقرعاابباذنكاإنىاأ اغانب  اأناراساأصرب نات سارروا ت وأصرواف  راحثةزو الباعوت

أا تس ر اأنشرنكاتانت رن يجاترفاأن   ونر تكرو اأنعوأأا كرهنكافرإ ارسظ عرماد  أن وأصواأالب  راع 

خاللاناروأقعاأن وأصواأالب  اع ا عبناأنناائوارنا  أا كهنكاعبن تسعااعبناروأقسعااأإلنك ن م

ق  ا أ   اأفسرررالاأن رررعواتميررر مارررر لافسان ررر اأن  تررر اأن  رررويد سرررواررررنا هرررهأا  ونررر أاأترررفاأن أنعوا

جشرنأئ  اا اأدصرالاأن ستورر اأنصر    انت  عروأفراجاأزأًاا  أأًايتسباأالم نمنافإ انهأاا.أنس الءاعتيعا

أن  ا رررر اأ ابوأاررررط ااأاررررالتاأالنك ن م رررر اأ اعبررررناأناشررررناعتررررىاروقررررعأن س تفرررر اارررروأءاعبررررناأن نا

ا.أناشنأتاأالخباأي اأالنك ن م  اأن  أي ا غينها
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 لزبون؟الثقة واألمان التي تقدمها الشركة ل السؤال الثالث: ما درجة

أايير ابتر اأن  وارماكبيرنةب أبر ااتبراء اأن ر اتمر رعااأنشرنك انتزبرو اثم ا أألررا أب اأنأ ااتبين

 با ررب ارئويرر ا(ا3.88)ان أبرر اأنثمرر ا أألرررا اأن رر اتمرر رعااأنشررنك انتزبررو ات رر اأبرر اأنك  رراب انت نأ

ا.ا%(77.69بتغنا)

يات أن للتقن التي بينت (Yulin et al., 2014) يولين وآخرونراسة د أتفمناهه اأنا    ارعا

ء االشلر ةبة فلي إعلادكبير في ثقة المستهلك والرغ دمة في عمليات التجار اإللكترونية أثرالمستخ

ا.أخرآ ةمر
أي اأنسارتر اجان  راأةاأإلنك ن م ر اتمروناجكافر ا ارائواابباذنكاإنىاأ اأنشنكاتاأن  ااوتر  الباحثة

لاأتباععرااررناخرالاكاتعمأا ذنرأن رنق انب امراتعما ي راج أألرا ان  اد ازبائاعاارناأنمنصا ا اأألرنا

 عان  ررر أاعررناطنيررقابررنأرجاي ادرر اقويرر ااأن رر اتضرر ناعرر ناأخ نأقعررراأألاررانيبا  اررائواأن  ادرر ا

نأقراتأاأألررناأنرهياير  ياإنرىاشرسوأاأنزبرائناجراألرنا أنثمر اكبنأرجاأن  ادر اررناأنفين اراتا أالخ 

اتسارتعماجان  اأةاأإلنك ن م  .اعا 

 ؟فلسطينلد  الشركات التجارية في  كترونيلتسويق اإل ال ال الرابع: ما مستو  السؤ 

أايير ابتر ارنتفسر براءاب أبر اافت رطينولاأن  رويقاأإلنك ن مر افر ار ر أ ااتوصتناأن أأا اإنرى

 با رب ارئوير ا(ا3.87)افت رطينن   ولاأن  ويقاأإلنك ن م اف اأن  واماأن  اب انت أب اأنكت  ا

ا.ا%(77.42بتغنا)

أن انللاك واقللس تللي أظهللرت نتائجهللا ال (2011)اطسةة ل اسةةة وادي ودرت فررقاهرره اأنا   رر ارررعا ا

لكتروني لدآ البنوك العاملة في قطاع غلزة، وكلذلك تلوفر عناصلر اسلتخدام ممارس للتسويق اإل

التللي  (2011) رينوآخةةش ة شةةالدراسةةأاكررهنكاأتفمررنارررعابدرجللة مرتاعللةالتسللويق اإللكترونللي 

يق، مللن أجللل متابعللة متطلبللات ت فللي التسللواالنترنلل األدويللة تسللتخدمإلللى أن شللركات  توصلللت

ا.المشترين ومعرفة ارائهم
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فررر افررر حاأن  رررالاأرررراناأن   رررعااررراهمانك ن مررر ا رررويقاأإلأن انرررىاأ اررربباذنررركاإاوتفسييير الباحثييية

ت  رويقانأن  يرزةاهره اأن وأمربا اا.أ اأنصرغينةأنكبيرنةااات   اأن  ييرزابريناأنشرنك نت  رويقان رتسعم

ا.ااتعسزيا ةارب  ااتوبا  ات بعاههأاأألأنشنكاتاأن م ات سوارناأن عواعتىاأإلنك نا

ر التييرويج للتجييارة اإللكترونييية التييي لعناصيي ليية احصييائيةثيير ذو دال يوجييد أ "الالفرضييية األولييى: 

 "تستخدمها الشركة على التسويق اإللكتروني

ك ن مرررر أاأرررررااجانا ررررب ا%(افرررر اأن  ررررويقاأإلن40.8يرررر  نابا ررررب ا)اتبرررريناأ اأإلعررررال اأإلنك ن مرررر 

بانا رب اك ن مر أا ايقاأإلن(افر اأن  روا20.9ار اأإلنك ن م  افم اتبيناأمعاات  نابا رب ا)سالقاتاأنسنت

ن ب سراتاإنك ن م رًاافمرر اتبريناأمعرااالاترر  نافر اأن  رويقاأإلنك ن مرر ايير اأ ام رب اأن ررا ينااشر ماأن 

ا(.0.089-)اباءتاراسفض ا اانب 

داللة إحصائية في  اتعالقة ذظهرت وجود أالتي  (2017اسة قعيد )در  ارعا أتفمناهه اأنا  

 .مستهلك الجزائريروني على سلوك التأثير الترويج االلكت

هره اأنا   ر اإنرىاأ اأن    رعاأنفت رطيا اكغيرن اررناأن    سراتاأألخرنلاي را ناج راااوتعزو الباحثة

ترىاررناأن رعواعاأصربحع افمر االب  راأن وأصرواأاشاأاأالم نمنا روأقرع ب بباأم د  عا يشاه أا

نشررنكاتاأن  اأيررر ا م ررًاأاكررهنكافررإ اأأارر س أناهرره اأن وأقررعانإلعررال اعررنارا  اتعررااإنك نااأنشررنكات

ا.أنزبائنإل اأةاأه  انااأا س أناأن وا مىا أنناوراتا أنفي يورثواأن ستا ات  س نارثينأتا

التييي ج للتجييارة اإللكترونييية التييرويية ألدوات أثيير ذو دالليية احصييائ يوجييد"ال الفرضييية الثانييية: 

 "ويق اإللكترونيمها الشركة على التستستخد

%(افررر ا21.8يررر  نابا رررب ا)اعبرررناروأقرررعاأن وأصرررواأالب  ررراع اأن رررن يجتوصرررتناأن أأاررر اإنرررىاأ ا

ترر  نابا ررب افمرر اتبرريناأمعررااانت ررن يجارررناخرراللار نكرراتاأنب رر أن  ررويقاأإلنك ن مرر أاأرررااجانا ررب ا
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إلنك ن مر اجاجاار س أناأن وقرعاأأن رن يأ اا رويقاأإلنك ن مر أا تبرينفر اأن %(ا4.0غرنا)ضا ف ابت

انت رن يجاعبرناأنبنير اأإلنك ن مر يقاأإلنك ن مر أا بانا رب ا%(اف اأن  روا30.2ي  نابا ب ا)انتشنك 

-ضر ا ارانب ا)فم اتبيناأم االاير  نافر اأن  رويقاأإلنك ن مر ايير اأ ام رب اأن را ينابراءتاراسف

%(افرر ا36.3يرر  نابا ررب ا)اولعرراتفاأن   ررأن ررن يجاعبررناشرربكاتاأن اتبرريناأكررهنكافمرر اا(أ0.022

اأن  ويقاأإلنك ن م .

 ن مر انت  ا ر ا ررااأن وقرعاأالنكاأ أظعرنتاالتيي  (2017دراسة قعييد )ررعاا   أتفمناهه اأنا  

  . عتكعتىااتوأاأن  اتا ينأًاايجاأالنك ن م د وي ارناأكثناعااصناأن ن ا

أن عواأنوصولانس الئركاأيا رااد سوارناا أن  ويقاأإلنك ن مىاأ اهه اأنا    اإناوتفسر الباحثة

واكا ارااد س   ون ا أبعزةاأنك بيوتناأن   ون اف اكوارفاألفنأ اد  س رو اأنعوأتفاأنايههبو أ

معااجشركواد ر س روااأا ذنكاعناطنيقاروأقعاأن وأصواأالب  اع اأن ر مااعت  اأنوصولاإنيعع ت 

أإلنك ن م ر ا أن ر اتظعرناعترىاناروأقسعراان يرزةانسرن ارا  اتعرااعبركبينأا ت ر غواأنشرنكاتاهره اأ

ا ون .تاركو اإعالماروأقعاأن وأصواأالب  اع اخاص اعا راات

ة احصائية لعناصر الثقة واألمان التي تقدمها الشركة و دالليوجد أثر ذ"ال الفرضية الثالثة: 

 "إللكترونيللزبون على التسويق ا

%(اف اأن  رويقا49.6ت  نابا ب ا)ا اشنك انتزبوا أألرا اأن  اتم رعااأنعااصناأنثم انم اتبيناأ ا

التةي  (Yulin et al., 2014) يةولين وآخةروندراسةة ررعا أتفمرناهره اأنا   ر ااأإلنك ن مر .

لمسلتهلك كبيلر فلي ثقلة ا أن للتقنيات المستخدمة في عمليات التجلار اإللكترونيلة أثلرتوصلت إلى 

ا.أخرآ ةء مراالشر ةوالرغبة في إعاد

ا ن   اف اأنأنن باحان د دصبم ا افإأم اكت ااشسناأنزبو اجانثم ا أألرااه اأنا    هاوتفسر الباحثة

 زيررا ةاأاأا أن سررنفاعتررىارا  اتعرراا طررنقاأنرر فعاأن رر ات رر س ر أن وأقررعاأإلنك ن م رر انتشررنكاتعتررىا
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ير اأن ر ات رنلاعترىا  أهااأ اتر عماأنصرفماتاأن  اأابد كنااأن  اأآلرا  فعاأناجامظ  ا ع اأنزبو ا

 .أإلم نمنشبك ا

 ائج المتعلقة بالمواطنينالنتمناقشة  •

 ؟فلسطينفة بالتجارة اإللكترونية لد  المواطنين في ا مستو  المعر مول: السؤال األ 

أايير ابتر ار وارطاًااكرا افت طينر  ولاأن سنف اجان  اأةاأإلنك ن م  ان لاأن وأطايناف اأ ااتبين

افت رطين لاأن روأطاينافر انك ن م  انران  اأةاأإلن   ولاأن سنف اجنكت  اأن  واماأن  اب انت أب اأ

ا.ا%(58.16وي ابتغنا) ب ارئ با(ا2.91)

أن  التللي توصلللت إلللى (Al-Sultanny, 2006دراسةةة السةةل اني ) أتفمررناهرره اأنا   رر ارررعا

اات.طاء الانية والدقة في المعلومعض األخاناك بعض الاجوات مثل عوائق االستخدام وظهور ب
أنررىاعرر ناأن سنفرر ابعرره ااأ لاأإلنك ن مرر اأنثمرراف اترر م اأنرروع ىاإنررأنا   رر اهرره ااوتفسيير الباحثيية

بعره اأنس رر ااأن روأطاينافرإ ار ر ولارسنفر أاجان ران اأنوأارعاأآل اأم شراأهاعتىاأنرنغماررنااأنس ر 

لاهره اطاينا ط رام عمايرواأن روأا اب وع   ن   اق اناأنشنكاتا أن عاتاأنبباع ناطًااج كا ار وا

خفضاكتف اأن ا جأا كهنكاتسو اأن  اتسو اعتىاأن   عتكارناخاللااصا د أالق أنس ر ا فوأئ هاا

افائ ةاعتىاأالق صا اأنوطا .جان

 ؟فلسطينما أهم التحديات التي تواجه تطبيق التجارة اإللكترونية في السؤال الثاني: 

يير ابتر ااأر وارط ًااكامرنافت رطين افر أةاأإلنك ن م ر يرقاأن  راوأبر اتطب اتأن   داتاأن رأ ااتبين

افت ررطينأإلنك ن م رر افرر ا  رر داتاأن رر اتوأبرر اتطبيررقاأن  رراأةانتن  واررماأن  رراب انت أبرر اأنكت رر اأ

ا.ا%(62.59 با ب ارئوي ابتغنا)(ا3.13)
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ف اأنسر راتاايوب اضسفاأم أن  اتوصتناإنىا (2010شاهين،  أأا ا) ت فقاهه اأنا    ارعا

 أ  أتاأن فعاأإلنك ن م  أا ع ناتوفنااك ن م  إلنأن صنف  اأي  اأنس راتااأن  ادم رعااأنباكارنام

ا. ع ناكفاد ا فاعت  اأمظ  اأننقاج اعتىاأن ستوراتاأنبيئ اأنماموم  اأن اااب أ

ت رر ات رراناع إلا اااررب إنررىاأألطررناأنماموم رر ا أن اظ   رر اأناأالف مرراأ أ هرره اأنا   رر اوتفسيير الباحثيية 

 أار س الاأنتغر اأن  ت ر ا أن   رولاأن  تر .عر نا.ا ام ر ت  راأةاأإلنك ن انم نمرناأنشنأءا أنب عاعبناأال

كتفرر ااأتفررا أتك  ا أنوصررولاجشرربك اأإلم نمررناأ ا    رر انالتصرراالتاأنالاررعرر ناكفادرر اأنبا رر اأنكييذلك 

أ اصرررر اأألفرررررناخاافظررررر ا اأنوصررررولاإنررررىاشررررربك اأإلم نمررررنا أألهررررماضرررررسفاعرررر  اأن  رررر س ريناجان  

شرررنأءاعرررناطنيرررقاأنأطايناعرررناإي ررراناأن رررواواهررره اأنسوأررررواأ تاإنرررىاأاكرررأنشرررنأءأن  رررئونيناعرررنا

 أالم نمن.

 ؟فلسطيناستخدام التجارة اإللكترونية في ما درجة مخاطر السؤال الثالث: 

اأاييرر ابترر اأن  واررمر واررط ًااكامررنافت ررطينفرر ا أن  رراأةاأإلنك ن م رر  رسرراطناأارر س أنأ ااتبررين

 با رب ارئوير ا(ا3.13)ا رطينفت راأةاأإلنك ن م ر افر اأن  ن سراطناأار س أنأنكت  ا انت أباب أن  ا

ا.ا%(62.59بتغنا)

التييي  (Sharma, & Chuang, 2016)ا وشييونج شييارم دراسيية أتفمررناهرره اأنا   رر ارررعا

 بو اأنكثينارناقضادااأألرا ا أنسصوص  اأن  اتس بنا غنأتاف ارسارالتاأن  اأةاتوصتناإنىا

اأالم نمرنا  ارائواتابوأارط اتورراتا أن ا  راتا أنسر رك ن م  أا أن ر اتشر واممروا تبرا لاأن سأإلن

ا.أن فع

جرانطنقاأن ررت   انت ساررروارررعاع ت رراتا رروأطاينافرر اأنهرره اأنا   رر اإنرىاأ اعرر نارسناوتعييزو الباحثيية 

رررناألاصرر أاأاتعماأنسأالم نمررنأاأ لاإنررىابستعررماعنضرر انت ررنق ا أخ ررنأقاب امررارارر اعبررنأآلأنشررنأءا
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 سرراطناأإلنك ن م رر ارررنايناعنضرر انتأةاأإلنك ن م رر افرر افت ررطأنررهياأ لاإنررىابسررواأارر س أناأن  ررا

ا.انق ا أخ نأقات

مين وجهية  فلسيطينتسويق اإللكتروني لد  الشيركات التجاريية فيي السؤال الرابع: ما مستو  ال

 نظر المواطنين؟

أن  وارررمااأاييررر ابتررر ارررط وار  أبررر ابررراءاباينفت رررطر ررر ولاأن  رررويقاأإلنك ن مررر افررر اأ ااتبرررين

اررررنا بعررر امظرررناأن ررروأطاينافت رررطينمررر افررر اقاأإلنك ن ان  ررر ولاأن  ررروي اأنكت ررر اأن  ررراب انت أبررر

-Alدراسةةة السةةل اني ) أتفمررناهرره اأنا   رر ارررعاا.ا%(67.21 با ررب ارئويرر ابتغررنا)(ا3.36)

Sultanny, 2006) أن انلاك بعلض الاجلوات مثلل عوائلق االسلتخدام وظهلور  التلي أظهلرت

ا.طاء الانية والدقة في المعلوماتاألخبعض 

ان وع  اف اذنكاعااأ اأن ببوتر  الباحثة  ئ اإنىاع ناق اناأنشنكاتا أن عاتاأن سا  اب  أاكاف 

عتكا نك ن م أا ر لاأنفوأئ اأن  اد ايعااكوارناأنشنك ا أن  يقاأإل وا ه   اأناينايولاأاأن وأط

ار ا أن الأ ا أن ع  اأنوقن اتوفين اخالل اكان اههأ اأ كو ان  اأن وأط  ارسنف  ار  ول اعتى اينان

اا.نف عمار واط ي اكامنارسأايجان  ويقاأإلنك ن م 

اإللكترونية  بالتجارةالمعرفة بين مستو  الفرضية األولى: ال يوجد عالقة ذات داللة احصائية 

 والتسويق اإللكتروني. 

ا بو  اطن د اتبين ااعالق  ابين اأإلنك ن م روبب  اجان  اأة اأن سنف  اا ر  ول أن  ويقا بين

ا(.ا0.000صائ  ا)ب الن اإيا(0.475رسارواأالأتبا ا)أإلنك ن م أايي ابت ا

اأنا    ارعا ذات داللة عالقة طردية  وجود أ هرتتيال( 2018دراسة البارود ) أتفمناهه 

ا .إحصائية بين التجارة اإللكترونية وتحقيق الميزة التنافسية ارع اأدضًا دراسة قعيد  أتفمن
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الترويج  داللة إحصائية في تأثير اتذ طردية عالقةتي توصلت إلى وجود لا( 2017)

ترويجية إلى  وسيلة منتأثير متااوت روني على سلوك المستهلك الجزائري، لكن اذا الاللكتا

ا.أخرآ

جطنقاأألرا اأن  اا  م    اإلنك ن مهه اأنا    اإنىاأ ارسنف اأن وأطناجان  اأةاأاوتفسر الباحثة

اأنش اأألاتوباف اأن تم رعا اههأ افإ اذننكاتاأن  ات  س ن واتساراكاي  ياإنىن يجان ا  اتعاأ

ا أنشنا اأإلنك ن م   اجان  اأة اأإلم نمنأنكثينين اعبن اجان أء اإأ اي  ي اجان  ويقاان  اأن سنف  ازيا ة نى

اأإلنك ن م .

ة ديات التي تواجه تطبيق التجار ئية للتحلة احصايوجد أثر ذو دال ال الفرضية الثانية: 

 "اإللكتروني على التسويق فلسطيناإللكترونية في 

 رب اتر  ناجشركواعك ر ا باافت رطين  اتوأب اتطبيقاأن  اأةاأإلنك ن م ر افر ان   داتاأنأناأ اتبي

 م رر افرر ا%(افر اأن  ررويقاأإلنك ن مرر أاأياأ اأن  رر داتاأن رر اتوأبرر اتطبيررقاأن  رراأةاأإلنك نا51.2)

ا%(ا ه ام ب ارنتفس .51.2ا ب ا)ُ  ارناأن  ويقاأإلنك ن م ابتَاافت طين

با ر اأن    ر أاا اأارساأاأالتصراالتا أالم نمرنا ضرسفاأننرىاأ اأأتفرهه اأنا   ر اإاالباحثة وتفسر

ا اأةاأإلنك ن م  .ت  داتاب د اأ نتاعتىاتمت صاأا س أناأن إنىا بو اأ لا

إللكترونية في ئية لمخاطر استخدام التجارة الة احصاثر ذو دال وجد أيال الفرضية الثالثة: 

 "لكترونيعلى التسويق اإل  فلسطين

%(ا53.1تر  ناجشركواعك ر ا با رب ا)افت رطينأن  اأةاأإلنك ن م ر افر ا ناأا س أنرساطتبيناأ ا

اتمترررروارررررنافت ررررطينأن  رررراأةاأإلنك ن م رررر افرررر ا رسرررراطناأارررر س أنأن  ررررويقاأإلنك ن مرررر أاأياأ افرررر ا

ا.%(53.1ا ب ا)ك ن م ابويقاأإلنأن  
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اطايناعرنأن روأ سرا اأبطنافإ اذنكاي  ياإنىا اكت اازأ تاأن ساهه اأنا    اإنىاأم تف ناأنبايث ا

ا.وصي عمأا س أناأن  اأةاأإلنك ن م  ا ذنكاخوفًااعتىاب اماتعما خص

 ثانيا: التوصيات

ارناخاللاأنا ائجاأن اجم اتوص اأنبايث اج اايت :
  راأةاأإلنك ن م ر أاتئ ر انرالا روفينابيئر اقاموم ر اتشرنيا  أ شرنيا  ابضن أةاق اناأن تط اأن .1

ا. ن م  مو اأإلنكاتا أنسأتاأإلنك ن م  أا أن وق س أن   ا اع  ا اأنو ائقخاص اأا
ة، وذلك لتطلوير لتصميم خطط استراتيجية شامب المختصة يةالالسطين اراتوزال تقومأن  .2

 .نيسطيلالمجتمس الا ترونية فيجارة اإللكخدام التاست
نمانرر  ن ارررعاأنسرراأن ا رريقاأان سررا  ا اجاأنفت ررطيا  ان سررا  اأنرر  ن  أاأأةاأن سطرر مأ اتمررونا زا .3

ا.ماًاأن  لاأن  اخاضناأن  نب ار باه عا فا ةارناأنسبنأتاأن اجم انأنساأب أانال
يني اأنوأارس أاهوع  اأن  اىازيا ةاأن تعا زأأةاأالتصاالتا تكاونوب ااأن ستوراتأ اتس وا .4

لا أشاالإذأع ر أا ررناخراأ افرزةتر ر أار إعالارجلابرنأ   اأن  اأةاأإلنك ن م  ارناخرالهجا
ا.أإلم نمنأنس وأا روأقعا

 اواأن  رراأيأا خاصرر اقرراموامرر اجانس ررتتطررويناأنمرروأميناأن  ساعتررىاأالق صررا  زأأةاتس ررواأ ا .5
ىاتر أا أدضًااتطرويناأنمروأميناأن ر اتس رواع م ناك  اتاأن  اأةاأإلنتع اءنارعأنضنيب اني ال
ا.كعتي اد اأن   

 نررر فعاأإلنك ن مررر أقررراتاأالئ  رررا أا أمظ ررر اأوفيناقررروأميناتررراظماأارر س أناجطاىاترررترررأنس ررواع .6
ا.ه اأنبطاقاتعأنساص ابا يكو اأنمامو ا أض ًااجكواأن فاصيو

ف ااأإلنك ن م  اأن  اأةا بىاتهنيواأنسقباتا أن   داتاأن  اتوأتوارناقبواأن كور اع أنس .7
 .طين تف

عااصرررناأن رررن يجاأالنك ن مرررر ااأنق ررراناب أأاررراتاتسصرررصاكررررواراعررراان أأاررر اعاصرررنارررررن .8
ا.أنشنأءانت   عتكا ر ا ن ارسنف اتا ين اعتىارنأيواأتساذاقنأأ
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 لمصادر والمراجعا

 أوالا: المراجع العربية

-.اأنرررر أأاأن ارا رررر اخل إسييييتراتيجيمييييد –ق رة التسييييويإدا(.ا2010أبررررواأنا رررراأار  رررر .ا) •
اأاب عوأي ارصناأنسنب  .1إاكا أي أا 

أاعمييالءالجديييدة للآليييات التواصييل  –التسييويق اإللكترونييي (.ا2012 رراأار  رر .ا)أبررواأنا  •
اأاأن أأاأن ارا  أاأإلاكا أي أارصن.2 

تسيييويق االلكترونيييي ال(.ا2011فى.ا)نشررر خأارصرررط ررر يأا أإاررر اعيوأاشررراكنأا بنكررراتأاي •
ع ا أاأابارس افيال نف اأادام الوسائل االلكترونية كردوات للتمايز بمنظمات األعمالواستخ
ا.أألأ  

أاعلومييات فييي فلسييطين وافاقهيياواقييع اقتصيياديات الم(.ا2004نادااررينار  رر .ا)أشرر   أاجكرر •
اطين.ابت أافت طا  أامأاان اراب  يناغيناراشوأةأابارس اأنا اناأنوا

ة االلكترونييية فييي تحقيييق الميييزة التنافسييية فييي البنييوك دور التجييار (.ا2018ا .ا)جرراأ  أاإدرر •
ناراشروأة.اأن ارسر اأإلارالر  أاغرزةأاراب ر يناغيراأاأاران ع غيزةالتجارية الوطنية في قطيا

ا.فت طين
وأأ ا يرر ا ك ررأاأطنادور االنترنييت وتطبيقاتييه فييي مجييال التسييويق(.ا2003جس رر أاإبررنأه م.ا) •

اأن زأئنأاأن زأئن.راشوأةأابارس اغينا
أاراشروأأتابارسر االتجيارة االلكترونيية(.ا2008 أار  ر امروأأا يطرابأاعرزاأنر ين.ا)بنها •

اي .أنم ساأن ف وا
أافة اإللكترونيية: األدوات والمخياطرأعمال الصيير (.ا2014أن سي اا بوأأساأي  .ا)بنيك أا •

ان.أا أأاأنك اباأن  ي أاأنماهنةأارص1 
أار أار امظياهر االقتصياد الجدييدا(.ا أقر اج ث ر اجساروأ :2008ارينأازير .ا)ارنأا أهيبناع •

اعتوناأن  يينأاج كنةأاأن زأئن.
نر  ن اأاأن ت مرىاأااللكترونيية: االفياق والتحيدياتسيائل اليدفع و (.ا2004ل.ا)بناع راأةأامروأ •

 .2004اراأسا17ا-16ا-15يولاأن  اأةاأالنك ن م  أابارس ا أقت أاأن زأئنأا
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االجتماعية أداة للتسويق االفتراضي  الشبكات(.اا2012ف   .ا)أي  اا ماصنأامبوشاام أا •
ل:اأالق صرررا ا اأنسرررار ايرررواأنست ررر اأنررر  نأار أختررر اضررر ناأن ت مرررىافيييي المجيييال السيييياحي

ق صررا داتاأن  ن رر أاأن نكررزاأن ررارس أاخ رر  ارت امرر أاأدرراناأالف نأضرر ا أمسكااررات اعتررىاأال
ا.13-14/5/2012

لكترونيييية فيييي االقتصييياد جية لتنميييية التجيييارة اإل نحيييو اسيييتراتي(.ا2003ن .ا) مررر أاع رررأن •
اأا  أي اأنب وثاأإل أأي أاأن ارس اأإلاالر  .المصري 

أا أأاأنفكرناييةالتسويق وتحيديات التجيارة اإللكترونا(.2004.ا) اأن   رنر   اعباأفيقتوا •
ارصن.ااشنا أن وزيعأتأنسنب ان

 رويقاأالنك ن مر افر اظرواام ر اتطبيرقاأن (.اإرك2014  ر .ا)أن نبنيأاأي ر أا أنسرزأ يأار •
أن ك راءا أأا اأا طالع  اآلأأءاعيا ارناأن  ئونيناف اشرنك اا-تا   اأأساأن الاأنبشنيا

األنبيار للعليوم االقتصيادية مجلية جامعية ف ار افظ امياولافر اأنسرنأقا".اع اأأل  ي انصاا
ا(.11)6أاواإلدارية

ت اللكترونييية علييى العملييياتعمال النقييود اأثيير اسيي(.ا2011.ا)أن ررزأأ يأامرروأأاصررباناعزيررز •
 أاأاان اراب  يناغيناراشوأةأابارس اأنشنقاأأل امأاع ا أاأألأ  .المصر ية

أا أأا1أا عربييةمقدمية فيي التجيارة االلكترونيية ال(.ا2004)اف رانابيرور . ازيأاعبر اأني •
اأنفكناأن ارس أاأإلاكا أي أارصن.

ناغيرناأاأاران اراب ر يلكترونييةوني للعقيود اال ظيم القيانالتن(.ا2007ي نأاد يىافالن.ا) •
اراشوأةأابارس اأنا اناأنوطا  أافت طين.

أاأن ارسررر اأإلارررالر  أا1أا الدوليييية المحاسيييبة(.ا2001يترر أاارررانمأا بنبرررو أايوارررف.ا) •
اغزةأافت طين.

أا"ماييةتكنولوجيا أمنية المعلوميات وأنظمية الح(.ا2007ر أاعالءأا أنسام أاارس .ا)أن  ا •
اأاع ا أاأألأ  .وزيع أن اأئوانتاشنأا أأا ا1 

اسية در  -جيرائم التجيارة االلكترونيية ووسيائل مواجهتهيا(.ا2010 واا أافع ابناأأش .ا)أن •
انا أن وزيعأااتطا اع ا .أن  ابانتاشا-مقارنة
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أا أأاأاررار انتاشررنأاع ررا أا1أا والتسييويق االلكترونييي التجييارة(.ا2009ختيرروأاماصررن.ا) •
اأألأ  .ا

أاأاررررائواي الجزائييييرقعهييييا فييييااللكترونييييية حتميتهييييا وو التجييييارة ا(.ا2011 د رررشأاارررر   .ا) •
اراب  يناغيناراشوأةأابارس ارا  وأيأاأن زأئن.

ارررران اأاأاالتجييييارة اإللكترونييييية حتميتهييييا وواقعهييييا فييييي الجزائيييير.ا(2011ارررر   .ا) د ررررشأا •
ناغيررررناراشرررروأةأاكت رررر اأنسترررروناأالق صررررا د ا أن  رررريينأابارسرررر ارا رررروأيأاق رررراطيا أاراب رررر ي
اأن زأئن.

أا أقررر ارم رررر اأنرررىارهيييا عليييى الصيييناعةرونيييية وأثااللكت التجيييارة(.ا2004رعاررر .ا)ارررعا م أا •
ا  ا اأن ا سأاأن  عوأي اأنسنب  اأن وأي .صااع  أاأالبأن اظ  اأنسنب  انت ا   اأن

أا أأاأن ارررر ا1أا التسيييويق مفييياايم معاصيييرة(.ا2003فيق.ا)نأا يررر أ أاشررراررروي أ أامظرررا •
 نتاشنا أن وزيعأاع ا أاأألأ  .

راهي عررراا رساطنهررراا تاظ  عرررااأنمررراموم (أاك ن م ررر ا) اأإلنوا(.اأنامررر2004 أار  ررر .ا)أنشرررافس •
ا  اشنط ا ب .ص أهااأكا د أاتمجلة األمن واألمان

ا- رساطنهاا  ارائواأننقاجر اعتيعرااأالنك ن م امظماأن فعا(.2010هللا.ا)عت اعب ااأشاهين •
أا ا(1(أا )12ج)ررررأامجلييية جامعييية األزهييير بغيييزةعترررىاباررركافت رررطينأاا أأاررر اتطب ق ررر 

 511-546. 

ي ادارة تييرثير النقييود االلكترونييية علييى دور البنييك المركييزي فيي(.ا2012.ا)ايبأار  رر أنشرر •
أضرر ا أمسكااررات ا صررا اأالف نا.اأن ت مررىاأنست رر اأنرر  ن اأنسررار ايررول:اأالقاسيية النقديييةالسي

أن نكررررزااعتررررىاأالق صررررا داتاأن  ن رررر أاكت رررر اأنسترررروناأالق صررررا د ا أن  اأيرررر ا عترررروناأن  رررريينأ
ا.ا2012راأساا14ا-13 نةاخاللاأنفات ام أرأن ارس اخ   ا

(.ااأ ررررناأارررر س أناأن  ررررويقا2011ةأار  رررر .ا)شررررالشأاعابررررنأا أن رررروأيأااررررت  ا أا أنشرررروأا •
دراسيات العليوم كاتاأن  أءاأألأ م  أا أأا اري أم ر أاتااف   انشناأالنك ن م اف ات ميقاريزةا

ا.160ا-143(أا ا 1(أا )38أارج)اإلدارية
 أأارر ايانرر افرر اأنشررنك اأنساررر اا–أن باشررنااتاأن  ررويقر طتبرراا(.2010أنشرر نيأااررنر .ا) •

ا(أاأن ارس اأن   اصني أاأنسنأق.82أاع  ا)االقتصادلة اإلدارة و مجن ا  اتاأألنبا أا
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اتسنيررب:ااررن أاعترر اأبررنأه مااررن أأا أأااالتجيارة االلكترونيية(.ا2008.ا)اي أأابرراأياشرا •
ا.و د  اأن س ن وزيعأاأن  تك اأنسنبأن نيخانتاشنا أ

ناأا أأاأنفكرررر1 أاالتسييييويق والتجييييارة االلكترونييييية(.ا2009نأار  رررر اعبرررر اأنسترررر م.ا)صرررراب •
اأن ارس أاأإلاكا أي أارصن.

أار ا رر اأنرروأأقا1أا التسييويق اإللكترونييي(.ا2009هاشررم.ا)اأنطررائ أايواررفاا أنابررا يأ •
انتاشنا أن وزيعأاع ا أاأألأ  .

قيييية بييييين أبعيييياد التسييييويق العال(.ا2012.ا) شرررر ون أامرررر لأا أغرررراأاأي ررررأنطويرررروأاأكررررننأا ك •
راء عينية مين الميديرين فيي مجموعية ة تحليليية آدراسي –االلكتروني وأبعاد إبداع المنتج 

.اكت  اأن ر جاءاأن ارسر أارنكرزاأن أأاراتاحافظة بغدادصناعية في ممختارة من الشركات ال
 .171-123أن   مبت  أابارس اأن وصوأا

أا18.ا 21كيييف تواجييه تحييديات القييرن  يق الفعييالالتسييو ا.(2013أن  يرر أاطتسررن.ا)اعبر  •
اب عوأي ارصناأنسنب  .

اه نحيو فرص وتحديات التسيويق اإللكترونيي فيي ظيل االتجي(.ا2004)اأنغا أاع رن .عب ا •
.اأن ت مررررىاأإل أأياأنثررررام انت  ا رررر اأن ررررسو د انررررإل أأةا)أإل أأةا أن  غيررررنأتاأنسان  رررر المييييةالعو 

ا. ة(أاأننيا أاأن سو د أن  ي
 أأااأ1أا التسييويق وتحيديات التجييارة االلكترونييية(.ا2004فيررقار  ر .ا)ن   رنأاتواعبر اأ •

انسنب انتطباع ا أناشنأاأنماهنةأارصن.أنفكناأ
 مبادئ التسويق الحديث (.2008). أنش خأارصطفى ا وم أاعب اأنباامأاي اعزأنأازكنياأا •

اأاأألأ  .ةانتاشنا أن وزيعأاع ا أا أأاأن  ينا1 أاالنظرية والتطبيق بين

ا أأاأن رررراز أيانسنب ررر أاأنطبسرررر اأاأكترونييييالتسييييويق اإلل(.ا2010أنسرررالقأاجشررريناعبرررراس.ا) •
اأنست   انتاشنا أن وزيعأاع ا أاأألأ  .

 انتاشررناأاأنطبسرر اأنسنب رر أا أأاأن رراز أياأنست  رراإلعييالن الييدولي(.ا2010.ا)أنسررالقأاجشررين •
ا أن وزيعأاع ا أاأألأ  .

أاصيياالت التسييويقية اإللكترونييية )مييدخل تحليلييي  تطبيقييي(االت(.اا2012قأاجشررين.ا)أنسرال •
اأألأ  .ا وزيعأاع ا أتاشنا أنأنوأأقانار ا  
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ا.لالقتصاد الفلسطينيالتحتية البنية (.ا2008أنسو ةأاصالنأاأزق.ا) •
مجلة أا(.اأنسوأرواأن   نةاف اأن  ويقا أن  اأةاأالنك ن م  2010أنسوض أاأي  اعب اهللا.ا) •

ا.189-163أا ا 6أا معلمجتقتصاد وااال
 روي اأن ر فوعاتاأه ي عراافر ات(.اطنأئقاأن  أ اأالنك ن م  ا ا2012غا  أأاغ ا افاأ ق.ا) •

(أا28أارررج)شييق للعلييوم االقتصييادية والقانونيييةجامعيية دممجليية برريناأالطررنأفاأن  با نرر أا
ا.590-571(أا ا 1 )

يجييي فييي المؤسسيية لترو المييزيج ا ونييي علييىتر تييرثير التسييويق االلك(.ا2014فررزأزأاخانرر .ا) •
غيرررناان اراب ررر ينا.اأاررردراسييية حالييية المؤسسييية المينائيييية لواليييية سيييكيكدة –االقتصيييادية

ا.راشوأةأابارس ار   اخ ضنأاج كنةأاأن زأئن
الترويج االلكترونيي ودوره فيي التيرثير عليى سيلوكيات المسيتهلك (.ا2017إبنأه م.ا)قسي أا •

أاأارران اية "دراسيية حاليية الجزائييرتصييادسسييات االقرف المؤ طيي تجيياه المنتجييات المقدميية ميين
ا.بزأئنا– األاراب  يناغيناراشوأةأابارس اقاص يارنبانأا أقت

ماهيتهييا واثباتهييا ووسييائل  -الحاسييوب التجييارة عبيير(.ا2008أنك رروأم أاعررارنار  ررو .ا) •
سية راد -حمايتها والقانون الواجب التطبيق عليها فيي كيل مين االردن ومصير واميارة دبيي

انثماف انتاشنا أن وزيعأاع ا أاأألأ  .أأاأأا 1أا نةمقار 
ناشربك اأالم نمرنا" أأار ارماأمر "أا اأن ساقر اعبر(.اي اد اأن   عتكافر2014ك يوأاطاأق.ا) •

ا(أاباينأافت طين.1)1أاة األمريكية للبحوثة العربيمجلة الجامع
.ا أأاكترونييييةالالتجيييارة (.ا2009أن   أدررر أار  ررر امررروأاصرررانحأا خترررفأاارررااءابرررو ت.ا) •

اأالأ  .ا-نتاشنا أن وزيعأاع ا ار اأن 
أاأطن ير ا ك روأأ اغيرنانترنيتونية عبر اال التجارة االلكتر (.ا2012رستوف أاعب اأنوهاب.ا) •

ا.تبام أاأن زأئنا-اجانسضنراشوأةأابارس اأن 

ا(.اأن  اأةاأالنك ن م  ا أنب عا أنشنأءاعتىاشبك اأالم نمن.2003رنأ أاعب اأنف ان.ا) •
ا.التجارة االلكترونية في فلسطين الواقع والتحديات(.ا2013.ا)طيا  الاأنفت  لاأالعا ر •



115 

 

اعالقررر اأن رررن يجاأإلنك ن مررر اجان صررر اأن ررروق  انررر ل(.ا2011فى.ا)راصررروأأار يررر ارصرررط •
أاات ررت اأنسترروناأإلم رام  أامجلية جامعيية األزهيير بغييزةف اش الاأنضف اأنغنب  أااأن صاأف

ا.989طينأا زةأافت غا(أابارس اأألزهنأ1)13
 –االلكترونييي علييى جييودة الخييدمات المصيير ية  ر التسييويقتييرثي(.ا2015وشرر أاهارراء.ا)م  •

ةأابارسرر ار  رر ا.اأارران اراب رر يناغيررناراشرروأاك الفالحيية والتنمييية الريفيييةراسيية حاليية بنييد
ان زأئن.خ ضنأاج كنةأاأ

حالة  –لتجارة الحرة دور التجارة االلكترونية في تفعيل مناطق ا(.ا2012هبادشأافوزير .ا) •
ناأارران اراب رر يناغيررناراشرروأةأابارسرر اي رريب ابررا-ييية الكبيير  ة العربطقيية التجييارة الحيير من

اأن زأئن.اتفأاكت  اأنستوناأالق صا د ا أن  اأي ا عتوناأن  يينأبوعت أاأنش
أه  رر اأنبارروأاأإلنك ن م رر افرر اقطررا اغررزةا رسوقرراتا(.ا2007 أ يأاأشرر ياعبرر اأنتط ررف.ا) •

 اأا(2 )اأ(16ررج)اأ)دراسيات اإلنسيانيةال سلسيلة)سيالمية اإللة الجامعية مجأم شاأهاأا
ا.855-893 

واقع اسيتخدام التسيويق االلكترونيي ليد  البنيوك .ا(2011أم .ا)ا أ يأاأش يأا أألاطوأ •
(أا13رررج)ااإلنسييانية،مجليية جامعيية األزهيير بغييزة، سلسييلة العلييوم ، قطيياع غييزة ة فيييالعامليي

 .234-179(أا ا 2 )

الرقميية دراسية  االقتصيادياتترونية فيي ظيل رة االلكاالتج (.2003).   اأارس راداخالفأ •
أاأاران ارابر  يناال السعودية بالقطاع الخاصمنظمات األعمتحليلية من واقع ال تسويقية

ا.بارس اأن تكاعب اأنسزيزأاأننيا أاأن  تك اأنسنب  اأن سو د اوأةأراشاغيرن
جاهأا أأاأن ارالكترونييةجيارة اإل التا(.2009.ا)سجشريناعبرا أنسرالقأاارسي اغانربأادااينأا •

ا.اشنا أن وزيعأاأألأ  تن

هييا علييى ونييية وأثر االلكتر ة لتبنييي التجييارة ددعوامييل المحييال(.اا2012د يررىأامرر لافررائز.ا) •
أاأاان ايقي: دراسة تطبيقية على عينة من الشركات العاملة في مدينة عماناألداء التسو 

ا.اأألأ  اقاأأل امأاع ا أراب  يناغيناراشوأةأابارس اأنشنا
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 أا أأاأن طبوعرررراتاأن ارا رررررأا1 أاالتجييييارة االلكترونييييية(.ا2008.ا)يواررررفأاأريررررنافررررنج •
ا أارصن.أإلاكا أي

ا:  ةع األجنبيالمراج ثانيا

• Aggarwal, S. & Hooda, S. (2012). "Consumer Behavior Towards E-Marketing: A 

Study of Jaipur Consumers". International Refereed Research Journal, 3(2). 

• Armesh, H. Salarzehi, H. Yaghoobi, N. Heydari, A. and Nikbin, D. (2010). Impact 

of online/ internet marketing on computer industry in Malaysia in enhancing 

consumer experience. International Journal of Marketing Studies, Vol. 2, No. 

2، pp. 75–86. 

• Dibby, Sally. (1994). " Marketing concept and strategies" USA, Houghton 

Mifflin Co. 

• Kotler, Philip, (2006). Marketing management, twelfth edition, prentice hall, 

New Jersey, USA. 

• Sauro, Jeff & Lewis, James. (2012). Quantifying the User Experience: Practical 

Statistics for user research, p 187-262. 

• Sharma, S., Ku, C.-Y., & Chuang, Y.-T. (2016). An Approach to Risk 

Management for E-Commerce. Pacific Asia Conference on Information Systems 

(PACIS), (p. 34). Chiayi, Taiwan. 

• Shakirat, Lawal. (2010). Electronic commerce in Nigeria banking: case study of 

guaranty trust bank Nigeria plc, university of Ilorin, p:25. 

• Yulin Fang, Israr Qureshi, Heshan Sun, Patrick McCole, Elaine Ramsey, and Kai 

H. Lim (2014). Trust, Satisfaction, and on line repurchase intention: the 

moderating role of perceived effectiveness of e-commerce institutional 

mechanisms. MIS Quarterly Journal. 38(2). 407-427. 

ا



117 

 

 

 

 

 المالحق



118 

 

 شر ات(: استبانة ال1ملحق رقم )

 كلية الدراسات العليا  
 جامعة الخليل

 دية برنامج العلوم اإلدارية واالقتصا

 

 

 

 
ا

 أختي الموظفة المحترمينالموظف،  أخي
 تحية طيبة وبعد:

التجيارة اإللكترونيية كنميوذج للتسيويق فيي أءا أأا اتع فاإنىاأن سنفاعترىا"اأنبايث اجإبناتمونا
أأير اأا ذنكاأا ك ااًلان  طتباتاأن صرولاعترىا أبر اأن اب ر ينافر ابنمرارجاأنستروناأإل "فلسطين

صرررولاعتيعررراااررر  ا اجان رررني اأن ارررر ا هررر ااررري ماأن ااتاأن ررر اجرررا اأن ستورررر أالق صرررا د أاعت ررراًا
 مم.ب  اأنست  افألغنأ اأن

 وشكرًا لحسن تعاونكم
ا

 إعداد الطالبة: رنين القواسمي 
ا

 عامة القسم األول: معلومات
 ( في داخل المربع الذي ينطبق عليكم:✓الرجاء وضع إشارة )

 اأمثىااااذكناااااااااااااااالجنس: -1

 اراب  ينافاعتىاااااجكانوأيوساااااااقواا بتونافاااااامي:المؤهل العل  -2

 روظفاإعالماتاااااااروظفارب ساتا اااااروظفات ويقا:في المسمى الوظي  -3

 اااااااااااااااااااااااابي اااااار واماااااااااضا فااااارونية لد  الشركة: مستو  التجارة اإللكت -4

 ر  ازاااابي اب أًاااااااااااااااااااا
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 الثاني: التجارة اإللكترونية القسم
 مود المناسب أمام كل فقرة من الفقرات التالية:( في العة )الرجاء وضع إشار 

ا.جارة اإللكترونية التي تستخدمها الشركةالمجال األول: عناصر الترويج للت
 

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة الرقم
 ترونين اإللكاألول: اإلعال البعد 
مرررروناأنشررررنك اجإأاررررالاأإلعالمرررراتاأإلنك ن م رررر ايررررولاتا .1

الءاعبرررررنا أيررررر اأ اأكثرررررناررررررناأ  أتاخررررر راتعاانتس ررررر
 أن ن يجاأإلنك ن م .

ااااا

ااااا ناأنشنك ا أض  ا اعت اأنفعم.أإلعالماتاأن نات ارا .2
أار قبالااتاخهاأنشنك اروأفمر ار ربم اررناأنزبرو ايرولا .3

 أإلعالمات.

ااااا

م رررر اأن ناررررت ارررررناأنشررررنك اأإلنك ن ااعالمرررراتتس بررررناأإلا .4
 رفي ةانتزبو .

ااااا

أإلنك ن مررر اأنزبرررائناعترررىاأالا ف ررراأا فرررزاأإلعرررال ادا .5
 أكثنايولاأن ا  اتاأن ستناعاعا.

ااااا

 الثاني: العالقات العامة اإللكترونيةالبعد 
ات وأصرررررررواأنشرررررررنك اررررررررعاأنزبرررررررائناجسصرررررررو ابرررررررو ةا .6

 أنس راتاأن م ر .

ااااا

ااااا  اأشكانعاارناأنزبائن.اائواجكافنك اأننات  مبواأنشا .7
ن نارررررت اررررررناقبرررررواأن  ررررراؤالتاأات يرررررباأنشرررررنك اعترررررىا .8

 أنزبائن.

ااااا

ت وأصرررررواأنشرررررنك اإنك ن م رررررًااررررررعاأنزبرررررائناجسصرررررو اا .9
 راتاأن  ي ة.اأنس 

ااااا

دس بررررناتوأصررررواأنشررررنك ارررررعازبائاعرررراارفيرررر ًأافرررر ايررررواا .10
 أن  اتوأبععم.أن شكالتا

ااااا

 كترونياً مبيعات إلنشيط البعد الثالث: تال
 ان ا  اتعرررراات رررر حاأنشررررنك انتزبررررائناعن ضررررًااتشرررر  ا ا .11

 أن م ر .

ااااا

ااااا تس بناأنسن  اأن م ر اإنك ن م ًاارناأنشنك ار  د .ا .12
ااااا أنشنك ايوأفزاتش  ا  انزبائاعااأن   .اتم نا .13
اااااشررررر  ا  اأن م رررررر اررررررنات ررررراهماأنعررررر أدااأن هكاأيررررر ا أن ا .14
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 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة الرقم
 بائن.ك اف ابهباأنزاأنشنا

بررررناأن  رررراجماتاأإلنك ن م رررر اأن رررر ات نيعررررااأنشررررنك اتس ا .15
 بهباأنزبائن.اذأتاأه   اف 

ااااا

 شركةالمجال الثاني: أدوات الترويج اإللكتروني التي تستخدمها ال

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة الرقم
 جتماعيج عبر مواقع التواصل االالبعد األول: التروي

ت وأصرررروارررررعازبائاعرررراا أنررررن ا اموأفررررهانصاأنشررررنكتسصررررا .1
 عتىاأا ف اأأتعم.

ااااا

نشررررررررررنك اروأقررررررررررعاأن وأصررررررررررواأالب  رررررررررراع ات رررررررررر س ناأا .2
 الا طال اأأيازبائاعاارناأبواأن فاعوارسعم.

ااااا

ي رررررر خواجسررررررضاأن رررررروظفيناأن  رررررر  نيناعررررررنار اجسرررررر اا .3
الب  رراع افرر اصررف  اأنشررنك اعتررىاروأقررعاأن وأصررواأ

 ااز أأاأن وقع.اأن فاعوارع

ااااا

نشرررررنك از أأاصرررررف  اأن وأصرررررواأالب  ررررراع اتشررررر عاأا .4
اايور ًااررناخراللاأنسرن  اعتىار اجس عاأنساص ابعا
 أن  اتم رعا.

ااااا

أقرعاأن وأصروات عواصف  اأنشرنك اأن وبرو ةاعترىارواا .5
أالب  ررررررررراع ايصرررررررررولاأنزبرررررررررائناعترررررررررىاأن ستورررررررررراتا

 أن ن ي   .

ااااا

 محركات البحثألول: الترويج من خالل البعد ا
عاأإلنك ن مرر انتشررنك اجشرركواد رراع ا  ماأن وقررتررماتصررا .6

 ان  نكررراتاأنب ررر انام رررائجاأنب رررعترررىاتوأبررر  اضررر 
 رثوابوبو.

ااااا

ات ررر س ناأنشرررنك اكت ررراتارف اي ررر ارسياررر اتشرررينانارررو ا .7
ارا  اتعااض ناتص  ماصف  عااعتىاأالم نمن.

ااااا

تاعرررناطنيرررقامشرررنارررروأ اتمررروناأنشرررنك اب  برررعاأنزيررراأأا .8
ا م  . اأإلنك نااتاأنب ي   اعبنار نكتن ا

ااااا

وصررولانت وقررعات رراع ار نكرراتاأنب رر اأنزبررو افرر اأنا .9
أإلنك ن مرر ا صررف اتاأن وأصررواأالب  اع رر اأنساصرر ا

اجانشنك .

ااااا
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 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة الرقم
 ااررررررنع اأنوصررررررولانت وقررررررعات ررررررعوار نكرررررراتاأنب ررررررا .10

اأإلنك ن م انتشنك .
ااااا

 للشركةدام الموقع اإللكتروني البعد الثالث: الترويج باستخ
ماتعرررااأنساصررر اعترررىاروقسعرررااباشرررناإعالاأنشرررنك اتمرررونا .11

اأإلنك ن م .
ااااا

نشررررنك اعتررررىاب  ررررعاأن ا  رررراتاأن رررر ادشرررر  واروقررررعاأا .12
اتم رعااأنشنك اجانتغ يناأنسنب  ا أإلم تيزي .

ااااا

يررررر ماأالم مرررررالاررررررناأدمومررررر اإنرررررىاأخرررررنلاعترررررىاأن وقرررررعاا .13
اعا ات .أإلنك ن م انتشنك اجشكوااني

ااااا

 راأاأكثرناعرناك اأالا فمر انتشرنا وقعاأإلنك ن اي  حاأنا .14
اأن  التاأن ن ي   .

ااااا

تاأن ن ي  ررررر اعترررررىاأن وقرررررعاتصررررر  ماأن  رررررالدس ترررررفاا .15
اأإلنك ن م اجاخ الفاأنع فارناكواراعا.

ااااا

 بع: الترويج عبر البريد اإللكترونيالبعد الرا
أإلنك ن مرر اتطتررباأنشررنك ارررناأنزبررائناعاررا يناأنبنيرر اا .16

انت وأصوارسعم.أنساص ابعما
ااااا

نك اأاررائتعااأن  ستمرر اجرران  التاأن ن ي  رر اتناررواأنشررا .17
ا ن م انزبائاعااجاا  نأأ.أنبني اأإلنكعتىا

ااااا

ت رررر س ناأنشررررنك اأنبنيرررر اأإلنك ن مرررر ان مرررر دماعررررن  اا .18
اخاص انزبائاعا.

ااااا

ت تمرررىاأنشرررنك اأالا ف ررراأأتا أنرررن   ا أن فررراعالتاررررناا .19
ا م .اعااعبناأنبني اأإلنك نازبائ

ااااا

أنشررررنك ان  اجسرررر اأنناررررائواارس صرررر افرررر اارررراأابعرررر ها .20
ائن.أإلنك ن م  ارناأنزبا

ااااا

 بعد الخامس: الترويج عبر شبكات الهاتف المحمولال
ائاعرررااررررناخررراللاتس رررواأنشرررنك اعترررىاأن وأصرررواررررعازبا .21

اأالتصالاعتىاأنعاتفاأن   ول.
ااااا

مصرررررررينةافررررررر اي التعررررررراات ررررررر س ناأنشرررررررنك اأننارررررررائواأنا .22
اي   .أن ن ا

ااااا

ئاعاارناي ت اأنعوأتفاأنهك  اتطب مًااشنك انزباتوفناأنا .23
عترررررررىاب  رررررررعاأن ا  ررررررراتانشرررررررنك اد  ررررررروياخاصرررررررًااجا

ااااا
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 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة الرقم
ا أن  التاأإلعالم  .

خررراللاإأارررالات  رررنناأنشرررنك اخصوصررر  ازبائاعرررااررررناا .24
أننارررائواأنمصرررينةاأن  ستمررر اجررران  التاأن ن ي  ررر افررر ا

اأ قاتاراااب .

ااااا

الاخرررر راتعائاعررراايرررواطال اآأأءازباتمررروناأنشرررنك اجااررر ا .25
ارناخاللاأنعاتفاأن   ول.

ااااا

 واألمان التي تقدمها الشركة للزبون. عناصر الثقة القسم الثالث:

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة الرقم
ت ررن اأنشررنك اعتررىازيررا ةا مرر اأنزبررو اج وأقررعاأن  رراأةاا .1

 نب  .أإلنك ن م  اأنس

ااااا

بررو ا عرر ناشسصرر  انتزاامرراتاأنك اي ادرر اأنب تكفررواأنشررناا .2
 انق عاا أا س أرعاارناقبواأآلخنين.

ااااا

أنشرررنك اأاررر الناأنزبرررو ان شررر نيات اأن ررر اأشررر نأهاات ررراجعاا .3
 رناأن وأقعاأإلنك ن م  .

ااااا

وفناأنشرررنك انتزبرررو اخ رررر اأاررر س أناجطاقررر اأالئ  رررا اترررا .4
 عا اع ت  اأنشنأء.

ااااا

 اتاأنزبرروان  ادرر اي رراجاابرر اإبررنأءأتاي ادرر اكاف رر تواا .5
  س رعااأ ااءاأن  ويقاأإلنك ن م .أن  اد 

ااااا

 سويق اإللكترونيالرابع: الت القسم

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة الرقم
ااااا يقاأالنك ن م ارا  اتاعان  اأن و ة.يوفناأن  واا .1
عررناأن ررتعا أنسرر راتاادمرر ناأن  ررويقاأالنك ن مرر ارستوررراتا .2

 ثنارنانغ .جاك
ااااا

ااااا قاأالنك ن م اأنوقنا أن ع .فناأن  وييواا .3
ااااا  ارا  اتا خ راتاأأخصا  اا.يقاأالنك ن ميوفناأن  واا .4
نب  اعنات اع اروأقعاأن  ويقاعبناأإلم نمناف اانع اأا .5

 أن ا  ات.
ااااا

يرررررروفناأن  ررررررويقاأالنك ن مرررررر ارا  رررررراتاغيررررررنار رررررروفنةافرررررر اا .6
 اوأقاأن متي د .أأل

ااااا

ااااا سن  اأن ن ي   . ن م اجانقاأالنكد  ازاأن  ويا .7
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 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة الرقم
  رررراأا   اضررررغمامرررر افنصرررر اأالخي رررر حاأن  ررررويقاأالنك ن اا .8

 أنبائسين.
ااااا

 ررررتعاواأن  ررررويقاأالنك ن مرررر اع ت رررر اأن ماأمرررر ابرررريناأند ررررعّاا .9
  أألاساأ.

ااااا

خطروأتاأن  رويقاأالنك ن مر ا أنشرنأءاعبرناأالم نمرناتس بناا .10
 اعت ا ر  نة.

ااااا

ناأن سراطنةافر اع ت ر ام ا أب ارالنك ن ا  واأن  ويقاأد ا .11
 أنشنأء.

ااااا

فر اأن صررولاعترىارستوررراتااائ أصر قعتررىابرو اأنزاس  ر ادا .12
 عناأن وأقعاأالنك ن م  .

ااااا

 أن سطر مانعررااا ت  ير اأي  اباتررفر اات راع اأنشرنك اأنزبررو اا .13
 ر بمااقبواأنشنأءاأالنك ن م .

ااااا

فرر اان  رراع   ارريت انترر فعااأكثررنارررنأنشررنك انتزبررو ااترروفنا .14
ا.أن  ويقاأإلنك ن م اع ت  

ااااا

ااااااأعي اأن  ت م.أراتعااف ارواجان زاأنشنك ااتف ا .15
ااحاتفاصرررريواإبررررنأءأتاأألرررررا انرررر يع  وضررررباتمرررروناأنشررررنك ا .16

ا.نزبو اأ ااءاع ت  اأن  ويقاأإلنك ن م ن ط ئناأ
ااااا

  اأنشرررر ناأن  ام ررررر اعررررنااجف رررررنأتاتبترررر اأنشررررنك اأنزبررررو اا .17
ا.اعان   في ارنأءاجانش

ااااا

أنشررررررنك انتزبررررررو افنصرررررر اأن فاضررررررت ابرررررريناخرررررر راتعااات رررررر حا .18
ا.أألخنلاراتاأنشنكاتا خ 

ااااا

أنسر راتانت  افظر اعترىااأبو ات ن اأنشنك اعتىاتم دما .19
ا.زبائاعا

ااااا

عررناا أارر سا ةاأن بترر افرر ايانرر اع  نررت رر حاأنشررنك انتزبررو اا .20
اأنشنأء.

ااااا

:فلسطينترونية في ارة اإللكيل التجا حول سبل تفعات أخر  ترغب في إضافتهمالحظ  
...................................... ......................................................................

............................................................................................................  
............................................................................................................  

............................................................................................................  
............................................................................................................  

 

ًا لتعاونكموشكر   
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 (: استبانة المواطنين2ملحق رقم )

 

 كلية الدراسات العليا 
 لخليلجامعة ا

 برنامج العلوم اإلدارية واالقتصادية 

 

 

 

 ناطنة المحترميأخي المواطن، أختي المو 
 :ية طيبة وبعدتح

اإللكترونيية كنميوذج للتسيوق فيي  التجيارةعترىا"اتموناأنبايث اجإبنأءا أأا اتعر فاإنرىاأن سرنفا
ان  طتباتاأن صرولاعترىا أبر اأن اب ر ينافر اأا ك االًاان   داتا ابواأن طوين ذنك"أافلسطين

يعررااارر ساروالاعت رر اارري ماأن صررواعت ررًااجررا اأن ستوررراتاأنبنمررارجاأنسترروناأإل أأيرر ا أالق صررا د أا
 فمم.ااا ني اتار ا ننات  س ناأالاألغنأ اأنب  اأنست  ج

  لحسن تعاونكموشكراً 
ا

 إعداد الطالبة: رنين القواسمي 
 القسم األول: معلومات عامة

 ( في داخل المربع الذي ينطبق عليكم:✓الرجاء وضع إشارة )
 اأمثىااااكنذاااااااااااااااالجنس: -5

 اراب  ينافاعتىاااااجكانوأيوسااااا بتونااااوي اعار افاقو امااااااالعلمي:المؤهل   -6

 اااش كوا2501أكثنارنااااااااش كواا2500-1500 اااااش كوا1500أقوارناا:هري الدخل الش  -7

 اا اب أًابيااااااااابي اااااار واماااااااااالاأعنفااااامستو  المعرفة باإلنترنت:  -8

 زر  ااااااا

 اااار يا ااقني اااااااااارس ماااااااااااامكان السكن:  -9

 



125 

 

 كترونيةالتجارة اإلل القسم الثاني:
 ل فقرة من الفقرات التالية:( في العمود المناسب أمام كالرجاء وضع إشارة )

ا.المجال األول: مستو  المعرفة بالتجارة اإللكترونية

 الفقرة الرقم

ة بدرج

 بيرة 

 جداا 

بدرجة 

 رةبي 

بدرجة 

 طةمتوس

بدرجة 

 قليلة

درجة ب

 قليلة جداا 

ااااا إلنك ن م  .ن يارسنف اج فعوناأن  اأةاأا .1
ااااا ن يارسنف ار بم اجك ف  اأن  ويقاعبناأالم نمن.ا .2
نرررررر يارسنفررررررر اجان  طتبررررررراتاأن ما ررررررر ان طبيرررررررقاأن  ررررررراأةاا .3

 أإلنك ن م  .

ااااا

ااااا .أن  اأةاأإلنك ن م  ان يارسنف اب شنيساتا قوأمينا .4
اااااااأةاأإلنك ن م  .نف اج  يزأتاأن  ن يارسا .5
ااااا   . اأةاأإلنك ن من يارسنف اج ساطناأن ا .6
نررررررررر يارسنفررررررررر اجرررررررررا  أتاأنررررررررر فعاأنساصررررررررر اجان  ررررررررراأةاا .7

 نك ن م  .أإل

ااااا

نرر يارسنفرر اجرران وأقعا أنشررنكاتاأن رر ات رراأساأن  رراأةاا .8
 أإلنك ن م  .

ااااا

 فلسطيني رة اإللكترونية فه تطبيق التجااجني: التحديات التي تو المجال الثا

موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

 غير
موافق 
 بشدة

ااااا ايئ .افت طينبو ةاخ ر اأإلم نمناف اا .1
اااااارسنف  اف اأا س أناأن ااوبا أالم نمنار وأضس .اا .2
اأةاأإلنك ن م ررر االات رروفناأن  طتبررراتاأن ما ررر ان طبيرررقاأن  رررا .3

 .طينت فف ا

ااااا

مروأمينا تشرنيساتاأن  راأةاأالكت روأم افر ااير ماأالن رزأناجالا .4
 أنستيو

ااااا

سوب اف اأن ساررواررعاأن  راأةاأإلنك ن م ر اج رببايوب اصا .5
 ألباب  .أنتغاتاأ

ااااا

الاأر ترركاعارروأ ابنيرر ياخررا اد كررناأارر الناأن شرر نياتاا .6
 رناخالن .

ااااا

عترررررىااصررررر ن عررررراتاأن كور ررررر اأن س يوبررررر اأقاجررررر اررررررناأا .7
   .ن  اأةاأإلنك ن مع ت اتاأ

ااااا
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 .فلسطينفي  رة اإللكترونيةالمجال الثالث: مخاطر استخدام التجا

 الفقرة الرقم

بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 ةكبير 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جداً 

ااااا أنثم اج سارالتاأن  اأةاأإلنك ن م  .ا .1
ااااا ا م  اأنسنب  . ناج وأقعاأن  اأةاأإلنكأنثم اا .2
ااااا  وأقعاأن  اأةاأإلنك ن م  اأألباب  .اأنثم اجا .3
 امررررررررات اأنشسصرررررررر  ا عرررررررر نااررررررررنق عااأنثمرررررررر اج  ادرررررررر ابا .4

 . أا س أرعاارناقبواأآلخنين

ااااا

أنثمرررر اجاارررر النارشرررر نيات اأن رررر اأشرررر ني عاارررررناأن وأقررررعاا .5
 أإلنك ن م  .

ااااا

ر اأارر اءانتاصرربا أالي  ررالاأ ارراأنثمرر اجسرر ناأن سررن اا .6
 ةاأإلنك ن م  .أن  اأا

ااااا

ااااا ت  اأنشنأء.أنثم اعا اأا س أناجطاق اأالئ  ا اف اع ا .7
ءاأنثمرر اجررإبنأءأتاي ادرر اي رراجات اأن رر اأارر س رعااأ ارراا .8

 أن  ويقاأإلنك ن م .

ااااا

 

 القسم الثالث: التسويق اإللكتروني  

 أبداً  نادراً  ناً أحيا غالباً  دائماً  الفقرة الرقم
ااااا ان  اأن و ة.نك ن م ارا  اتاعناأن  ويقاأالوفيا .1

تعا أنسرر راتارستوررراتاعررناأن رردمرر ناأن  ررويقاأالنك ن مرر اا .2
 جاكثنارنانغ .

ااااا

ااااا ن م اأنوقنا أن ع .يوفناأن  ويقاأالنك ا .3
ااااا يوفناأن  ويقاأالنك ن م ارا  اتا خ راتاأأخصا  اا.ا .4
ناانع اأنب  اعاف ن  ويقاعبناأإلم نمنات اع اروأقعاأا .5

 أن ا  ات.
ااااا

فرررررر اايرررررروفناأن  ررررررويقاأالنك ن مرررررر ارا  رررررراتاغيررررررنار رررررروفنةا .6
  متي د .أألاوأقاأن

ااااا

ااااا ن ي   .د  ازاأن  ويقاأالنك ن م اجانسن  اأن ا .7
ي رررر حاأن  ررررويقاأالنك ن مرررر افنصرررر اأالخ  رررراأا   اضررررغماا .8

 أنبائسين.
ااااا
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 أبداً  نادراً  ناً أحيا غالباً  دائماً  الفقرة الرقم
برررريناأن ررررتعا اك ن مرررر اع ت رررر اأن ماأمررررد ررررعواأن  ررررويقاأالنا .9

 اساأ. أأل
ااااا

م نمرناخطروأتاأن  رويقاأالنك ن مر ا أنشرنأءاعبرناأال بناتسا .10
  نة.اعت ا ر 

ااااا

ةافر اع ت ر اد   واأن  ويقاأالنك ن م ا أب ارناأن سراطناا .11
 أنشنأء.

ااااا

أع  رر اعتررىاأألصرر قاءافرر اأن صررولاعتررىارستوررراتاعررناا .12
 أن وأقعاأالنك ن م  .

ااااا

نأءاعرراار رربمااقبررواأنشررت ا أن سطرر مانبرراأقرروناب   يرر اأي  اا .13
 أالنك ن م .

ااااا

ناأكثرررناررررنا اررريت ا وأقرررعاأن ررر اتمررر أت ررروقاأنك ن م رررااررررناأنا .14
انت فع.

ااااا

 ن م رر اأن رر اتفرر اجان زأراتعرراافرر اأشرر نيارررناأن  ررابناأالنكا .15
اروأعي اأن  ت م.

ااااا

يواإبنأءأتاأش نياأنك ن م اارناأن وأقعاأن  اتوضحاتفاصا .16
ام.يعأألرا ان 

ااااا

أنشرر ناأن  ام رر اجانشررنأءاخرراللاافي ارررناف ررنةاعررن  أارر ا .17
انهنك.أنف نةاأن    ةا

ااااا

فاضرروابرريناأنبرر أئواأن  ايرر انت ا  رراتا فمرراان أبرر ابررو ةاأا .18
ا تس اأن نأ اشنأئعا.أن

ااااا

ااااااأكنأاأنشنأءارناأن وأقعاأن  اأر ازتاج و ةاخ راتعا.ا .19
 ن ات اف ايان اعر  بابنات  حاجاا سا ةاأنت وقنارنار ا .20

اعناأنشنأء.
ااااا

 
؟افت طين  ويقاف ا م  اكا وذجانتأإلنك ناارااه ارم نياتكمان سزيزاأن  اأة  

ا.....................................................................................-1
2-..................................................................................... 
3-..................................................................................... 
 

 شكرا لحسن تعاونكم
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 (: قائمة بأسماء المحكمين3م )ملحق رق

ابارس اأنستيور اضناف ا ك وأار   اأن سبنيا .1

ابارس اأنستيوا ار اضناف ك وأاأاار اشعوأ ا .2

اأنستيوابارس ار اضناف ااا يناأبوازمي أا ك وا .3

  كا كافت طينبارس ابونير اضناف ا ك وأاغ ا اشاهينا .4

اأن ارس اأالهت  ر اضناف ا ك وأاماصنابنأ أتا .5

ابارس اأالا ماللر اضناف اع اي  ا ك وأاعت ا .6


