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ً
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ً
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، وال بالدعاء
ً
ً ًا من لظت بحقه وافيا

ً
ًله كافيا

ً
ً
ًًا صاحب القلب الكبير، وجاج الصمان وإن كنت زاحل

ًأبي "خالد" زحمك هللا وغفس لك وأطكنك الجنان

ً

ًوطني، ملجأي، جظس الحب الصاعد بي إلى الجنت 

ًًا عىد املظك وحضن الظماء
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ً
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ًهقاء هره الدهيا، هبض قلبي ومحياي، آدام هللا ًمينكم بيمناي 

ًأخي "محمد" أخىاحي "خلىد، هبال، شري، عائشت، لين، والء "
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ًعائلتي الثاهيت، وزفيق مظخقبلي .... 
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ً
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ًشملئيصدًقاحي ًو

ً

ًإلى كل من وضع في دزبي الحب قسيبا كان آم بعيدا

ًإلى من هم في الغسبت وهم إلينا أقسب من حبل الىزيد

ًإلى كل من عسف اطمي وأحبني وشزع بيننا الىد والىزود
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ًوامخنانشكس 

ً

ًبفضله وكسمه، حمدا هلل حتى ًبلغ الحمد منتهاه. طبحان الري سخس لي هرا ومنَّ عليًَّ

ن جكىن في ميزان كل من كان أ ًون ًخقبل مني هره السطالت قبىال خالصا لىجهه الكسيم، العظيم أ أطأل هللا

ًداعما. أًوميظسا  أًومسشدا  أًولي هاصحا 

فازة "، شكس ا بحجم إلى املشسف العظيم أطخاذي " الدكخىز ًىطف أبى جىجه بجصيل الشكس والامخنان أ

ًلتي جلقيتها منه.الظماء عن كل الدعم والخىجيهاث والنصائح ا

ًعند حظن الظن. جه بجصيل الشكس والعسفان للظادة أعضاء لجنت املناقشت وآمل أن جكىًنجًىأ

وأخص بالركس خير، إلى كل من عملني حسفا من ًىمي ألاول في الحياة وحتى ًىمي ألًاجىجه بالشكس الكبير أ

ًالخدزيظيت كافت.طاجرحي في الدزاطاث العليا، لجنت الخحكيم ألداة الدزاطت، الهيئت أ

ًنان.خمًن قدمىا لي ًد العىن بكل جلء واالشكس ملدزاء ومىظفي الدوائس واملؤطظاث والشسكاث الر

ً علي لهم الرًن كل شكسأ أن ًفىجني ال كما والخقدًس الىاجب حق   

املخىاضعت الدزاطت هره إلهجاش واملظاعدة الدعم لي قدمىا الرًن إلىالشكس   

ً...ديجه ثمسة أهدي إليكم...

ً

ً

ً .  الباحثت :       

ًهل خالد حنيحن
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 ٔأكاء انشوكبد انظُبػٛخ فٙ يلُٚخ انقهٛم SMSالل انوٍبئم انمظٛوح ف
133 

افزجبه يؼبيم االهرجبؽ ٍجٛويبٌ ثٍٛ ٔالغ اٍزوارٛغٛخ االيٍ انزَٕٚمٙ اإلنكزؤَٙ فٙ  4-24
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 الممخص 

 

التعرؼ على مزايا كمنافع التسكيؽ عبر اإلنترنت فػي الشػرتات الاػناعية فػي  إلىتيدؼ ىذه الدراسة 

عػػرؼ علػػى أداه ىػػذه مدينػػة الخليػػؿ، كدراسػػة مػػدل تطبيػػؽ ىػػذه ا سػػتراتيجيات، كتسػػعى الدراسػػة إلػػى الت

الشػػرتات مػػػف خػػالؿ قيػػػاس بعػػض متغيػػػرات اعداه، كدراسػػة العالقػػػة بػػيف اسػػػتراتيجيات التسػػكيؽ عبػػػر 

 دائيا. كقد تـ استخداـ ا ستبانة تأداة جمع للبيانات.أاإلنترنت في ىذه الشرتات ك 

تزايدة في مكاتبػة كا ىمية الم الدراسات السابقة في نفس السياؽ، قلة بسبب تتكنت أىمية ىذه الدراسة

ف أأظيػػػػرت نتػػػػائة الدراسػػػػة كقػػػد  تطػػػكرات التسػػػػكيؽ ا لتتركنػػػػي لمكاتبػػػة تتنكلكجيػػػػا العاػػػػر الحػػػػديث،

% مف الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ تؤتد على المسػتكل العػالي لمزايػا كمنػافع التسػكيؽ 48.9

لتسػكيقية، كيػكفر المنتجػات عبر اإلنترنت، حيث يساعد التسكيؽ عبر اإلنترنػت علػى زيػادة اإلنتاجيػة ا

% مػف 71.2المطلكبة للزبػائف دكف الحاجػة إلػى الكاػكؿ إلػى المحػالت التجاريػة. باإلىػافة إلػى أنػو 

الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ تقكـ بعػرض منتجاتيػا علػى اإلنترنػت سػكاه عػف طريػؽ اسػتخداـ 

سػػتغالؿ إ  أنيػػا   تقػػـك با  ك اسػػتخداـ اػػفحة علػػى مكقػػع الفيسػػبكؾ،أمكقعيػػا ا لتتركنػػي الخػػاص 

 تباع تقنيات تعمؿ على جذب الزبائف.ااعمثؿ ليذه المكاقع مف 

تبػػاع اسػػتراتيجيات التكزيػػع مػػف خػػالؿ ا% مػػف الشػػرتات الاػػناعية فػػي مدينػػة الخليػػؿ تقػػـك ب43.8ف إ

% مػػف الشػػرتات تؤتػػد علػػى اتباعيػػا 46.4لتتركنػػي أك اػػفحتيا علػػى الفيسػػبكؾ. تمػػا أنػػو مكقعيػػا اإل

% تؤتػػد علػػى اتبػػاع اسػػتراتيجيات 45.3ف أمػػف التسػػكيقي فػػي العالقػػة مػػع الزبػػائف، ك  سػػتراتيجات اع

 الخاكاية.



ص  
 

كعقػد دكرات تدرييبيػة فػي اسػتراتيجيات التسػكيؽ  ،ىتمػاـ بنشػر الػكعيتكاي الباحثة بىركرة زيػادة ا 

لعمػػؿ علػػى تطػػكير عبػػر اإلنترنػػت، ككىػػع اسػػتراتيجيات كاىػػحة لتسػػعير المنتجػػات عبػػر اإلنترنػػت، كا

كذلػػؾ با سػػتعانة بالمتخااػػيف فػػي تاػػميـ  ؛كبنػػاه تطبيقػػات لليكاتػػؼ المحمكلػػة ،لتتركنيػػةالمكاقػػع اإل

 لتتركني.ليات الدفع اإلآكتطكير استخداميا لسلة المشتريات ك  ،المكاقع كالتطبيقات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ض  
 

Abstruct 

 

This study explored the benefits of Internet marketing in industrial 

companies in Hebron, while assessing the extent to which these strategies 

were applied. The study identified key performance variables of industrial 

companies and defined the relationships between cross marketing 

strategies. Data were collected by a valid and reliable questionnaire.  

 

The findings suggested that half (48.9%) of industrial companies in the city 

of Hebron confirm a high level of advantages and benefits of Internet 

marketing where Internet marketing helps to increase their benefits of 

marketing and provides product information to customers without them 

having to reach the shopping centers.  

 

A solid majority (71.2%) of the industrial companies in the city of Hebron are 

displaying their products on the Internet either by using their own website or 

using a Facebook page, but it was evident through further investigation that 

they did not fully utilize all the site’s features to attract customers. 

 

Slightly less than half (43.8%) of the industrial companies in the city of 

Hebron are following the distribution strategies through its website or its 

Facebook page. Moreover, nearly half (46.4%) of companies confirm their 

adoption of strategies of electronic marketing security in customer relations, 

and also nearly half (45.3%) confirm the adoption of privacy strategies.  

 

The overall findings of this study suggest the need for spreading awareness 

of the benefits of Internet marketing and the need for training courses in 

marketing strategies over the Internet and developing clear strategies for 

pricing products online. Further training is necessary in web and mobile 

application development and design with the help of specialists in the field of 

web and mobile application design and development. 
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 يمذيت    1-1

حداث تغيير جذرم في التثير إف بياتسـ التطكر التتنكلكجي الذم شيده العالـ منذ القرف العشر     

 اإللتتركنػية كالتي يندرج مف ىمنيا التسكيؽ إللتتركنياىا ما تاف متعلقا بالتجارة أبرز مف المفاىيـ، 

مػا بعػد  إلػى اإللتتركنػيالمنظمة في العملية اإلدارية، كتمتػد عمليػة التسػكيؽ  أنشطةالذم يعتبر أحد 

أك فػػتا المجػػاؿ كذلػػؾ باسػػتمرار عمليػػة التسػػكيؽ لػػو  ،ذلػػؾ، مػػف خػػالؿ قنػػاة اتاػػاؿ دائمػػة مػػع الزبػػكف

 لمنتة.يذا االخاص بالشرتة المقدمة ل اإللتتركنيؿ المكقع تقييـ المنتة مف خالل ؛ماموأ

التسكيقية مف أتثر عمليات التسكيؽ تعقيدا، كنجاح المنظمة  ستراتيجياتف عملية كىع ا إ

مػػف خالليػػا يػػتمتف فريػػؽ العمػػؿ المخػػتص فػػي مجػػاؿ ، فسػػتراتيجياتيقػػؼ علػػى نجػػاح تطبيػػؽ ىػػذه ا 

تطكيرىػػا كالعمػػؿ علػػى ا سػػتغالؿ ل ؛مػػاـ المنظمػػةأتاحػػة عرفػػة نقػػاط القػػكة كالفػػرص المممػػف التسػػكيؽ 

اسػتراتيجيات لتفادييػا كالعمػؿ الجػاد علػى كىػع  ؛التيديػد كمحػاكرمثؿ ليا، كمعرفة نقاط الىػعؼ اع

أف نجػاح كتؤتػد أدبيػات التسػكيؽ  .البيئة الداخليػة للمؤسسػة كتتتيػؼ مػع البيئػة الخارجيػةمع  تتناسب

 (Adaptation)ى علػػػى قػػػدرتيا علػػػى التتيػػػؼ اعكلػػػتمػػػد بالدرجػػػة كبقػػػاه نمػػػك كتينكنػػػة المنظمػػػات يع

مع الظركؼ البيئية المحيطة، أما فشؿ كتػدىكر المنظمػات فيعػكد بالدرجػة  Interaction)كالتفاعؿ )

 (.2015بف الطيب، (ا المحيطةنيا لـ تستطع التتيؼ مع بيئتيأإلى ى اعكل

السػكقي  مرتزىػا تعظػيـ فػي مػاؿاعع منظمػات يسػاعد اإلنترنػت تتنكلكجيػا اسػتخداـ فإ

 يجعػؿ التتنكلكجيػا ىػذه (، كاسػتخداـPositioningالتمرتػز ) علػى تحقيػؽ أتثػر قػادرة كيجعليػا

 اػياةة فػي كالتيديػدات، كىػذا يسػاعدىا الفػرص كتحديػد راػد علػى أتثػر قػادرة اععمػاؿ منظمػات

 فإ تنافسػية بػؿ ميػزة يعػد   ذاتػو حػد فػي اإلنترنػت تتنكلكجيػا نجاحػا، كاسػتخداـ أتثػر اسػتراتيجيات

 أبػك) اإلنترنػت عبػر المنظمػة أعمػاؿ فػي كتطبيقيػا متميػزة اسػتراتيجية تبنػي مػف التنافسػية تػأتي الميزة

 (.2005فارة، 
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عػدد أجيػزة التمبيػكتر  أكسػكاه تلػؾ المتعلقػة بعػدد المسػتخدميف لتنترنػت )تشير مختلؼ المؤشػرات ك 

على  (انتشار التكقيع الرقمي أك اإلنترنتلخدمات عبر حجـ التبادؿ للسلع كا أكالمتالة مع بعىيا 

ا ىتمػاـ بيػا علػى تػؿ مػف  إلػىمما دفع برجػاؿ التسػكيؽ  اإلنترنتالنمك المتزايد لظاىرة التجارة عبر 

 (.2007المستكييف اعتاديمي كالعملي )مانع، 

العامػػؿ  ئيػػا، فػػإفكانطالقػػا مػػف حاجػػة المنشػػوت إلػػى مكاتبػػة جميػػع التطػػكرات التػػي ترفػػع مػػف مسػػتكل أدا

مػف خػالؿ قػدرة المنظمػة علػى تاػنيع  ييؤثر فػي تنافسػية المنظمػة اىامك  امنافس عاماليعد التتنكلكجي 

يػا )تتنكلكجيػات لزيػادة درجػة اعمػاف، أىمآليػات تتنكلكجيػة خااػة بيػا )اإلبػداع كا بتتػار( كالتػي مػف 

اسػتغالؿ تتنكلكجيػات متطػكرة بحيػث  أك ،(اإلنترنػتتتنكلكجيا تسكيؽ عبر  ،اإلنترنتكسائؿ دفع عبر 

مػػػف  أفىػػػؿكبالتػػػالي تسػػػتطيع أف تسػػػتغؿ الفػػػرص بطريقػػػة  يتعػػػذر علػػػى المنافسػػػيف الحاػػػكؿ علييػػػا،

لحاػػكؿ علػػى تتنكلكجيػػا المنافسػػيف، تمػػا يمتػػف أف تعتبػػر تيديػػدا إذا لػػـ تسػػتطع المنظمػػة ا فتراىػػية ا

 (2009الفرص المتاحة ) خنكس، الؿ سرع كقت، كبالتالي لف تتكف قادرة على استغأا تااؿ في 

 يشكهت انذساعت   1-2

يعتبػػر التسػػكيؽ عبػػر ا نترنػػت مػػف أىػػـ عنااػػر اإلدارة الحديثػػة، إ  أنػػو كبػػالرةـ مػػف أىميتػػو ا  أنػػو 

التحػػػػدم الػػػػذم يكاجػػػػو دكره مػػػػا زاؿ متكاىػػػػعا فػػػػي القطػػػػاع الاػػػػناعي فػػػػي مدينػػػػة الخليػػػػؿ، حيػػػػث اف 

ؽ كطلبػات الزبػػائف، كبػالتزامف مػػع ىػعؼ البنيػػة التحتيػػة المنشػوت الاػػناعية مػف تغييػػر ىيتليػة السػػك 

للمعلكمات في فلسطيف يكلد حاجة لتطكير آفاؽ التسكيؽ كمكاتبة التتنكلكجيا كاستخداـ اإلنترنت في 

تعزيػػز دكر التسػػكيؽ، فػػإف الدراسػػة تسػػعى إلػػى فيػػـ اسػػتراتيجيات التسػػكيؽ عبػػر اإلنترنػػت المتبعػػة فػػي 

 ىا في تطكير أداه المنشوت الاناعية.المنشوت الاناعية كدراسة دكر 
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 تتمحور مشكمة الدراسة في السؤال التالي:و 

 فػػػي الشػػػرتات الاػػػناعية فػػػي مدينػػػة الخليػػػؿ المتبعػػػة اإلنترنػػػتعبػػػر  اسػػػتراتيجيات التسػػػكيؽمػػػا ىػػػي 

 ؟كعالقتيا با داه

 انذساعت أهذاف   1-3

 

 :اآلتية ىداؼتحقيؽ اع إلىتسعى ىذه الدراسة 

 في الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ. اإلنترنتالتسكيؽ عبر  اتيجياتاستر التعرؼ على  -1

 الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ. أداهكاقع التعرؼ على  -2

فػػي الشػػرتات الاػػناعية فػػي مدينػػة  اإلنترنػػتالتسػػكيؽ عبػػر  اسػػتراتيجياتبػػيف  قيػػاس العالقػػة -3

 .ىذه الشرتات أداهك  الخليؿ

 

 أعئهت انذساعت  1-4

فػػػػي الشػػػػرتات  اإلنترنػػػػتالتسػػػػكيؽ عبػػػػر  اسػػػػتراتيجياتؿ أك تػػػػـ تنػػػػلجػػػػة مشػػػػتلة الدراسػػػػة، معا أجػػػػؿمػػػػف 

 :اعسئلة التاليةمف خالؿ  الاناعية في مدينة الخليؿ

 

 

 ية :الدراسة الرئيس أسئمة

 في الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ؟  اإلنترنتما مزايا كمنافع التسكيؽ عبر  -1

 في الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ؟ اإلنترنتعبر طرح المنتجات  استراتيجيةما كاقع  -2
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 في الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ؟ اإلنترنتتسعير المنتجات عبر  استراتيجيةما كاقع  -3

فػػي الشػػرتات الاػػناعية فػػي  اإللتتركنػػي المكقػػعتكزيػػع المنتجػػات مػػف خػػالؿ  اسػػتراتيجيةمػػا كاقػػع  -4

 مدينة الخليؿ؟

 ؟ اإلنترنتالمنتجات عبر تركية  استراتيجيةما كاقع  -5

 كيتفرع عف ىذا السؤاؿ مجمكعة مف اعسئلة الفرعية، ىي:

ما كاقع استراتيجية تركية المنتجات مف خالؿ اإلعالنات اإللتتركنية في الشرتات الاػناعية  -

 في مدينة الخليؿ؟

مػػػا كاقػػػع اسػػػتراتيجية تػػػركية المنتجػػػات مػػػف خػػػالؿ مكاقػػػع التكااػػػؿ ا جتمػػػاعي فػػػي الشػػػرتات  -

 اناعية في مدينة الخليؿ؟ال

ما كاقع استراتيجية تركية المنتجات مف خالؿ البريػد اإللتتركنػي فػي الشػرتات الاػناعية فػي  -

 مدينة الخليؿ؟

ما كاقع استراتيجية تػركية المنتجػات مػف خػالؿ محرتػات البحػث فػي الشػرتات الاػناعية فػي  -

 مدينة الخليؿ؟

لرسػائؿ الناػية فػي الشػرتات الاػناعية فػي ما كاقػع اسػتراتيجية تػركية المنتجػات مػف خػالؿ ا -

 مدينة الخليؿ؟

مػػا كاقػػع اسػػتراتيجية اعمػػف التسػػكيقي فػػي العالقػػة مػػع الزبػػائف فػػي الشػػرتات الاػػناعية فػػي مدينػػة   -6
 الخليؿ؟

 الخاكاية في العالقة مع الزبائف في الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ؟ استراتيجيةما كاقع  -7

 ناعية في مدينة الخليؿ؟الشرتات الا أداهما كاقع  -8
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الشرتات الاناعية في مدينػة الخليػؿ؟ كيتفػرع عػف  أداهك  اإللتتركنيكاقع التسكيؽ  فما العالقة بي -9

 ىذا السؤاؿ مجمكعة مف اعسئلة الفرعية، ىي:

  بػػػيف كاقػػػع اسػػػتراتيجية طػػػرح المنتجػػػات عبػػػر اإلنترنػػػت كأداه الشػػػرتات الاػػػناعية فػػػي مػػػا العالقػػػة
 مدينة الخليؿ

 الشػػرتات الاػػناعية فػػي  أداهك  اإلنترنػػتتسػػعير المنتجػػات عبػػر  اسػػتراتيجيةالقػػة بػػيف كاقػػع مػػا الع
 مدينة الخليؿ؟

  للشػػػرتة عبػػػر  اإللتتركنػػػي المكقػػػعتكزيػػػع المنتجػػػات مػػػف خػػػالؿ  اسػػػتراتيجيةمػػػا العالقػػػة بػػػيف كاقػػػع
 الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ؟ أداهك  اإلنترنت

 الشػػرتات الاػػناعية فػػي  أداهك  اإلنترنػػتتػػركية المنتجػػات عبػػر  اسػػتراتيجيةكاقػػع  فمػػا العالقػػة بػػي
 مدينة الخليؿ؟

  الشرتات  أداهك  اإلنترنتالخاكاية في العالقة مع الزبائف عبر  استراتيجيةما العالقة بيف كاقع
 الاناعية في مدينة الخليؿ؟

 

 فشضُبث انذساعت 1-5

 أداهك  اإللتتركنػيالقػة بػيف كاقػع التسػكيؽ تمت اإلجابة على سؤاؿ الدراسة التاسػع )الػذم ناػو: مػا الع

الشػػػرتات الاػػػناعية فػػػي مدينػػػة الخليػػػؿ؟( كعلػػػى اعسػػػئلة الفرعيػػػة المنبثقػػػة عنػػػو مػػػف خػػػالؿ الفرىػػػية 

 :تياآلعلى النحك الرئيسة كالفرىيات الفرعية المنبثقة عنيا 
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 الفرضية الرئيسة لمدراسة: 

 أداءو  اإللكترونتيبتين واقتع التستويق ( P ≤ 0.05)ال توجد عالقة عند مستتو  الداللتة اإلحصتائية 

 الشركات الصناعية في مدينة الخميل؟ 

 كيتفرع عف ىذه الفرىية الرئيسة مجمكعة مف الفرىيات الفرعية، كىي:

  تكجػد عالقػة معنكيػة عنػد مسػتكل الد لػة اإلحاػائية  (P ≤ 0.05)  طػرح  اسػتراتيجيةبػيف كاقػع

 ت الاناعية في مدينة الخليؿ؟الشرتا أداهك  اإلنترنتالمنتجات عبر 

  تكجد عالقة معنكية عند مستكل الد لة اإلحاػائية  (P ≤ 0.05)  تسػعير  اسػتراتيجيةبػيف كاقػع

 الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ؟ أداهك  اإلنترنتالمنتجات عبر 

  تكجد عالقة معنكيػة عنػد مسػتكل الد لػة اإلحاػائية  (P ≤ 0.05)  تكزيػع  اسػتراتيجيةبػيف كاقػع

 ؟الشرتات الاناعية أداهك  اإلنترنتعبر  للشرتة اإللتتركني المكقعالمنتجات مف خالؿ 

  تكجد عالقة عند مستكل الد لة اإلحاائية  (P ≤0.05)  تركية المنتجات  استراتيجيةبيف كاقع

 الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ؟ أداهك  اإلنترنتعبر 

 اإلحاائية    تكجد عالقة عند مستكل الد لة(P ≤ 0.05)  اعمف التسكيقي  استراتيجيةبيف كاقع

 الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ؟ أداهك  اإلنترنتفي العالقة مع الزبائف عبر  اإللتتركني

  تكجد عالقة عند مستكل الد لة اإلحاائية  (P≤0.05)  الخاكاػية فػي  اسػتراتيجيةبيف كاقػع

 الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ؟ أداهك  تاإلنترنالعالقة مع الزبائف عبر 
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 ُت انذساعتأهً  1-6

 تستمد الدراسة أىميتيا مف الجكانب اآلتية:

اعىميػػػة المتزايػػػدة فػػػي مكاتبػػػة تطػػػكرات التسػػػكيؽ الػػػذم يجػػػرم الترتيػػػز عليػػػو؛ بسػػػبب التطػػػكر  -1

امػػاـ المسػػتمر فػػي السػػكؽ لمكاتبػػة التتنكلكجيػػا، حيػػث يفػػتا التسػػكيؽ آفػػاؽ التطػػكر كالمنافسػػة 

 الشرتات الاناعية ك  سيما في مجاؿ التسكيؽ عبر اإلنترنت.

اعىميػػة النظريػػة كالتطبيقيػػة ليػػذا المجػػاؿ، كتأمػػؿ الباحثػػة أف تسػػيـ النتػػائة فػػي تطػػكير مجػػاؿ  -2

 التسكيؽ عبر اإلنترنت للشرتات الاناعية.

الاػناعية تسعى الباحثة إلى كىع نتائة ىذه الدراسة بيف أيدم اانعي القػرار فػي الشػرتات  -3

فػػي مدينػػة الخليػػؿ؛ لمسػػاعدتيـ فػػي اتبػػاع اسػػتراتيجيات التسػػكيؽ عبػػر اإلنترنػػت لرفػػع مسػػتكل 

 أدائيا.

 

 زذود انذساعت 1-7

 



  الحدكد المكىكعية: اقتارت ىذه الدراسة على فيـ استراتيجيات التسكيؽ عبػر اإلنترنػت فػي

داه التسػػكيقي ليػػذه الشػػرتات الاػػناعية فػػي مدينػػة الخليػػؿ، كربػػط ىػػذه ا سػػتراتيجيات مػػع اع

 الشرتات.

  الحػػػػدكد البشػػػػرية: اقتاػػػػر المجػػػػاؿ البشػػػػرم للدراسػػػػة علػػػػى مػػػػكظفي التسػػػػكيؽ فػػػػي الشػػػػرتات

 الاناعية في مدينة الخليؿ.

  11لغايػػة شػػير  2018 -2الحػػدكد الزمنيػػة: طبقػػت الدراسػػة ميػػدانيا خػػالؿ الفتػػرة مػػف شػػير- 

2018. 
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 :خليؿ الماػنفة كالمسػجلة رسػميا لػدل الغرفػة الشرتات الاناعية في مدينة ال الحدكد المتانية

دينار أردني كتمتلؾ مكقػع  100,000 كالتي يزيد رأس ماليا عف  ،التجارية في مدينة الخليؿ

 .أك افحة على الفيسبكؾلتتركني إ

 

 

 ًَىرج انذساعت: 1-9

مجمكعػة كىػي  المسػتقلةكىػك أداه الشػرتة، كالمتغيػرات  التػابع(، المتغيػر 1-1يكىا نمكذج الدراسة )

 عناار المزية التسكيقي اإللتتركني.مف 

 
 (: نموذج الدراسة1-1الشكل )
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 اإلطبس انُظشٌ ويشاخؼت األدبُبث: انفصم انثبٍَ

 

 

 مقدمة 2-1

  ستراتيجية: االاألولالمبحث  2-2

 المبحث الثاني: التسويق 2-3

 المبحث الثالث: المزيج التسويقي 2-4

  اإلنترنتالمبحث الرابع: دور التسويق عبر  2-5

 القطاع الصناعيبحث الخامس: الم 2-6

 : دراسات سابقةالسادسالمبحث  2-7

 المبحث السابع: مصطمحات الدراسة 2-8
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  تيمذي 2-1

، ماػػطلحات الدراسػػةعػػرض المحػػاكر اعساسػػية فػػي الدراسػػة كالتعػػرؼ علػػى ييػػدؼ ىػػذا الفاػػؿ الػػى 

يجيات حيث يتطرؽ الى تؿ مف ماػطلا ا سػتراتيجية كأىػدافيا ككظائفيػا، كمػف التطػرؽ الػى اسػترات

تػػػؿ منيمػػػا، كمػػػف ثػػػـ كتكىػػػيا أىميتػػػو  كالتسػػػكيؽ ا لتتركنػػػي التسػػػكيؽ انتقػػػا  مػػػف تعريػػػؼ التسػػػكيؽ

التطػػػرؽ الػػػى عنااػػػر المػػػزية التسػػػكيقي ا لتتركنػػػي كاسػػػتراتيجية تػػػؿ عناػػػر مػػػف عنااػػػر المػػػزية 

 التسكيقي ا لتتركني.

 عخشاحُدُت: االاألولانًبسث   2-2

 :عخشاحُدُتحؼشَف اال 2-2-1

أف تلمػة  إلػىتشير بعػض الماػادر حيث  ،اللغة اإلةريقية إلى استراتيجيةؿ تلمة يعكد أا

التػي تانػت تعنػي فػف قيػادة القػكات،  (Stratigos)اشتقت أاال مف التلمة اليكنانيػة  استراتيجية

 (.2008كىك فف مارسو بميارة بعض القادة العسترييف )البترم، 

" فػػف الجنػػراؿ )البتػػرم،  أك"عمػػؿ القائػػد"  جيةاسػػتراتيلغػػة: تعنػػي تلمػػة  سػػتراتيجيةتعريػػؼ ا  -

2008.) 

المنظمػػة التػػي يػػتـ كىػػعيا بطريقػػة تىػػمف  أنشػػطةااػػطالحا: خطػػط ك  سػػتراتيجيةمفيػػـك ا  -

بيػا باػكرة فعالػة كذات  كالبيئػة التػي يعمػؿ ،ياأىدافدرجة مف التطابؽ بيف رسالة المنظمة ك 

 (2007تفاهة عالية. )بف حبتكر،

 

يا، كيمتػف أىػدافنيا الطريقة التي مف خالليػا تحقػؽ المنظمػة إف( 2010ؿ، )مرزقال هردأك حسب ما ك 

خااػة بتػؿ منػتة  اسػتراتيجيةفرعيػة، مػثال:  اسػتراتيجياتعامة للمنظمػة ك  استراتيجيةأف يتكف ىناؾ 

 خدمة. أك
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 :كمف ىذا التعريؼ يمتف أف نالحظ النقاط التالية

 

معينػة كىػي رسػالة المنظمػة فػي المجتمػع، ما ىي إ  كسػيلة لتحقيػؽ ةايػة  ستراتيجيةإف ا   -1

إ  إذا تانػت رسػالتيا فػي المجتمػع كاىػحة  سػتراتيجيةإذ   يمتف عم منظمة أف تسػتخدـ مفيػـك ا 

 .كمحددة تحديدا دقيقا

 

 

  :فخلؽ درجة مف التطابؽ كبتفاهة عالية بيف عناريف أساسيي إلىإنيا تيدؼ  -2

  المنظمة. رسالةيف المنظمة كب أىداؼخلؽ درجة مف التطابؽ بيف 

 .خلؽ درجة مف التطابؽ بيف رسالة المنظمة كالبيئة التي تكجد فييا المنظمة 

 

ؿ ميػػدانا مػػف ك اكالمبػػادئ التػػي تتنػػ فتػػارنيػػا مجمكعػػة اعأب سػػتراتيجية( ا 2011، إبػػراىيـيعػػرؼ )ك 

لباتػو مياديف النشاط اإلنسػاني باػكرة شػاملة متتاملػة، كتتػكف ذات د لػة علػى كسػائؿ العمػؿ كمتط

  .محدده أىداؼ إلىكاتجاىات مساراتو بقاد إحداث تغييرات فيو كاك  

 

تحقيػؽ  إلػىترمػي  جػؿخطة عمػؿ طكيلػة اع :على أنيا اععماؿفي قطاع  ستراتيجيةتما تيعرَّؼ ا 

دارات المنظمة، كاختيار ك –في معظـ اعحياف يتكف الفكز  –ىدؼ المنظمة  تشمؿ جميع قطاعات كا 

دفة كتطػػكير مػػزية مػػف سياسػػات التسػػكيؽ المناسػػبة لتػػؿو منيػػا، كتخاػػيص المػػكارد المسػػتي اعسػػكاؽ

 (.2008)يكنس، ىداؼالالزمة لتحقيؽ اع
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 :عخشاحُدُتاال أهذاف 2-2-2

 (: 2016على تطبيقيا، تما ذترىا )خىر،  ستراتيجيةالتي تحرص ا  ىداؼتكجد مجمكعة مف اع

 نفيذه، كالتعّرؼ على تافة العناار المتّكنة لو.معرفة الكىع الحالي للعمؿ الذم ستعمؿ على ت -1

 تحديد تافة اعدكات، كالكسائؿ التي ستيستخدـ لتطبيؽ العمؿ.  -2

 . ستراتيجيةإدراؾ إيجابيات كسلبّيات العمؿ المرتبط با   -3

 ا ستفادة مف إيجابيات العمؿ، كالحرص على تنفيذىا بأسلكب احيا.  -4

 . ستراتيجيةذ ا تكفر الظركؼ، كالبيئة المناسبة لتنفي -5

 

 :عخشاحُدُتوظبئف اال 2-2-3

 يا:أىم ستراتيجيةلال( عدة كظائؼ 2008)يكنس،يذتر 

 .تشخيص الكىع الراىف كتحديد عنااره -1

 .تحديد القكل كالكسائؿ المتاحة كاختيار اعتثر مالهمة مف بينيا  -2

 .تعبئة كحشد القكل كالمكارد الالزمة  -3

 .لمناسبةتكفير الشركط كالظركؼ كالتنظيمات ا -4

تنسيؽ استخداـ العكامؿ كالكسائؿ كالظركؼ كالقكل ككىعيا في منظكمة كاحدة مترابطػة تحقػؽ   -5

 .التتامؿ كالتفاعؿ

مراعػػاة المكاهمػػة مػػع المكاقػػؼ المتغيػػرة كالمركنػػة كفػػؽ الظػػركؼ المتجػػددة كالقػػدرة علػػى الحرتػػة   -6

 .الكاسعة بسرعة تافية
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  انخغىَكانًبسث انثبٍَ:  2-3

 ىَك:ُت انخغأهً 2-3-1

كخلػػؽ الطلػب كالتنبػػؤ  شػػباعات للزبػكفالمنػافع كاإل تحديػػدكؿ عػف ؤ يػػة التسػكيؽ فػػي أنػو مسػػأىمتظيػر 

 بتغيره تبعان لتغير سلكؾ المستيلؾ.

 :في النقاط التالية التسكيؽ يةأىم( 2006)عبيدات،  ىاأك كقد 

ؿ الممتػػف بيعػػو، كذلػػؾ مػػف خػػال اإلنتػػاجكفعاليػػات التسػػكيؽ فػػي تقػػدير حجػػـ  أنشػػطةتسػػاعد  .1

 .المنظماتا ستفادة مف نتائة دراسات كبحكث التسكيؽ التي يتـ تنفيذىا مف قبؿ 

ساس أف ىناؾ نتائة بعض الدراسات قػد أسكيقية الممتنة كاستغالليا، على إيجاد الفرص الت .2

 المستيدفة. اعسكاؽتتشؼ أف ىناؾ حاجات كرةبات ةير مشبعة لدل الزبائف في 

 .اعسكاؽمختلؼ الحاجات كالرةبات للزبائف في  تحديد فيالتسكيؽ  أنشطةتساعد  .3

بالسػػلع تالمنفعػػة المتانيػػة المتعلقػػة بتػػكفير السػػلعة  مرتبطػػة منػػافعالتسػػكيقية  نشػػطةتخلػػؽ اع .4

 قات المناسبة.ك كبشتؿ مناسب للزبائف، كالمنفعة الزمنية المتعلقة بتكفير السلعة في اع

 انخغىَك:  اعخشاحُدُبث 2-3-2

التسػػكيقية المتتاملػػة كالمترابطػػة التػػي يػػتـ مػػف خالليػػا  نشػػطةمػػف اع ىػػي عبػػارة عػػف مجمكعػػة 

المقابػػػؿ  أكدراسػػػة المنػػػتة بمػػػا يتناسػػػب مػػػع حاجػػػات المسػػػتيلؾ كرةباتػػػو كطلباتػػػو مػػػع تحديػػػد السػػػعر 

ياػػالثػػـ تكزيعػػو ك  ،ثػػـ التػػركية لػػو ،بيعػػو أكالمػػادم المناسػػب لتقديمػػو  المتػػاف المطلػػكب كفػػي  إلػػىو ا 

مجمكعػة مػف الجيػكد المتفاعلػة مػع بعىػيا الػبعض بشػتؿ  اعرؼ على أنيػتكتذلؾ  الكقت المناسب.

المطلكبػة، كىتػذا فػإف تحقيػؽ  ىػداؼتحقيػؽ اع إلىقابؿ على تشتيؿ خطط كسياسات يؤدم تطبيقيا 

  يتـ إ  مف خالؿ جيد تسكيقي متتامؿ تتحدد فيو جيكد التخطيط للمنتجات مع التسعير  ىداؼاع

 (.2010ؿ ،كالتركية كالتكزيع )مرزقال
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 اإلَخشَجػبش  اإلنكخشوٍَانخغىَك  2-3-3

 أاػػػػباكفػػػػي الكقػػػػت الحػػػػالي  ،  يمتػػػػف إنتػػػػاره املمكسػػػػ اكاقعػػػػ أاػػػػبا اإللتتركنػػػػيالتسػػػػكيؽ 

يستحكذ على النسبة اعتبر مف أنظمة التسكيؽ كاتجو ك فركع التسكيؽ  أىـ، أحد اإللتتركنيالتسكيؽ 

و خالؿ اليـك يتاؿ مالييف مف حيث إن ،تتركنياإللللتسكيؽ  اععماؿعدد ىخـ جدا مف أاحاب 

يتػػابعكا شاشػػات  أك ىػػكاتفيـ الجكالػػة يسػػتخدمكا أكمػػف مختلػػؼ بلػػداف العػػالـ  اإلنترنػػتالبشػػر بشػػبتة 

فػػػي  تلػػػؾ المنظمػػػات لتسػػػكيؽ المنتجػػػات، كتلمػػػا نجحػػػت امفتكحػػػ االعػػػالـ سػػػكق أاػػػبالػػػذلؾ  ؛التلفػػػاز

علػى  اعفػرادك  للمنظمػات ىػركرة  إلػى اإللتتركنػي تحػكؿ التسػكيؽيػا، كقػد ا نتشػار تلمػا زادت أرباح

 (.2018المر،(حد سكاه 

 تعريف التسويق اإللكتروني/ عبر اإلنترنت: 2-3-3-1

اسػػػتخداـ الحاسػػػكب كتقنيػػػات  إلػػػىعلػػػى أنػػػو "ماػػػطلا عػػػاـ يشػػػير  اإلنترنػػػتيعػػػرؼ التسػػػكيؽ عبػػػر 

التقنيػػات تتقنيػػات تبػػادؿ العديػػد مػػف  اإللتتركنػػيكيسػػتخدـ التسػػكيؽ  المنتجػػات،ا تاػػا ت لتسػػكيؽ 

ىذا مػف جيػة  ،كتحكيؿ اعمكاؿ إلتتركنيا على نطاؽ كاسع اإللتتركنية كالبريد اإللتتركنيالمعلكمات 

 اإلنترنػتبشراه كبيع المعلكمػات كالسػلع كالخػدمات عبػر  اإللتتركنيكمف جية أخرل يرتبط التسكيؽ 

ت التػػػي تشػػػتؿ طريػػػؽ معلكمػػػات كفػػػي المسػػػتقبؿ عبػػػر عػػػدد   يحاػػػى مػػػف الشػػػبتا ،فػػػي أيامنػػػا ىػػػذه

نػو تعامػؿ تجػارم أب اإللتتركنػي(، التسػكيؽ 2005ييعػرؼ )عبػد الغنػي، تما  (.2017متقدمة )قعيد، 

نػو ألمػادم المباشػر، كعىرفػو أيىػا علػى قائـ على تفاعؿ أطراؼ التبادؿ إلتتركنيا بد  مف ا تااؿ ا

 .اإلنترنتعملية بيع كشراه السلع كالخدمات عبر 

http://e3raph.com/2017/07/02/%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%aa%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%b3%d8%aa%d8%a9-%d9%85%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b3%d8%a7/
http://e3raph.com/2017/07/02/%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%aa%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%b3%d8%aa%d8%a9-%d9%85%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b3%d8%a7/
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 (e-Commerce) ػةاإللتتركنيػىػك نتػاج لماػطلا التجػارة  اإلنترنػتالتسػكيؽ عبػػر ف ماػطلا إ

فػػػػي تطبيػػػؽ مبػػػادئ كمفػػػاىيـ  اإلنترنػػػتاسػػػتثمارا لقػػػكة  اإلنترنػػػتحيػػػث يعػػػد التسػػػكيؽ با عتمػػػاد علػػػى 

 (.2010كعناار المزية التسكيقي )المنػتة، التػسعير، التكزيع، التركية( )المحرزم أ، فكزم ح، 

نظػرا عنػو يمثػؿ اعسػلكب  ؛اإللتتركنػيىك مرادؼ للتسػكيؽ  اإلنترنتأف التسكيؽ عبر يرل البعض ك 

ىػك  اإلنترنػتالتسػكيؽ عبػر  حيػث إف ،اعخػرل اإللتتركنػياعتثر ممارسة مف بيف أساليب التسػكيؽ 

أم أنػو نػكع مػف  التسػكيقية. ىػداؼكالتتنكلكجيا الرقمية المرتبطػة لتحقيػؽ اع اإلنترنت"استخداـ شبتة 

 (.2015)سماحي، اإلنترنتخدمة معينة على  أكنكاع التسكيؽ لسلعة أ

ىػذا اعخيػر يعنػي البيػع كالشػراه عبػر  حيث إف، اإللتتركني  يعني التسكؽ  اإللتتركنيالتسكيؽ ف إ

علػى العمليػات التػي  اإللتتركنػيىػا، بينمػا يشػمؿ التسػكيؽ أبرز  اإلنترنػتالتقنيات الرقمية كالتػي تمثػؿ 

ا نتفػػػػاع بالخػػػػدمات )الطػػػػائي،  أكثناهىػػػػا كبعػػػػد الحاػػػػكؿ علػػػػى السػػػػلع أاإلنتاجيػػػػة، ك تسػػػػبؽ العمليػػػػة 

 (2010العالؽ، 

 الفرق بين التسويق اإللكتروني والتسويق التقميدي 2-3-3-2

 (.2014زاز، قكالتسكيؽ التقليدم ) اإللتتركنيدناه ا ختالؼ بيف التسكيؽ أيكىا الشتؿ 
 (.2014زاز، ق)كالتسكيؽ التقليدم اإللتتركنيؽ (: ا ختالؼ بيف التسكي2 -1الجدكؿ )
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 :اإلنكخشوٍَيضاَب انخغىَك  2-3-3-3
 

 

مػا  كفػيو يكما بعػد يػكـ، آفاقبسبب تكسع  اإلنترنتعبر  اإللتتركني  يمتف حار مزايا التسكيؽ 

(. كالتػػي 2010)المحػػرزم، فػػكزم، تمػػا ذترىػػا  اإلنترنػػتعبػػر  اإللتتركنػػيمزايػػا التسػػكيؽ  أبػػرزيػػأتي 

 :اإلنترنتعبر  اإللتتركنياتباع نية التسكيؽ  إلىلمنظمات المزايا التي تدعك ا ىـأتشتؿ 

 مف السيؿ الحاكؿ على أية معلكمات تخص منتة ما على ىذه الػشبتة. أابا -1

كذلػػػؾ دكف التمييػػػز بػػػػيف المنظمػػػات التبيػػػػرة  ،فػػػتا المجػػػاؿ أمػػػػاـ الجميػػػػع لتػػػػسكيؽ منتجػػػاتيـ -2

 مة كالمنظمات الاغيرة محػدكدة المكارد كالفرد العادم.خىالعمالقة ذات رؤكس اعمكاؿ ال

اإلعػالف، تمػا ك استخداـ مجمكعة مف التقنيات كالبرامة الماػاحبة ليػا فػي عمليػات الدعايػة  -3

 .يمتف تقييـ كقياس درجة النجاح في أم حملة إعالنيػة كتحديػد نقػاط القػكة كالىعؼ

في التسػكيؽ يتػيا ليػا  اإلنترنتظمات على ف اعتماد المنإيؽ أتثر فعالية كأرباح أتثر: تسك  -4

عػػرض منتجاتيػػا فػػي مختلػػؼ أاػػقاع العػػالـ دكف انقطػػاع، ممػػا يػػكفر ليػػذه المنظمػػات فراػػة أتبػػر 

 المزيد مف الزبائف. إلىكاكليا  إلىلجني ا رباح، باإلىافة 

 اتاا ت تفاعلية مباشرة، مما يتػيا للشػرتات المكجػكدة اإلنترنت: تكفر المستيلؾنيؿ رىا  -5

( ا سػتفادة مػف ىػذه الميػزات لتجابػة علػى استفسػارات الزبػائف، e-market) اإللتتركنػيفي السكؽ 

 .ىـاكيستحكذ على رى للزبائف أفىؿمما يكفر خدمات 
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 اإلَخشَجوظبئف انخغىَك ػبش  2-3-3-4
 

 :(2005تما ذترىا )عبد،  اإلنترنتقدميا يف أ الكظائؼ التسكيقية التي يمتف أىـمف 

افسة لـ تعتمد فالمن ،العالمية اعسكاؽللشرتات فراة للتنافس باكرة أسيؿ في  اإلنترنتقدـ ي -1

 نما على مقدار التطكر التتنكلكجي لدييا.ا  على حجـ الشرتة، ك 

معلكمات زائر الشبتة عف المنتجات بحيث تسيؿ على أم مستيلؾ في أم بلد  اإلنترنتزيد ي -2

 الحاكؿ على ما يريده بسرعة كعلى مدار الساعة.

 التثير مف الحكاجز التي تعيؽ ا تاا ت بيف المنتة كالمستيلؾ. اإلنترنتيؿ ز ي -3

 إمتانية المقارنة بيف الافقات المتعددة التي يمتف عقدىا كاختيار المنتجات التي اإلنترنتتيا ي -4

 .يحتاجيا الفرد بحسب مكاافاتيا كأسعارىا كبما يناسب رةباتو كحاجاتو

 . اإلنترنتالافقات عبر حجـ الفرص لعقد  اإلنترنتزيد ي -5

بحػػػػكث التسػػػػكيؽ كفيػػػػـ الزبػػػػائف العػػػػالمييف، كجمػػػػع المعلكمػػػػات المتعلقػػػػة  إدارة اإلنترنػػػػتسػػػػيؿ ي -6

 .اعسكاؽكا سعار كالمنافسة كحتى القياـ بتجربة المنتة قبؿ طرحة في  اعسكاؽب

 

 :اإلنكخشوٍََدبذ انخغىَك  أعبنُب أهى 2-3-3-5

 كىي: اإللتتركنيلنجاح عملية التسكيؽ  تباعياايجب  أساليبف ىناؾ أ( 2016ذتر )الحيارم، 

تحديػػد اسػػتراتيجية العمػػؿ كذلػػؾ بتحديػػد اعىػػداؼ التسػػكيقية بكىػػكح. فقػػد يتػػكف اليػػدؼ تشػػجيع  -1

الفئة المسػتيدفة مػف المسػتخدميف علػى القيػاـ بعمػؿ مباشػر تىػغط علػى زر الشػراه مػثالن أك قػد 

 يتكف التعريؼ بالمنتة.

 .ائف( كذلؾ بحسب المنطقة الجغرافية كاللغةتحديد الفئة المستخدمة )الزب -2
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تنظػػػػيـ المكقػػػػع اإللتتركنػػػػي للشػػػػرتة أك الاػػػػفحة التػػػػي سػػػػيعرض فييػػػػا المنػػػػتة أك الخدمػػػػة كذلػػػػؾ  -3

با ىتماـ بالمكقع كمتابعتو مف ناحيػة المنتجػات كالخػدمات المعركىػة فيػو، إىػافة إلػى تحػديث 

 المحتكل باستمرار.

خدـ لتنفيػػذ حملػػة التسػػكيؽ اإللتتركنػػي، إمػػا التسػػكيؽ عػػف تحديػػد اعدكات التسػػكيقية التػػي ستسػػت  -4

  طريؽ البريد اإللتتركني أك عف طريؽ محرتات البحث أك ةيرىا مف الكسائؿ.

 تحديد النمكذج كالخطة المالية التي ستتبع لتنفيذ الحملة اإلعالنية. -5

كيفىؿ اتباعيا  ،تعد ىذه العكامؿ كالخطكات المذتكرة مف أبرز طرؽ نجاح التسكيؽ اإللتتركني -6

 لتحقيؽ حمالت إعالنية ناجحة.

 انًضَح انخغىَمٍ انًبسث انثبنث:   2-4

التسػػػكيقية بيػػػدؼ إشػػػباع  دارةمجمكعػػػة الخطػػػط كالسياسػػػات كالعمليػػػات التػػػي تمارسػػػيا اإل بأنػػػوؼ عػػػرّ ي

كالتمتف مف ىبط السعر كىبط آليػات  ،كاختيار المتاف حاجات كرةبات الزبائف مف اختيار المنتة

)العالقمػػة،  التكزيػػع. -التػػركية –السػػعر  -المنػػتة التقليػػدم:  المػػزية التسػػكيقي، كيتىػػمف كيةكالتػػر 

2016). 



 :انخمهُذٌ ػُبصش انًضَح انخغىَمٍ  2-4-1



 اإللتتركنػػػػػيؿ مػػػػػف حػػػػػدد عنااػػػػػر المػػػػػزية التسػػػػػكيقي أك  McCarthy (1964)يعتبػػػػػر ماتػػػػػارثي 

بػالرمز  إلييػاكقد رمػز  ،متاف، التركية()المنتة، السعر، ال :ربعة عناار رئيسة ىيأكااةيا في 

(4P's)،  طػػػار مفػػػاىيمي إنمػػػا ىػػػك مجػػػرد ا  ك  ،ف المػػػزية التسػػػكيقي لػػػيس نظريػػػة علميػػػةأ إلػػػىشػػػار أك

تتييػؼ عػرض المنظمػة مػع  أجػؿالتسػكيؽ مػف  طكاقـتخذىا تساسية التي ؼ كيحدد القرارات اعيعرّ 

 .(2009شبايؾ، ( ما يتكافؽ مع حاجات كرةبات المستيلؾ
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 :اإلنكخشوٍَػُبصش انًضَح انخغىَمٍ   2-4-2

 مػػػػة،: المعلك تعتبػػػػر المفػػػػاتيا القياديػػػػة لػػػػو كىػػػػي يتطلػػػػب أربعػػػػة متغيػػػػرات اإللتتركنػػػػيإف التسػػػػكيؽ 

للحاػػكؿ علػػى تػػؿ ىػػذه المتغيػػرات يمتػػف أف تعتبػػر تماػػدر مسػػتقؿ  .اعفػػراد ،التكزيػػع ،التتنكلكجيػا

ريقػػػة أساسػػػية ة الرقميػػػة قػػػد ةيػػػرت بطالثػػػكر “أف  :تػػػكتلر كقػػػد أشػػػارعػػػركض جديػػػدة،  أكجػػػدد  زبػػػائف

متف فيي ي ،مؿه فراغ تبير إلىبالتالي   تحتاج أية منظمة مفيكمنا عف الفىاه كالكقت كالتتلة ك 

يمتػف شػحف رسػائؿ كاسػتالميا فػي نفػس الكقػت، ك يمتف إرسػاؿ الأف تتكف مكجكدة كفي أم متاف ك 

 إلػىذه التطػكرات تجعػؿ النظػرة تػؿ ىػ ،"اعشياه على شػتؿ كمىػات بػد  مػف شػحنيا تتتلػة معينػة

على أنو المتافئ للتسكيؽ التقليدم مىػاؼ إليػو الخاػائص الجديػدة المترافقػة  اإللتتركنيالتسكيؽ 

 (.2015)سماحي ، اإلنترنتمع 

 

نػو   يكجػد اتفػاؽ محػدد كتقسػيـ مكحػد لعنااػر المػزية التسػكيقي أ( 2009أبك فػارة،أشار )ك 

ة، كىذا ا ختالؼ فػي تقسػيـ كتحديػد اإللتتركني اععماؿفي ميداف  بيف العلماه كالباحثيف اإللتتركني

نػابع مػف عػدـ كجػكد تقسػيـ مكحػد متفػؽ عليػو لعنااػر المػزية  اإللتتركنػيعناار المزية التسػكيقي 

التسػػػكيقي التقليػػػدم، فقػػػد تباينػػػت تقسػػػيمات العلمػػػاه كالبػػػاحثيف لعنااػػػر المػػػزية التسػػػكيقي فػػػي ميػػػداف 

 إلػػى( قػػد قسػػـ عنااػػر المػػزية التسػػكيقي Frey,1961ف )إسػػبيؿ المثػػاؿ فػػ علػػى ،التقليديػػة اععمػػاؿ

 عناريف ىما: 

 البيع أجؿالسكؽ مف  إلى: كىك ما يجرم عرىو (Offer)العرض  -

 .Tools)اعدكات ) -
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 (:Kelly,1962ثالثة عناار ىي ) إلىىناؾ مف يقسـ عناار المزية التسكيقي 

 (.(Product Mixمزية السلع  -1

 .(Distribution Mix)مزية التكزيع  -2

 .(Communication Mix)مزية ا تااؿ  -3

كىنػاؾ مػف يػرل أف عنااػر المػزية التسػكيقي تتتػكف مػف العنااػر التقليديػة اعربعػة المعركفػػة 

 أبػػػػػػػػػػك) يػػػػػػػػػػرل (.Promotionكالتػػػػػػػػػػركية  Placeكالتكزيػػػػػػػػػػع  Priceكالسػػػػػػػػػػعر  Product)المنػػػػػػػػػػتة 

اإللتتركنػي، كقػد لعنااػر المػزية التسػكيقي ف ىنػاؾ مػف يقػدـ تقسػيما كاىػحا كشػامال أ( 2009فارة،

 :اآلتيةىذا التانيؼ يتىمف العناار ، ك   4PsP2C2S2طلؽ على ىذا التانيؼ تسمية أ

 Site Design))إنشاه مكقع الكيب  -1

 (Securityاعمف ) -2

 ( (Product & Assortmentالمنتة كتانيفو -3

 ((Promotionالتركية  -4

  (Virtual Communities)المجتمعات ا فتراىية  -5

 ( (Place / Distributionالتكزيع / المتاف -6

 (Customer Servicesخدمات الزبكف ) -7

 ((Priceالسعر  -8

 (Privacy)الخاكاية  -9

 ((Personalizationالتخايص  -10
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مػزية  إلػى ،كالشتؿ اآلتي يكىػا تطػكر عنااػر المػزية التسػكيقي )مػف المػزية التسػكيقي التقليػدم

 (.اإللتتركنيسكيقي المزية الت إلىثـ  ،تجارة التجزئة

 

(2112فارة،أبو)(:مقارنةبٌنعناصرالمزٌجالتسوٌق2ً-1الشكل)



اإلَخشَجطشذ انًُخح ػبش  اعخشاحُدُتأوال:    

تالسػلع  ،ةيػر ملمػكس أكنو أم شيه يحاؿ عليو الفرد سكاه ملمكس أيمتف تعريؼ المنتة على 

تػػػػرتبط بػػػػو عنااػػػػر الشػػػػتؿ كالتغليػػػػؼ  كىػػػػك أحػػػػد عنااػػػػر المػػػػزية التسػػػػكيقي، كالمنػػػػتة ،كالخػػػػدمات

 (.2016كالمكاافات كالتعليب كالىماف كخدمة ما بعد البيع كالتي يتحتـ فييا المسكؽ )العالقمة، 
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باعحرل  أككاحد،  اإللتتركنيف تعريؼ المنتة المدعـ بالتسكيؽ العادم كالمنتة المدعـ بالتسكيؽ إ

ف اختلؼ في الك فإف المفيكـ في تلتا الحالتيف،  حد تبير في الجكىر إ  في  إلىمظير فإنو متشابو ا 

جػو ا خػتالؼ تظيػر أك تػاف سػلعة أـ خدمػة أـ فتػرة ، لتػف أبعض الخاائص، فالمنتكج نفسو سػكاه 

عف المنػتة العػادم،  اإللتتركنيجلية في تلؾ الافات كالمميزات التي يتفكؽ فييا بتؿ جدارة المنتة 

كتتنكلكجيا المعلكمات كتؿ ما تقدمو ىػذه اعخيػرة مػف  إلنترنتابمزايا كفكائد  اعكؿكىذا بسبب تمتع 

كأسػاليبو مػف سػرعة كجػكدة، كمػا يحملػو مػف مالحظػات كمكااػفات تقػدـ  اإلنتػاجتحسينات في طرؽ 

ىػػي إيجػػاد قيمػػة عاليػػة  اإللتتركنػػيخااػػية فػػي منتػػكج التسػػكيؽ  أىػػـبطلبيػػا الزبػػائف فػػي حػػد ذاتيػػـ، ك 

 (.2014للزبكف )ميدم، كبلقاسـ، 

 ،تحديػػد نػػكع المنتجػػات التػػي سػػتقـك الشػػرتة بتقػػديميا للسػػكؽ المسػػتيدؼ سػػتراتيجيةتتىػػمف ىػػذه ا 

فيػػي تشػػمؿ القػػرارات الخااػػة بخدمػػة الزبػػائف، تاػػميـ الغػػالؼ، العالمػػات كاعسػػماه التجاريػػة، دكرة 

 (2014حياة المنتة. )طالب، 

التتركنية فإف التثير مػف القىػايا أنو عند التعامؿ مع المنتة باكرة  إلى( 2012فارة،  أبك) يشير

يقلػب كيغيػر التثيػر مػف  اإلنترنػتف التعامؿ بالبيع كالشراه عبػر أمتعلقة بالمنتة تابا مختلفة، إذ ال

الخاػػائص كالاػػفات التػػي يتاػػؼ بيػػا  أىػػـاعسػػس كالمفػػاىيـ السػػائدة فػػي عػػالـ التجػػارة التقليديػػة، ك 

 ما يأتي: اإلنترنتالمنتة الذم يجرم طرحو عبر 

كيرةب فيو )أم منتة( مف أم  ،ف يقكـ بشراه المنتة الذم يريدأاإلنترنت إمتاف المشترم عبر ب -1

كفػػػي الكقػػػت الػػػذم يريػػػده )باسػػػتثناه بعػػػض  ،منطقػػػة فػػػي العػػػالـ فػػػي أم متػػػاف تقػػػع ىػػػذه المنظمػػػة

 (.اإلنترنتالمنتجات التي   تباع عبر 
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فػإف المشػترم  ،لتتركنيػة فػي العػالـا اععمػاؿبمكجب نظـ التسليـ كنظـ الدفع المتكفرة لمنظمػات  -2

 يتسلـ البىاعة المشتراة بأقاى سرعة ممتنة. اإلنترنتعبر 

تقلػػص العالقػػة التقليديػػة بػػيف سػػعر المنػػتة كعمػػره تمػػا ىػػك سػػائد فػػي ظػػؿ التجػػارة التقليديػػة، ففػػي  -3

ف تتكف ىناؾ عالقة عتسية بيف سعر منتة ما أاإللتتركنية فإنو ليس بالىركرة  اععماؿفىاه 

 عمره.ك 

شػركط  أىػـف أدكرا حاسما في نجػاح المنػتة، إذ  مستكل تكفر البيانات كالمعلكمات يلعب أابا -4

 ىك تكفر بيانات كمعلكمات تافية عف المنتة. اإلنترنتنجاح المنتجات المطركحة عبر 

فراػا كاسػعة  اإللتتركنػيكىػذا يتػيا للمشػترم  اإلنترنػتتكفر عدد تبير جدا مػف المنتجػات عبػر  -5

 .اإللتتركنيللتسكؽ كتبيرة 

ف منظمػػػات تثيػػػرة تطػػػرح منتجػػػات أاإلنترنػػػت، إذ انتشػػػاه التثيػػػر مػػػف المنتجػػػات المجانيػػػة عبػػػر  -6

 مجانية تأداة تركيجية لتسكيؽ كبيع منتجاتيا اعساسية.

ت تتنكلكجيػػا المعلكمػػات كنظػػـ المعلكمػػات اإلداريػػة فػػي تسػػريع كتقاػػير مػػدة تاػػميـ أىملقػػد سػػ -7

 كتطكير المنتة الجديد.

 :((Priceانخغؼُش  اعخشاحُدُت  ُب: ثبَ

 

تعتبػػر عمليػػة التسػػعير عمليػػة ديناميتيػػة كمرنػػة كةيػػر ثابتػػة تتغيػػر يكميػػا كأحيانػػا فػػي اليػػـك الكاحػػد، 

المزايا كالفكائد التي تتحقؽ للمشػترم بعػد عمليػة الشػراه  :مثؿ ،كتتقلب اعسعار كفقا لمتغيرات متعددة

 (.2007فارة،  أبككحجـ مبيعات المنتة )
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، (2008ية تسعير المنتة على الزبائف كالمنتجيف في آف كاحػد تمػا ذتػر )الاػيرفي، أىمتنعتس ك 

ىناؾ العديد مف الطرؽ للتسعير منيا التسعير على أساس نسػبة اإلىػافة المعتػادة، كالتسػعير علػى ك 

 أساس قدرات الزبائف كالمنافسة، كىناؾ سياسات تسعيرية أخرل. 

ذا تػػاف التسػػكيؽ  يعطػػي فراػػة للزبػػائف فػػي التعػػرؼ علػػى أسػػعار المنتجػػات، فإنػػو فػػي  نػػياإللتترك كا 

إلجػػػػراه مقارنػػػػة بػػػػيف تتػػػػاليؼ منتجػػػػاتيـ كالمنتجػػػػات  أيىػػػػانفػػػػس الكقػػػػت يعطػػػػي الفراػػػػة للمنتجػػػػيف 

مف كحدات نقديػة يحػددىا البػائع  المشترممقدار ما يدفعو  و:نأكيمتف تعريؼ السعر على  ،المنافسة

 (.2016قمة ،مقابؿ حاكلو على المنتة )العال

ت فػػي إحػػداث ثػػكرة حقيقػػة فػػي ىماف تتنكلكجيػػا المعلكمػػات قػػد سػػأ( 2014ذتػػر )ميػػدم، كبلقاسػػـ، ك 

جراهاتيا، حيث يمتف إنجاز ذلؾ باآلتي:  مجاؿ ىيتؿ اعسعار، كديناميتيا، كأساليبيا، كا 

 .ربط التسعير بالسكؽ المستيدفة كالمتانة التنافسية كالمنتة 

  ر البديلة كتفحايا.التسعي استراتيجيةدراسة 

 .دراسة تتاليؼ التانيع كالتكزيع كعالقتيما بالطلب على المنتة 

  كتذا التتاليؼ كمنحنى مركنة السعر. ،فىؿاع ستراتيجيةا  إلىاختيار السعر اعمثؿ با ستناد 

  الػػػػتحتـ بػػػػالتغيرات السػػػػعرية المفاجئػػػػة كتقػػػػدير الطلػػػػب علػػػػى المنتجػػػػات، كبالتػػػػالي تحديػػػػد اعسػػػػعار

 سبة.المنا

  تاسػػتخداـ تطبيقػػات التسػػعير اإلنترنػػتتنػػامي اسػػتخداـ الطػػرؽ اإلبداعيػػة فػػي التسػػعير مػػف خػػالؿ ،

 المرف.

كالتػي تتعامػؿ بطػرؽ كىػع اسػعار مربحػة  ،السعر مف أتثر المجا ت اعكبة في اتخاذ القػرارف إ

 (2014اتخاذ القرار التسكيقي )طالب، كىك حاسـ في  ،كمعقكلة للمنتة
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أتػػاح الفػػرص أمػػاـ الزبػػائف  اإللتتركنػػيف التسػػكيؽ أعلػػى ( 2017)الحيػػارم،  تػػدأكمػػف جيػػة أخػػرل 

الخيػػارات لالختيػػار بػػيف  كيػػكفرلمعرفػػة أسػػعار المنتجػػات التػػي يرةبػػكف باقتنائيػػا بتػػّؿ سػػيكلةو كيسػػر، 

 .اإلنترنتالمنتجات نظران لتثرة المكرديف ككتاله التسكيؽ التفاعلي عبر 

 ( (Place / Distributionلمكان التوزيع / ا استراتيجيةثالثا: 
الحاػكؿ عليػو مػف قبػؿ  أكمتاف ا ستيالؾ  إلىتشمؿ ىذه العملية نقؿ المنتة مف متاف انتاجو 

تجػػػار الجملػػػة، كالتجزئػػػة، كالػػػكتاله، كالسماسػػػرة. كتعتبػػػر عمليػػػة التكزيػػػع  إلػػػىنقلػػػو  :مثػػػؿ ،المسػػػتيلؾ

 ة مف دكنيا.عملية ميمة جدا، ك  يستطيع المستيلؾ اف يحاؿ على المنت

الذم يتـ فيو بيع المنتة كتسكيقو، تما يشمؿ طرؽ تكزيع المنتة  اإلطار :نوأفو على كيمتف تعري

، كيشػػػمؿ عناػػػر الزبػػػكف إلػػػىالزبػػػائف، كالكقػػػت الػػػذم يسػػػتغرقو لكاػػػكؿ المنػػػتة  إلػػػىو إياػػػالكتيفيػػػة 

مناسػػبة للتكزيػػع سػػكاه ال سػػتراتيجيةالمتػػاف نشػػاط التكزيػػع المػػادم للمنػػتة تالنقػػؿ كالتخػػزيف كاختيػػار ا 

 (.2016عف طريؽ كسطاه )العالقمة،  أكعف طريؽ مباشر 

 إلييػػػاىػػػماف أف المنتجػػػات سػػػكؼ تتػػػكف متػػػكفرة حػػػيف الحاجػػػة  إلػػػىالتكزيػػػع  اسػػػتراتيجيةتيػػػدؼ 

قػات المناسػػبة فيػي تتىػػمف: النقػػؿ، التخػزيف، الرقابػػة علػى المخػػزكف، تنفيػػذ ك بالتميػات كاعمػػاتف كاع

 .(2014الطلبيات )طالب، 

دارةيتـ إنشاه ك  تبيرة كمعقدة مما يجعؿ  أكة على شتؿ مكاقع اغيرة كبسيطة اإللتتركنيالمتاجر  ا 

كتتعامؿ ىذه المتاجر بأشتاليا المختلفة في  ،مالييف الدك رات إلىح مف مئات أك ليؼ اإلنشاه تتر اتت

 (.2014عالميا )قزاز،  أكمحليا  ياتسكيؽ السلع كالخدمات التتركنيا سكاه تـ تكزيع

كتنتيجة ليذا  ،جماعي أكإمتانية ربط المنظمات بالزبائف على أساس فردم  اإلنترنت أىافتكقد 

تػػأثيرات تتنكلكجيػػا  أبػػرز فكمػػف المالحػػظ أ ،التطػػكر تعاظمػػت إمتانيػػة إحػػداث تحػػكؿ فػػي نظػػـ القيمػػة
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أبػدا إلغػػاه ، كلتػف   يعنػػي تقلػيص دكر الكسػػطاه إلػػىأدت المعلكمػات كا تاػػاؿ علػى التكزيػػع، أنيػا 

الزبكف،  إلىدكر الكسطاه في العملية التسكيقية، تكنيـ يسيلكف عملية انسياب المنتجات مف المنتة 

 (.2014الشتلية كالحيازية )ميدم، كبلقاسـ، ك كبالتالي تحقيؽ تؿ مف المنفعة المتانية كالزمنية، 

 ( (Promotionانخشوَح  اعخشاحُدُبث  سابؼبً :

عرؼ على ميزاتو كجكدتو كمػف ف يعلـ الزبكف بكجكد المنتة كالتأشرائية   بد حتى تتـ العملية ال   

اػػػكرة جذابػػػة تعلػػػؽ فػػػي ذىػػػف  إياػػػاؿ فػػػيتتمػػػف ميمػػػة عمليػػػة التػػػركية ,عليػػػو كشػػػرائو،  ثػػػـ اإلقبػػػاؿ

كيجػػػب العمػػػؿ علػػػى تعزيػػػز  ،مػػػاتف تكاجػػػدهأكأسػػػعاره ك المسػػػتيلؾ تتتػػػكف مػػػف المكااػػػفات المميػػػزة لػػػو 

 ييز المنتة مف بيف المنتجات المشابية لو.المتانة التنافسية لتم

كالخػػػدمات ا تاػػػالية  اإلنترنػػػتنشػػػاط يسػػػتخدـ خدمػػػة  :بأنػػػو اإللتتركنػػػيكيمتػػػف تعريػػػؼ التػػػركية 

بغػرض تحقيػؽ اسػتجابة سػلكتية مػف طػرؼ  ؛المسػتيلؾ إلػىمعلكمات حكؿ المنتة  يااؿاعخرل، إل

عػػيف ا عتبػػار الخطػػة التسػػكيقية اعخيػػر حػػكؿ مػػا ىػػك مقػػدـ مػػف طػػرؼ المنظمػػة، كىػػذا مػػع اعخػػذ ب

المسػتيلؾ  إلػىمػف المنظمػة  المنتجػاتتحقيقيػا فػي انسػياب  أجؿالمرسكمة مف  ىداؼاإلجمالية، كاع

 (.2017)قعيد، 

عملية تعريؼ المستيلؾ بالمنتة عف طريؽ القنكات اإلعالنية  :نوأ( على 2016يعرفو العالقمة )ك 

، كيػػتـ كةيرىػػا اإلنترنػػتك  التلفزيػػكفك الراديػػك المجػػالت ك ك الاػػحؼ  :مثػػؿ ،التػػي يػػتـ فييػػا اإلعػػالف عنػػو

 الخااة بذلؾ. المكازنةتحديد  أيىا

دكر التػركية التقليػدم إّ  أّف ىنػاؾ اختالفػان كجيػزان فػي تػؿد مػف اعدكات  اإللتتركنػيييتمؿ التػركية ك 

كتتمثػػؿ  ،ةتتركنيػػاإللالمتبعػػة فػػي التػػركية للمنتجػػات، كمػػف بينيػػا المكاقػػع  سػػتراتيجياتالمسػػتخدمة كا 
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بقدرتو على استيداؼ الشريحة المستيدفة مف الزبػائف بسػرعةو  اإللتتركنيالقكة التي يستمدىا التركية 

 (.2017كدقةو أتثر)الحيارم، 

التركية ىك حلقة اتاا ت ما بيف البائعيف كالمشتريف، كتستخدـ المنظمات العديد مف الكسائؿ إف 

الرسػػػائؿ مباشػػػرة مػػػف خػػػالؿ منػػػدكبي  إياػػػاؿكيمتػػػف ، منػػػتةرسػػػائليـ التركيجيػػػة حػػػكؿ ال ياػػػاؿإل

(. تمػػا 2014كأدكات تنشػػيط المبيعػػات )طالػػب ، اإلعالنػػاتخػػالؿ مػػف ةيػػر مباشػػر  أكالمبيعػػات 

أف تعتمد على الخدمات التػي تقػدميا شػبتات الكيػب، فتقػـك ىػذه المنظمػات  أيىايمتف للمنظمات 

فايليا حسب اىتمامات المستقبليف ليػا، تمػا تقػدـ تكماتيتي للمعلكمات التي يتـ تأك بإجراه تحميؿ 

أم معلكمػات أخػرل يػراد تكاػيليا  أك ،ةاإللتتركنيػ اإلعالنػاتىذه الشبتات قنكات جذابػة لتكاػيؿ 

 (.2015الزبائف )سماحي،  إلى

، لدرجػة تالتركية ىك مف أتثر عناار المػزية التسػكيقي تػأثرا بتتنكلكجيػا المعلكمػات كا تاػا إف 

نشػاطات جميػع  إلػى(، كالػذم يشػير Direct Marketingيطلؽ عليػو التسػكيؽ المباشػر ) أاباأنو 

الكسػػائؿ التػػي تكلػػد سلسػػلة مػػف ا تاػػا ت كا سػػتجابات مػػف الزبػػائف الحػػالييف كالمػػرتقبيف، كتىػػطلع 

تتنكلكجيػػا المعلكمػػات بميمػػػات أساسػػية كحيكيػػة لػػػدعـ عنااػػر المػػزية التركيجػػػي التقليديػػة كتفعيليػػػا 

ث تغييػػػران عايػػػة، كاإلعػػػالف، كالبيػػػع الشخاػػػي، كتنشػػػيط المبيعػػػات، لدرجػػػة أنيػػػا باتػػػت تحػػػدمثػػػؿ: الد

 (.2014)ميدم، كبلقاسـ،  في الزبائفلياتيا ككسائؿ استخداميا، للتأثير آجكىريا في اتجاىاتيا ك 

ػػػػر، ك  ف المسػػػػتيلؾ يحاػػػػؿ علػػػػى ىػػػػذه المعلكمػػػػات بعػػػػدة طػػػػرؽ خػػػػارج سػػػػيطرة أ( 1998يشػػػػير )المه

( (Promotion Mixالمتغيرات التي يشمليا التركية كالتي تعرؼ بالمزية التركيجي إ  أف  ،الشرتة

 .كتتحتـ فييا المنظمةتسيطر علييا 

 ، كىي:اإللتتركنيالتركية  استراتيجياتبعض  إلىدبيات سيتـ التطرؽ مف خالؿ دراسة اع
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 اعخشاحُدُت انخشوَح ببإلػالَبث: -1

 أكمرئيػػة ، لتػػي تقػػدـ تمجمكعػػة بطريقػػة ةيػػر شخاػػيةا نشػػطةاع جميػػع"  :يعػػرؼ اإلعػػالف علػػى أنػػو

 ة(.فتر  أكخدمة  أكسلعة بمنتة محدد )تتعلؽ ك عف طريؽ رسالة معلكمة المعلف  ،شفكية

مػػػف خػػػالؿ التعريػػػؼ يتىػػػا أف اإلعػػػالف كسػػػيلة ةيػػػر شخاػػػية )جماىريػػػة( مػػػع ظيػػػكر شخاػػػية ك 

تعمؿ حسػػب طبيعػػة المنػػتة تسػػ اإلعالنػػاتالمعلػػف، كيتػػكف عػػادة لػػو مقابػػؿ مػػادم، كىنػػاؾ العديػػد مػػف 

كالشػػػريحة المسػػػتيلتة المكجػػػو لػػػو، كيتخػػػذ اإلعػػػالف عػػػدة أشػػػتاؿ حسػػػب الكسػػػيلة المعلػػػف فييػػػا كىػػػذه 

الكسػػائؿ ىػػػي: )الملاػػػقات ، التلفػػػاز ، اإلذاعػػػة كالراديػػك ، الاػػػحؼ كالمجػػػالت ، الرسػػػائؿ البريديػػػة، 

لجميػػػع  اإللتتركنػػػيإلعػػػالف اعةلفػػػة كالعبػػػكات ، تتنكلكجيػػػا المعلكمػػػات كا تاػػػاؿ(، تػػػذلؾ يسػػػتخدـ ا

 أنػكاع المنتجػات المقدمػػة مػف طػػرؼ المنظمػات ا قتاػػادية، بحيػث يسػػتخدـ "ىػذا النػػكع مػف اإلعػػالف

يسػػتخدـ فػػي اإلعػػالف  كتػػذلؾتعػػالف عػػف المنتجػػات الرقميػػة تثيفػػة التتنكلكجيػػا، ساسػػية لبالدرجػػة اع

نيػػػػات المتقدمػػػػة، مثػػػػؿ عػػػػف تافػػػػة أنػػػػكاع المنتجػػػػات خاكاػػػػا تلػػػػؾ التػػػػي تسػػػػتجيب بشػػػػتؿ أتبػػػػر للتق

، تمػػػػا باتػػػػت اػػػػناعة اإللتتركنيػػػػة كةيرىػػػػاالحكاسػػػػيب، التتػػػػب، اإلتسسػػػػكارات، اعجيػػػػزة التيربائيػػػػة ك 

 اإلنترنػػػتتكسػػػيلة إعالنيػػػة مبتتػػػرة ذات تػػػأثير تبيػػػر علػػػى مسػػػتخدمي  اإلنترنػػػت إلػػػىالخػػػدمات تلجػػػأ 

 ؛ي تطرحيػا فػي السػكؽالتػ المنتجػاتبالػذات، كبالتػالي فػإف المنظمػات كميمػا تػاف نػكع النشػاط كنػكع 

مػػػػف مسػػػػتخدمي  تافيػػػػةشػػػػريحة  إلػػػػىللكاػػػػكؿ  اإللتتركنػػػػيبإمتانيػػػػا دعػػػػـ ىػػػػذه اعخيػػػػرة بػػػػاإلعالف 

 (.2017التتنكلكجيا المتطكرة للتعريؼ بمنتجاتيا )قعيد، 

 االخخًبػٍ: انخشوَح يٍ خالل يىالغ انخىاصم اعخشاحُدُت -2


بشػػتؿ تبيػػر علػػى  اععمػػاؿكمنظمػػات  اعفػػرادلقػد انتشػػر ماػػطلا شػػبتات التكااػػؿ ا جتمػػاعي بػػيف 

مػػدل السػػنكات القليلػػة الماىػػية، كبػػدأ يسػػتخدـ بشػػتؿ كاسػػع فػػي مختلػػؼ التخااػػات، تمػػا ظيػػرت 

، خااػة فػي الدراسػات المنشػكرة فػي  مجمكعة مف التعػاريؼ كالماػطلحات التػي تاػؼ ىػذا المفيػـك



30 
 

نكعػػػا مػػػف أنػػػكاع الػػػدكؿ الغربيػػػة، حيػػػث نجػػػد أف الػػػبعض ياػػػؼ شػػػبتات التكااػػػؿ ا جتمػػػاعي بأنيػػػا 

 (.2017)فالؽ،  بأنيا قنكات للتكااؿ آخركفالمجتمعات ا فتراىية، في حيف يرل 

بػػدأت بتقػػديـ خدمػػة التكااػػؿ بػػيف افػػراد  اإلنترنػػتشػػبتات التكااػػؿ ا جتمػػاعي ىػػي مكاقػػع علػػى ف إ

كتػاف التكااػؿ فيػو  2003عػاـ   my spaceكتانػت البدايػة ىػي مكقػع  ،اإلنترنػتالمجتمػع عبػر 

كمػػػف  ،إلييػػػابػػػيف مجمكعػػػات محػػػددة. تطػػػكرت ىػػػذه المكاقػػػع بفىػػػؿ التطبيقػػػات التػػػي تىػػػاؼ  محػػػدكد

 ،علييػػا باػػكرة تبيػػرة اإلقبػػاؿكىػػذا جعػػؿ  ،خالليػػا تتػػيا للمسػػتخدـ تبػػادؿ اآلراه كالاػػكر كالفيػػديكىات

ثػػػػـ تلتػػػػو عػػػػدة مكاقػػػػع تػػػػـ اسػػػػتخدميا فػػػػي التكااػػػػؿ  2004عػػػػاـ الػػػػذم انطلػػػػؽ  facebook كمثاليػػػػا

 (2018)علي، تكيتر كةيرىامثؿ  ا جتماعي

ف اسػتخداـ تتنكلكجيػا المعلكمػات كا تاػػاؿ تسػما للمؤسسػات "بسػيكلة متابعػػة رد فعػؿ الزبػائف مػػف إ

خااػػة  عػػف المنتجػػات مػػف خػػالؿ المكاقػػع اعخػػرل، آرائيػػـمعرفػػة  كتػػذلؾ، اإللتتركنػػيخػػالؿ المكقػػع 

سػكاه الخػاص بالمنظمػة  لتتركنػياإلكىػذه ميػزة اسػتخداـ المكقػع  : الفيسػبكؾ،المكاقع ا جتماعية مثؿ

منتجاتيػا، كفػي نفػس الكقػت معرفػة ردة فعػؿ الزبػائف بسػرعة مػف لاستعماليا لمكاقع أخرل للتػركية  أك

، كذلػػؾ يمػػنا المنظمػػة ردة فعػػؿ إيجابيػػة كسػػريعة فػػي نفػػس الكقػػت آرائيػػـ إلتتركنيػػاخػػالؿ اسػػتطالع 

 (.2017)قعيد، 

 ، تػكتير (Facebook) قع كأشيرىا نجد فيس بكؾىذه المكا أبرزف مف إ (2017يىيؼ )قعيد، ك 

(Twitter)  ،بلس قكقؿ (Google+)  كمػام سػبيس(My space)  ت تسػتغؿ مػف أاػبح...إلػ،، ك

مػة هطرؼ المنظمػات فػي عمليػات التسػكيؽ باػفة عامػة كالتػركية علػى كجػو الخاػكص كذلػؾ لمال

المنظمػات تسػتخدـ "شػبتات ت أاػبح، كبالتػالي مع خاائص ىػذه المكاقػع ا جتماعيػةىذه الكظيفة 

بيػدؼ التسػكيؽ  اإلنترنػتكأم أدكات مشػارتة أخػرل علػى  ،التكااؿ ا جتمػاعي كالمػدكنات كالػكيتي
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، كىػػػذه اعدكات تتػػػيا للزبػػػائف إمتانيػػػة التفاعػػػؿ مػػػع أك خدمػػػة الزبػػػائفالعالقػػػات العامػػػة  أكالبيػػػع  أك

ا تجػاه مػف تلػؾ المنظمػات، تمػا  المنظمات التجارية بد  مف أف يتكنكا مجرد ىدؼ لكسػائؿ أحاديػة

كذلػؾ عػف  "، رمك اأنيا تتيا للمنظمات إمتانية فتا قنكات اتااؿ مع ىؤ ه الزبائف معيػـ بشػتؿ تحػ

ب الزبػائف مػف خػالؿ التعليقػات كاآلراه كالمناقشػات بيػنيـ كبػيف ك اطريؽ إنشػاه اػفحات خااػة كتجػ

قػع التكااػؿ ا جتمػاعي مػف اػفحات ، كذلػؾ عػف طريػؽ الخػدمات التػي تكفرىػا مكاالمعنيػة المنظمة

نشػاه المجمكعػات ا  كتتكيف الاداقات كالعالقات ك  ،الكيب رسػاؿ الرسػائؿ كا  لبكمات الاكر كالفيديك كا 

كسيكلة ا ستخداـ  ،إتاحة البيانات :كالتفاعالت الحاالة كخاائص أخرل تكفرىا ىذه الشبتات مف

متانية مشارتة الجميع دكف استثناه لحسػابات، كالبسػاطة فػي خفىػة كمجانيػة فػتا اكالتتاليؼ المن ،كا 

 احترافيا.

 

 :اإلنكخشوٍَانخشوَح يٍ خالل انبشَذ  اعخشاحُدُت -3


مػػف جيػػة المنظمػػات التػػي تقػػـك بػػدفع مبػػػال   اإللتتركنػػيىػػك ظيػػكر للرسػػائؿ ا عالنيػػة علػػى البريػػد 

 (2018للشرتات المنظمة ليذه الرسائؿ )علي، ك محمد 

كذلؾ مف "استغالؿ ىذه الكسيلة لتسكيؽ نفسيا كالتركية لمنتجاتيا،  بإمتانيا اععماؿإف مؤسسات 

تتيا  اإلنترنتبيا، فيناؾ العديد مف المكاقع الرئيسية على  خالؿ عنكاف بريد إلتتركني خاص

كبيذا   تتتلؼ المنظمة أم أعباه مالية، بعد إنشاه عنكاف  ،مجانا اإللتتركنيالبريد  عناكيف

رساؿ رسائؿ سكاه لمؤسسات  ،في مراسالتيا اإللتتركنيباستخداميا للبريد  إلتتركني للمؤسسة تقكـ كا 

ثارة انتباىيـ ليا عف طريؽ ىذه الكسيلة  ،المرتقبيف أكالزبائف الحالييف  إلى أكفي نفس المستكل  كا 

 (.2017)قعيد، 
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 انخشوَح يٍ خالل يسشكبث انبسث: اعخشاحُدُت -4

 اإللتتركنػيتسػاعد الزبػكف  فإنيػا ،تركيجية أىداؼقيؽ ف محرتات البحث كبقدر ما ىي االحة لتحإ

تثػرة المعلكمػات علػى أكجػدتيا ، كتعتبر محرتػات البحػث حاجػة إلى مبتغاه عف طريقياالكاكؿ  إلى

فكجػػدت ىػػذه اآلليػػة لتسػػييؿ الميمػػة علػػى المتاػػفا فػػي سػػيكلة  ،كتشػػابتيا كتشػػعبيا اإلنترنػػتشػػبتة 

كالتػي لػك  ىػذه المحرتػات لغػرؽ المسػتيلؾ  ،لمعلكمػاتالعثكر على مبتغاه فػي المحيطػات الىػخمة ل

امة تسػاعد فػي "ىػركرة كجػكد بػر  إلػى، كبالتالي أدل ذلؾ عبر الشبتة  اطياد مبتغاه فييا الساعي

  Yahoo)،Google ظيػػكر محرتػػات البحػػث مثػػؿ إلػػى، كىػػذا مػػا أدل البحػػث عػػف المعلكمػػات

تعلقػة بمكىػكع عبػارة م أكمػات إدخػاؿ تلمػة حيث يستطيع المستخدـ أثناه بحثو عػف المعلك كةيرىا( 

عنػػػػاكيف مكاقػػػػع متعلقػػػػة بالمكىػػػػكع  أك، كمػػػػف ثػػػػـ تقػػػػكـ محرتػػػػات البحػػػػث بإيجػػػػاد معلكمػػػػات البحػػػػث

كقػػد أدرؾ  ،، كليػذا السػػبب تشػيد محرتػات البحػػث زيػارة عػػدد تبيػر مػف المسػػتخدميف شػيرياالمطلػكب

 ،ةاإللتتركنيػمثابة بكابة لدخكؿ المكاقػع ية اإلعالف في ىذه المكاقع فيي تعتبر بأىمالمعلنكف بسرعة 

 (.2017اإلعالف في ىذه المكاقع )قعيد،  إلىاعمر الذم دفعيـ 

 

 (:SMSانخشوَح يٍ خالل انشعبئم انُصُت ) اعخشاحُدُت -5


 ،لتيػػا العديػد مػػف المنظمػػاتأىمالكسػائؿ التركيجيػػة التػي  أىػػـتعتبػر خدمػػة الرسػائؿ القاػػيرة مػف بػػيف 

كمػا تػكفره مػف  ،تأحد الخطػط اليامػة فػي إعػداد الحمػالت اإلعالنيػة ليػذه اعخيػرةبالرةـ مف فعاليتيا 

، كالرسػػائؿ القاػػيرة يعتبرىػػا بعػػض الخبػػراه سػػتخداـا تبيػػرة فػػي كقػػت كتتلفػػة كمػػا تمنحػػو مػػف سػػيكلة 

 98، بحيث تظير فعالية الرسائؿ القايرة بأنو يجية لتشجيع المستيلؾ على الشراهكسيلة ترك  أفىؿ

ئؿ القاػػيرة التػػي يتلقاىػػا النػػاس عبػػر المكبايػػؿ يػػتـ قرائتيػػا مػػف قبػػؿ المسػػتلميف، تمػػا أف %مػػف الرسػػا

ف تػاف اليػاتؼ المرسػؿ إليػو مغلػؽ ت SMS رسػائؿ ، بقػى مخزنػة كتاػؿ بمجػرد فػتا اليػاتؼحتػى كا 
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كذلؾ عنو  ؛اعدكات التركيجية الفاعلة أىـكلذلؾ فإف التركية عف طريؽ الرسائؿ القايرة يعتبر مف 

 .(2017ساعة في اليـك تقريبا )قعيد،  24ؿ تؿ شخص لمدة ك اة متاحة كفي متنكسيل

 

 (Securityاعخشاحُدُبث األيٍ )خبيغبً:   

كمػف أعظػـ اعخطػاه  ،قد ييستيدؼ حاسكب المتسكؽ بكاسطة الثغرات اعمنية التػي يجيليػا المتسػكؽ

ييؿ كلسػػرعة عمليػػة كذلػػؾ لتسػػ ؛التػػي يقػػع فييػػا المتسػػكؽ منػػع بعػػض خاػػائص اعمػػف فػػي حاسػػكبو

كقػػػد  .رقػػػـ بطاقػػػة ا ئتمػػػاف أكالشػػػراه ممػػػا يسػػػيؿ للمختػػػرؽ تجسػػػس الحاسػػػكب كسػػػرقة الرمػػػز السػػػرم 

يػػتمتف الميػػاجـ مػػف مراقبػػة الشػػبتة كسػػرقة المعلكمػػات أثنػػاه تبػػادؿ المعلكمػػات بػػيف المتسػػكؽ كالمكقػػع 

مشػفرة. الشػبتة الالسػلتية  ةير اإلنترنتالرمز السرم كةالبان تتكف شبتة  أكمثؿ رقـ بطاقة ا ئتماف 

 (.2012، إبراىيـتسيؿ عملية اختراؽ الشبتة )

 

تػػػكفير  اسػػػتراتيجياتأتاديميػػػة، العلػػػـ الػػػذم يبحػػػث فػػػي نظريػػػات ك  زاكيػػػةيقاػػػد بػػػأمف المعلكمػػػات مػػػف 

ا عتػػػػداه علييػػػػا. كيقاػػػػد بػػػػػأمف  أنشػػػػػطةالحمايػػػػة للمعلكمػػػػات مػػػػف المخػػػػػاطر التػػػػي تيػػػػددىا، كمػػػػف 

لىػماف حمايػة المعلكمػات  ؛الكسػائؿ كاعدكات كاإلجػراهات الػالـز تكفيرىػاتقنيػة  زاكيػةالمعلكمات مف 

قانكنية فإف أمػف المعلكمػات ىػك محػؿ دراسػات كتػدابير  زاكيةمف ك الداخلية كالخارجية.  اعخطارمف 

اسػتغالؿ نظميػا فػي  أكا عتػداه علييػا،  أنشػطةحماية سػرية كسػالمة محتػكل المعلكمػات، كمتافحػة 

ةير المشركعة كةيػر  نشطةكىك ىدؼ كةرض تشريعات حماية المعلكمات مف اعارتتاب الجريمة، 

 .(2016القانكنية، التي تستيدؼ المعلكمات كنظميا )ليتيـ،
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رقػـ  :مثػؿ اإلنترنػتى اثنػاه العمليػة، فالمعلكمػات حساسػة علػى اعكلػكتتىمف قىية اعمف جانبيف: 

لجانب الثاني يتعلؽ بالبيانات التي يتـ تسجيليا كالتي قد تعرض الزبكف للخطر اما ا ،بطاقة ا ئتماف

بػػد للمسػكقيف الحفػػاظ علػػى الجانػػب  لػػذلؾ   ؛حيػػث يجػب مراعػػاة اعمػػاف مػػف المتسػلليف ،عػف الزبػػائف

 (.2016نياية المنظمة )محسف، كجعفر،  إلىف يؤدم أم إخالؿ يمتف أف أمني ك اع

 (:2016)ليتيـ،  ذترىات حسب ما المتبعة في الحفاظ على أمف المعلكما ستراتيجياتمف ا ك 

 :انسًبَتخذاس  اعخشاحُدُت  -1

ىػػي مجػػرد أدكات بسػػيطة تعمػػؿ تمنفػػذ للنترنػػت، بتلمػػات أخػػرل تحػػراس علػػى طػػرؼ  جػػدار الحمايػػة

 ،اإلنترنػتالنار   تعػد عالجػا لجميػع أمػف المعلكمػات مػع شػبتة  فار الشبتة. كعلى الرةـ مف أف جد

إذ تقػػكـ برمجيػػات جػػدراف النػػار  ،تبعػػة فيػػي حػػاجز بػػيف شػػبتتيفم اسػػتراتيجيةنيػػا ىػػركرية عم أ  إ

بفحػػص رـز البيانػػات القادمػػة كالخارجػػة اعتمػػادا علػػى مجمكعػػة القكاعػػد التػػي يىػػعيا المشػػرؼ علػػى 

 الشبتة المكثكقة الداخلية. إلىيا كمنعيا مف الكاكؿ بلحج أكالشبتة، للسماح ليذه الرـز بالمركر 

 :اإلنكخشوٍَنهدىو يسبكبة أعبنُب ا اعخشاحُدُت  -2

كتعمػؿ خالليػا أجيػزة اعمػف  ،ةاإللتتركنيػرات اعمنيػة ك ايسمى ىذا اعسلكب في بعض اعحياف بالمنػ

علػى القيػاـ بيجػكـ تجريبػي ةيػر ىػار علػى أنظمػة إدارات الدكلػة المختلفػة، للتحقػؽ مػف  اإللتتركني

ف فاعليػػػة أجيػػػزة الحمايػػػة، متيػػػا. كقػػػد يػػػتـ ىػػػذا اليجػػػكـ بػػػدكف سػػػابؽ إنػػػذار للتأتػػػد مػػػك ااػػػالبتيا كمق

 .اإللتتركنيكمستكل تطبيؽ اإلدارات الحتكمية لمعايير اعمف 

 حشفُش انًؼهىيبث انًُمىنت وانًسفىظت: اعخشاحُدُت  -3

، اإلنترنػػتخػػر عبػػر آإلػػى   يمتػػف ةػػض النظػػر عػػف أمػػف كسػػرية المعلكمػػات التػػي تنتقػػؿ مػػف طػػرؼ 

بحيث تظير  ،جب اعتماد تقنيات تشفير عاليةكترتيا عرىة لعيكف المتناتيف كالقراانة، فمف الكا
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 أكؿ التناػػػػت علييػػػػا عبػػػػر الشػػػػبتة السػػػػلتية ك اتلػػػؾ المعلكمػػػػات باػػػػكرة مبيمػػػػة تمامػػػػا لتػػػػؿ مػػػف يحػػػػ

الالسػػػلتية. كينبغػػػي اتخػػػاذ نفػػػس اإلجػػػراهات بالنسػػػبة للمعلكمػػػات الحساسػػػة المحفكظػػػة فػػػي اعجيػػػزة، 

سػػرية المعلكمػػات فػي نطػػاؽ اعنظمػػة بحيػث يػػتـ حفظيػػا كىػي مشػػفرة كيعػػد التشػفير مػػف كسػػائؿ حفػظ 

 ة.اإللتتركني

 وعبئم انسًبَت انخىػىَت: اعخشاحُدُبث  -4

الناتجػة عػف القراػنة  اعخطػارلتجنػب  ؛اإللتتركنيػة المػذتكرة سػابقا  يمتف اعتماد سياسات الػدفاع 

ة اإللتتركنيػػف تقػػـك الحتكمػػة أذ مػػف الميػػـ إامػػؿ كشػػامؿ ليػػذا المكىػػكع الخطيػػر، مػػف دكف كعػػي ت

 ،المكاطنيفك مكظفييا  إلى، تشمؿ رأس الدكلة كاك  اإللتتركنيملة تكعية عامة حكؿ أمف البالد بح

ف تقػكـ بػو المنظمػات بتافػة أاإللتتركنية كتيفية تفادييا. كىذا مػا يجػب كتشرح ليـ المخاطر اعمنية 

بشػػتؿ مباشػػر  لئػػؾ الػػذيف يتعػاملكفأك خااػة  ،أنكاعيػا بحيػػث تقػـك بتكعيػػة المػػكظفيف كالعػامليف لػػدييا

 ة.اإللتتركنيمع المكاقع 

 (Privacy)الخصوصية  استراتيجيات   سادسا:
أحد عناار المزية التسكيقي اعساسية، كالخاكاية  :أنياب( الخاكاية 2012فارة،  أبكييعرؼ )

ت كالجماعػػات كالمنظمػػات فػػي تقريػػر مجمكعػػة مػػف القىػػايا بخاػػكص البيانػػا اعفػػرادتعبػػر عػػف حػػؽ 

ة تكاجػػو اػػعكبة تبيػػرة تتجسػػد فػػي ىػػركرة اإللتتركنيػػف المتػػاجر أي تخاػػيـ، كيػػذتر كالمعلكمػػات التػػ

تحقيؽ التكازف بيف الحاكؿ على قدر تاؼ مف البيانات كالمعلكمات الشخاية التػي تخػص الزبػكف 

 مف جية، كعدـ انتياؾ خاكاية ىذا الزبكف، مف جية أخرل.

علػى تقبػػؿ بعػض الزبػػائف لفتػرة التسػػكؽ  تعػد السػػرية كالخاكاػية مػػف التحػديات التػػي تعػكؽ كتػػؤثرك 

الحاػكؿ علػى بعػض البيانػات مػف  إلػىتحتػاج  اإللتتركنػيكخااة أف عملية التبػادؿ  اإلنترنتعبر 
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الزبػػػػائف مثػػػػؿ: ا سػػػػـ، الجػػػػنس، الجنسػػػػية، العنػػػػكاف، طريقػػػػة السػػػػداد، لػػػػذا فينػػػػاؾ ىػػػػركرة  سػػػػتخداـ 

ة مثػػػػؿ برنػػػػامة اإللتتركنيػػػػيػػػػة برمجيػػػػات خااػػػػة للحفػػػػاظ علػػػػى سػػػػرية كخاكاػػػػية التعػػػػامالت التجار 

Cookies  استخداـ ما يسمى جدار الحماية ك.Firewal   ،(2016)بف البار 

كلما تاف الحؽ في الخاكاية ىك مف الحقكؽ اللايقة بشخص ا نساف، كيتمتع بحماية دسػتكرية 

مؿ مػا يتعلػؽ فػإف ىػذه الحمايػة تشػ ،البيئػة ا فتراىػية أككقانكنية سػكاه تػاف ىػذا فػي البيئػة التقليديػة 

، لمػػا ينطػػكم اإلنترنػػتباسػػتعماؿ البيانػػات ذات الطػػابع الشخاػػي للمسػػتخدـ عةػػراض إعالنيػػة علػػى 

كىك حػؽ الشػخص فػي أف يحػتفظ بأسػرار  ،على ىذا ا ستعماؿ مف مجافاة لجكىر ىذه الخاكاية

 (2015تتعلؽ بحقكقو الشخاية مف المتعذر على العامة معرفتيا إ  بإرادتو)جابر، 

 ما يلي:في( 2015رده )جابر، أك المتبعة في الحفاظ على خاكاية الزبائف ما  ستراتيجيات كمف ا

 انسك فٍ اإلػالو: اعخشاحُدُت -1

تباػػير المسػػتخدـ بػػأف بياناتػػو ذات  :جملػػة التزامػػات منيػػا اإلنترنػػتيقػػع علػػى عػػاتؽ مقػػدمي خدمػػة 

كتػذلؾ حقػو  ،ا المسػبؽالطابع الشخاي قد تستخدـ عةراض إعالنية، كيقتىي ذلؾ حقو في الرىػ

بياناتػو الشخاػية  ةكيقاد بذلؾ ىػركرة الحاػكؿ علػى رىػا المسػتخدـ قبػؿ معالجػ ،في ا عتراض

 على أم نحك، كتذلؾ حقو في ا عتراض على استعماؿ بياناتو في أةراض إعالنية.



 زك انًغخخذو فٍ انُغُبٌ انشلًٍ: اعخشاحُدُت -2


بياناتػو ل اإللتتركنػيحؽ المستخدـ في أف يتػكف الحفػظ  :يمتف تعريؼ الحؽ في النسياف الرقمي بأنو

قيػػػػد زمنػػػػي علػػػػى حفػػػػظ البيانػػػػات ذات الطػػػػابع  أكميلػػػػة زمنيػػػػة، ، أم كجػػػػكد الشخاػػػػية حفظػػػػا مؤقتػػػػا

 .ة التي يتعامؿ معيا الزبائفاإللتتركنيمف قبؿ المكاقع كالتي يتـ تخزينيا  ،الشخاي
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سػػليـ للمسػػتخدـ بحػػؽ طلػػب تعػػديؿ بياناتػػو ى ىػػي التاعكلػػكيتحػػدد مىػػمكف ىػػذا الحػػؽ مػػف نػػاحيتيف: 

قػػدـ، كالتحقػػؽ مػػف شػػمكؿ ىػػذه العمليػػة  أكةمػػكض  أكإزالتيػػا حػػاؿ مػػا شػػابيا نقػػص  أك ،الشخاػػية

ةيػػػػره. كالثانيػػػػة ىػػػػي حػػػػؽ  أكمثػػػػؿ جكجػػػػؿ  اإلنترنػػػػتللبيانػػػػات المخزنػػػػة فػػػػي محرتػػػػات البحػػػػث علػػػػى 

تمػا يتػكف لػو دائمػا  ،شخاػيةالمستخدـ متى تاف لذلؾ مبػرر فػي ا عتػراض علػى معالجػة بياناتػو ال

 كلك بغير مبرر حؽ ا عتراض على استعماؿ ىذه البيانات في أية أةراض تجارية.

 Site Design))إَشبء يىلغ انىَب  اعخشاحُدُبث عببؼبً : 

عبارة عػف اػفحات مبرمجػة بػأم لغػة مػف لغػات الكيػب، تقػـك  :نياأيمتف تعريؼ مكاقع الكيب على 

. كتختلػػػؼ المكاقػػػع عػػػف بعىػػػيا الػػػبعض مػػػف ناحيػػػة عمليػػػا اإلنترنػػػتبعػػػرض كأخػػػذ البيانػػػات علػػػى 

 (.2017كبرمجتيا كطريقة عمليا )الجرعي، 

بالنسػبة لمعظػـ المنظمػات تتمثػؿ  اإللتتركنػيى فػي ممارسػة التسػكيؽ اعكلػف الخطػكة إيمتف القكؿ بك 

، يتػكف مجػرد إنشػاه مكقػع للكيػب إلػىفي تتػكيف مكقػع خػاص بيػا علػى الشػبتة. كبعيػدا عػف السػعي 

علػػى رجػػاؿ التسػػكيؽ أف يقكمػػكا بتاػػميـ مكاقػػع جذابػػة، كالعمػػؿ علػػى إيجػػاد الطػػرؽ التػػي يمتػػف مػػف 

 (2008النجا،  أبكخالليا تحفيز الزبائف على زيارة تلؾ المكاقع كالبقاه داخليا فترات طكيلة ) 

علػػػى تطػػػؿ  اإلنترنػػػتعبػػػر  أعماليػػػاالتػػػي تمػػػارس  اععمػػػاؿف منظمػػػات أ( 2012فػػػارة،  أبػػػكيػػػذتر )ك 

 مكقع الكيب تسكيقيا مف زكايا متعددة: إلى( كيمتف النظر WebSiteزبائنيا مف خالؿ مكقع الكيب )

  عالني.ه مف النشاط التركيجي كالنشاط اإلمكقع الكيب تجز 

 .مكقع الكيب تمنفذ تكزيعي 

  التجارية. اععماؿمكقع الكيب يلعب دكر رسائؿ 
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اإلىافة للشرتات الناشئة، عادة ما تتػكف محػدكدة متكسطة الحجـ، بك معظـ المنظمات الاغيرة إف 

بمكاردىا التسكيقية، ليذا تقكـ باختيػار قنػكات تسػكيقية محػددة كقليلػة لترتػز مػف خالليػا علػى تسػكيؽ 

(.2015فيسبكؾ لتحقيؽ ذلؾ )قاركط،  إلى، كاعةلب حاليان يتكجو اإلنترنتنفسيا على 



 دور التسويق اإللكتروني 2-5

 دكرا محكريا في التثير مف المجا ت كالتي نذتر منيا: إللتتركنيايلعب التسكيؽ 

 حسمُك والء انضببئٍ: -1

إف شػػػّدة المنافسػػػة كالتغيػػػر الجػػػذرم فػػػي طبػػػائع كعػػػادات كثقافػػػة الزبػػػائف، كزيػػػادة خبػػػرتيـ فػػػي عمليػػػة 

ف ظيػكر ىػذه المعطيػات الجديػدة أتما الشراه، جعلت مف تحقيؽ ك ه الزبائف عملية معقدة كاعبة. 

، أجبػػرت العديػػد مػػف المنظمػػات للتخلػػي تػػدريجيا عػػف اسػػتعماؿ تقنيػػات الػػك ه التػػي اععمػػاؿي بيئػػة فػػ

كتمػا  .أتثػر كاقعيػة تخػص المػدل البعيػد اسػتراتيجياتمادرىا العمليات التركيجيػة، كا عتمػاد علػى 

تنػػو عناػػر فػػي النشػػاط التسػػكيقي، كأنػػو   يم أىػػـف الزبػػكف يمثػػؿ فػػإالتسػػكيؽ  طػػكاقـىػك معلػػـك لػػدل 

ذا تػػاف الزبػػكف اإلنترنػػتتبنػػى اػػفة الػػك ه إ  عنػػدما تسػػتطيع المنظمػػة أف تخلػػؽ لديػػو قيمػػة عبػػر  . كا 

للزبػػكف منفعػػة  أكعنػػو أسػاس مػػداخليا كأرباحيػػا فأنػو ينبغػػي تػػكفير قيمػة  ؛للمنظمػػة اميمػ ايشػتؿ طرفػػ

بػػػػف مػػػػف خػػػػالؿ جػػػػكدة كجاذبيػػػػة منتجاتيػػػػا حتػػػػى تىػػػػمف تعاملػػػػو معيػػػػا لفتػػػػرة أطػػػػكؿ )العشعاشػػػػي، ك 

 (.2015قريش،

يػػة أىممعيػػار فػػي الحتػػـ علػػى أدائيػػا، كتتمػػف  أىػػـنػػو ع ؛لتسػػب رىػػا الزبػػائف منظمػػةتسػػعى تػػؿ ك 

 (:2009)الاباغ،  اآلتيةالرىا في النقاط 

 .إليياالتالـ الجيد عنيا كبالتالي تسب زبائف جدد كعكدتو  إلىيؤدم الخدمة رىا الزبكف عف  -
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المنافسػيف، تمػػا يجعليػػا قػػادرة  إلػػىو ئػػخسػارتو كلجك  رىػا الزبػػكف عػػف المنظمػة يقلػػؿ مػػف احتمػػاؿ -

 على حماية متانتيا في السكؽ.

يمثؿ الرىا تغذية عتسية بالنسػبة للمؤسسػة، بحيػث سػيتكف ىنػاؾ تفاعػؿ كدرايػة أتثػر بحاجػات  -

 الزبائف كبالتالي التطكير مف خدماتيا المقدمة.

 الرىا ىك مقياس لجكدة الخدمة المقدمة. -

عاملييػا كمػدل  أداهمدل فاعلية سياسات المنظمػة كالتشػؼ عػف مسػتكل  يعبر رىا الزبكف عف -

 .تدريبيةحاجاتيـ لدكرات 

 حسمُك انًُضة انخُبفغُت:  -2

بشتؿ خاص يحقؽ الميزة التنافسية  اإللتتركنية بشتؿ عاـ كالتسكيؽ اإللتتركنيف ما يجعؿ التجارة إ

ملة مف الفكائد تما ذترىا )شترم، كعزب، للمنظمة  ( فيما يلي:2016، ىي جي

 نطاؽ دكلي كعالمي. إلىة تكسع نطاؽ السكؽ ليذه المنظمات اإللتتركنيف التجارة إ -1

 نيا تخفض مف تتاليؼ إنشاه كمعالجة كتكزيع كحفظ كاسترجاع المعلكمات الكرقية.إ -2

كمف خالؿ ىذا التغيير فإف إنتاجية  ،نيا تساعد المنظمات على إعادة ىندسة عملياتيا التجاريةإ -3

 %.100أتثر مف  إلى تاؿرييف سكؼ اكالمكظفيف كا د الباعة

 نيا تخفض الفترة الزمنية ما بيف دفع اعمكاؿ كالحاكؿ على المنتجات.إ -4

 حسمُك حىاصم فؼبل يغ انششكبء وانضببئٍ: -3

المسػػافات كيعبػػر الحػػدكد، ممػػا يػػكفر طريقػػة فعالػػة لتبػػادؿ المعلكمػػات مػػع  اإللتتركنػػيالتسػػكيؽ  يقلػػؿ

 (.2015الشرتاه )رماس، 
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 حخفُض حكبنُف انًُظًبث:  -4

اػيانة المتاتػب،  أكتعد عملية اعداد كايانة مكاقع الكيب أتثر اقتاػادية مػف بنػاه أسػكاؽ التجزئػة 
ترتيػب تجييػزات باىظػة الػثمف  أكا نفػاؽ التبيػر علػى الجانػب التركيجػي،  إلىك  تحتاج المنظمات 

 .(2015)رماس،

 لطبع انصُبػت انًبسث انخبيظ:   2-6

 لطبع انصُبػت فٍ فهغطٍُ 2-6-1

اتو المتعػػػددة ىمايعتبػػر القطػػاع الاػػناعي أحػػد الرتػػائز اعساسػػػية لالقتاػػاد الفلسػػطيني، بفىػػؿ مسػػ

على الػرةـ مػف المعكقػات كالعراقيػؿ التػي  ،كالبارزة في تحقيؽ عملية التنمية ا قتاادية كا جتماعية

كذلػػػػؾ مػػػػف حيػػػػث تنميػػػػة بعػػػػض ، رةخيػػػػكنػػػػة اعنػػػػو ازدىػػػػر فػػػػي اعأ  إ ،كاجيػػػػت القطػػػػاع الاػػػػناعي

حذيػػػة كالجلػػػكد، فػػػي قطػػػاع )اع االاػػػناعات الفرعيػػػة كتشػػػتيؿ مجتمػػػع عنقػػػكدم، كتػػػاف ذلػػػؾ ملحكظػػػ

 يجابية على الاادرات الفلسطينيةإلمالبس( مما انعتس ذلؾ مف ناحية المنسكجات كا

ة كقػػػد لػػػػكحظ حػػػدكث تحػػػػكؿ طفيػػػػؼ فػػػي ىيتلػػػػة الاػػػػناعة التػػػي تػػػػرتبط بتػػػػؿ مػػػف التغيػػػػرات السياسػػػػي

كالتغيرات ا قتاادية الدكلية كسالسؿ العكلمة. كتعتبر اناعات الجلكد كاعحذية كالمالبس الجػاىزة 

لػػذلؾ فػػإف الاػػناعات  كخالفػػاكاػناعة الغػػزؿ كالنسػػية ىػػي أمثلػة علػػى الاػػناعات المتىػػررة بشػدة. 

ىيئػة تشػجيع ) االدكائية كالرخاـ كالاناعات الحجرية ىي نماذج جيدة على الاناعات المتأثرة إيجابػ

 (.2014، ا ستثمار الفلسطينية

لما لو مػف دكر مميػز  ؛اإلنتاجية الرئيسية في اقتااد أم بلديعتبر القطاع الاناعي مف القطاعات 

فػػي إرسػػاه القاعػػدة الماديػػة للتقػػدـ كالبنػػاه، كقدرتػػو علػػى إحػػداث النمػػك المطلػػكب فػػي جميػػع المجػػا ت 

ير القطػاع الاػناعي يشػتؿ ىػدفان محكريػان للػدكؿ لغػرض تطػك  أاػباا قتاادية كا جتماعية، كىتذا 

 .اادية كا جتماعية المرجكةتحقيؽ التنمية ا قت
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مؤسسػػة. مقسػػمة  19,367الاػػناعة المختلفػػة فػػي فلسػػطيف  أنشػػطةبلػػ  عػػدد المنظمػػات العاملػػة فػػي 

 .(2016حاائي الفلسطيني، دناه: )الجياز اإلأمجاؿ اناعي حسب الجدكؿ المدرج  27على 

 (2016)الجياز ا حاائي الفلسطيني،  الاناعة المختلفة في فلسطيف أنشطة( عدد المنظمات العاملة في 2-2دكؿ )الج

 عدد المنظمات مجال الصناعة  رقم
 210 خرل للتعديف كاستغالؿ المحاجرأأنشطة  1
 20506 اناعة المنتجات الغذائية 2
 53 اناعة المشركبات 3
 23 اناعة منتجات التب  4
 503 اناعة المنسكجات 5
 10668 اناعة المالبس  6
 478 اناعة الجلد كالمنتجات ذات الالة 7
اػػناعة الخشػػب كمنتجػػات الخشػػب كالفلػػيف عػػدا اػػناعة اعثػػاث، اػػناعة اعاػػناؼ المنتجػػة  8

 مف القش كمكاد الىفر
894 

 84 اناعة الكرؽ كمنتجات الكرؽ 9
 469 سجلةالطباعة كاستنساخ كسائط اععالـ الم 10
 200 يات كالمنتجات التيميائيةك اكاناعة التيم اناعة فحـ التكؾ كالمنتجات النفطية المتررة 11
 14 اناعة المنتجات الايد نية ا ساسية كمستحىراتيا  12
 252 اناعة منتجات المطاط كاللدائف 13
 20442 اناعة منتجات المعادف الالفلزية اعخرل 14
 20 ا ساسية )اناعة المنتجات المعدنية اعساسية(اناعة الفلزات  15
 4412 اناعة منتجات المعادف المشتلة عدا الماتينات كالمعدات   16
 29 ة كالبارية اإللتتركنياناعة الحكاسيب كالمنتجات  17
 82 اناعة المعدات التيربائية 18
 93 اناعة اآل ت كالمعدات ةير المانفة في مكىع آخر 19
 72 عة المرتبات ذات المحرتات كالمرتبات المقطكرة كناؼ المقطكرةانا 20
 6 اناعة معدات النقؿ اعخرل 21
 30187 اناعة اعثاث 22
 346 اناعات تحكيلية أخرل 23
 751 إاالح كترتيب اآل ت كالمعدات 24
 13 إمدادات التيرباه كالغاز كالبخار كتتييؼ اليكاه 25
 555 ة كتكزيع المياهتجميع كمعالجة كتنقي 26

27 
 إدارةالمعالجػة كخػػدمات  أنشػطةجمػع النفايػات كمعالجتيػا كتاػريفيا كاسػترجاع المػكاد ك  أنشػطة

 النفايات لعامة
5 

 1967احتالليا للىفة الغربية عاـ  بعدباستثناه ذلؾ الجزه مف محافظة القدس الذم ىمتو إسرائيؿ  شاملة فلسطيف البيانات. 
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 ت فٍ انخهُم:بع انصُبػطل   2-6-2

تعتبػػر مدينػػة الخليػػؿ مػػف المػػدف التػػي تميػػزت بالاػػناعات اليدكيػػة منػػذ القػػدـ، حيػػث اشػػتيرت بعػػض 

كؽ إسػتافية فسميت بأسمائيا تحارة القزازيف كسكؽ اللػيف كسػ ،عائالت المدينة كأسكاقيا بيذه الحرؼ

ف كالتحػؼ بك االاػ، كمف ىذه الاػناعات ) الفخػار كالخػزؼ كدباةػة الجلػكد ك كسكؽ الحداديف كةيرىا

كالفػػرك كالمطػػػرزات ( كالاػػػناعات الغذائيػػػة ) تالزبيػػػب كالػػػدبس كالملػػػبف ( كتطػػػكرت ىػػػذه الاػػػناعات 

بػػػػالتطكر التتنكلػػػػكجي حتػػػػى أىػػػػحت اػػػػناعات الخليػػػػؿ ىػػػػدفا محكريػػػػا لتحقيػػػػؽ التنميػػػػة ا قتاػػػػادية 

 المنشػػػوتكبلػػ  عػػدد  ،تؿ عػػاـكا جتماعيػػة فػػي المحافظػػة علػػى كجػػو الخاػػكص كفػػي فلسػػطيف بشػػ

علػى  المنشػوت، كتعمػؿ ىػذه منشأة اناعية كحرفية (3,200) الاناعية في محافظة الخليؿ حكالي

 . مف اعيدم العاملة(28,000) تشغيؿ

الاػناعات المعدنيػة، الاػػناعات  ي:تمثػؿ الاػناعة فػي محافظػػة الخليػؿ عػدة قطاعػػات رئيسػية ىػ 

ات الغذائية ،الاناعات التيميائية، الاناع، ت البالستيتية، الاناعات الخشبيةاإلنشائية، الاناعا

الاػػناعات الجلديػػة، الاػػناعات التقليديػػة كالتراثيػػة، الاػػناعات النسػػيجية، اػػناعة الػػكرؽ كالترتػػكف، 

نشػكرات م)  راناعة الحجر كالرخاـ، اناعة المعادف الثمينة كاياةتيا، كاناعة الزجػاج كالػديتك 

 (. 2018ةرفة اناعة الخليؿ، 

كتتميػػز  ،المحليػػة اعسػػكاؽكتغطػػي  ،الخليػػؿ بػػالجكدة علػػى مسػػتكل الػػكطف كتتميػػز اػػناعات محافظػػة

% مػػف 27محافظػػة الخليػػؿ مػػا نسػػبتو  تمػػا كتشػتؿ اػػادرات ،فػي بعىػػيا علػػى المنتجػػات المسػػتكردة

)أتيػػػاس النػػػايلكف،  :الاػػػادرات مػػػف محافظػػػة الخليػػػؿ فػػػي أىػػػـكترتػػػزت  ،جمػػػالي اػػػادرات فلسػػػطيفإ

اه كالرخػػػػاـ كالشػػػػايش كالحجػػػػر الخػػػػاـ، كالسػػػػتاتية كأحجػػػػار البنػػػػحذيػػػػة الرجاليػػػػة ، كاعخػػػػردكات الحديػػػػد

نشػػكرات ةرفػػة الشػػيبس ) م إلػػىىػػافة ثػػاث المنزلػػي الخشػػبي كالمعػػدني، باإلكالمشػػاتيا الخشػػبية كاع

 .(2018اناعة الخليؿ، 
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 دساعبث عببمتانًبسث انغبدط :  2-7

 ؼشبُتانذساعبث ان  2-7-1

 استتتراتيجياتكنولوجيتتا المعمومتتات عمتت  ( وهتتي بعنتتوان "تتت ثير ت2016)بتتن البتتار   دراستتة .1

دراسة ميدانيتة بالمنطقتة الصتناعية/  -المزيج التسويقي في المنظمات الصغيرة والمتوسطة

 "الجزائر

المفػػػاىيـ اعساسػػػية حػػػكؿ تتنكلكجيػػػا المعلكمػػػات كمتكناتيػػػا كفكائػػػد  الػػػى تكىػػػياىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة 

ة كانشػػػاه المكاقػػػع اإللتتركنيػػػـ كأنػػػكاع المكاقػػػع مفيػػػك  إلػػػىباإلىػػػافة  ،اسػػػتخداـ تتنكلكجيػػػا المعلكمػػػات

 اسػػتراتيجيات إلػػىكمسػػتكياتيا. تمػػا أنيػػا تطرقػػت  سػػتراتيجيةمفيػػـك ا  تناكلػػت. ك اإلنترنػػتكاسػػتخداـ 

تـ عناار المزية التسكيقي في ظؿ تتنكلكجيا المعلكمات.  استراتيجياتعناار المزية التسكيقي، ك 

بالنسبة لقطاع  2012 -2003مع البيانات في الفترة مف استخداـ اسلكب البحث المسحي كقد تـ ج

 بالنسبة لقطاع تتنكلكجيا المعلكمات. 2013 – 2000المؤسسات الاغيرة كالمتكسطة، كالفترة 

نتائة ىػذه الدراسػة كجػكد عالقػة ذات د لػة إحاػائية لتػأثير تتنكلكجيػا المعلكمػات علػى تػؿ  أظيرت

 اإللتتركنػػػيعمػػػاؿ التسػػكيؽ أأىـ فػػػي تطػػكير ه العالقػػة تسػػكىػػػذ ،التسػػػعير كالتػػركية اسػػتراتيجياتمػػف 

ف تتنكلكجيػػا المعلكمػػات تسػػاعد المنظمػػات أف النتػػائة تؤتػػد علػػى أ. تمػػاف المنظمػػة أىػػداؼكتحقيػػؽ 

 تخدمييا. عالقتيا مع مس إدارةعلى 

 

ىركرة إقامة كرشات عمؿ كندكات كمؤتمرات باػفة دكريػة  إلىتكايات كمقترحات الدراسة  أشارت

تكعيػػة المنظمػػات بالمزايػػا كالفكائػػد التػػي تترتػػب علػػى اسػػتخداميا  أجػػؿمػػف  ؛رؼ كزارة الاػػناعةمػػف طػػ

 .عملياتيا إدارةلتتنكلكجيا المعلكمات في 
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دور مواقتع التواصتل االجتمتاعي فتي التستويق متن ( بعنتوان " 7201 و عمي  محمددراسة ) .2

 "2016-2001السعودية  خالل استخدامها كوسيمة لالعالن: دراسة حالة المممكة العربية

ىػدفت ىػذه الدراسػة الػى فحػص دكر مكاقػع التكااػؿ ا جتمػاعي فػي تطػكير تقنيػات التسػكيؽ، حيػث 

تسػػتيدؼ التػػركية عػػف طريػػؽ ا عالنػػات فػػي مكاقػػع التكااػػؿ ا جتمػػاعي، كقػػد تػػـ اسػػتخداـ المػػنية 

لجػكؼ فػي المسحي كذلؾ مف خالؿ اختيار عينة مف مجتمع البحػث كىػي طػالب كمػكظفي جامعػة ا

المملتػػة العربيػػة السػػعكدية، تمػػا انػػو تػػـ اتبػػاع مػػنية البحػػث ا سػػتنباطي مػػف خػػالؿ تحليػػؿ البيانػػات 

الثانكيػػة المتػػكفرة فػػي تقػػارير المنظمػػات الدكليػػة كالمؤسسػػات ذات الاػػلة. كقػػد اظيػػرت نتػػائة الدراسػػة 

ثػػر مػػف الكسػػائؿ اف ا عػػالف التجػػارم فػػي مكاقػػع التكااػػؿ ا جتمػػاعي لػػو تػػأثير علػػى المسػػتيلؾ ات

التقلدية، كقد اكات الدراسة الى ىركرة تطكير اساليب كتقنيات التركية مف خػالؿ مكاقػع التكااػؿ 

 ا جتماعي المختلفة، كا ستعانة بذكم الخبرة كا ختااص.

 

 " / الجزائروشروط تفعيمه اإللكتروني( بعنوان " التسويق 2015دراسة )سماحي   .3

و كعنااػػػر المػػػزية أىدافػػػالمفػػػاىيـ اعساسػػػية للتسػػػكيؽ ككظائفػػػو ك الػػػى تكىػػػيا ىػػػذه الدراسػػػة  ىػػػدفت

مفيػػػػػـك تتنكلكجيػػػػػا المعلكمػػػػػات  إلػػػػػىالتسػػػػػكيقي )المنػػػػػتة، التسػػػػػعير، التػػػػػركية، التكزيػػػػػع(، باإلىػػػػػافة 

كخدماتػػػو، كتػػػأثير تتنكلكجيػػػا  اإلنترنػػػتتطػػػكر  تناكلػػػتكخاائاػػػيا كعنااػػػر العمليػػػة ا تاػػػالية، ك 

زية التسكيقي )المنتة، التسعير، التػركية، الخاكاػية، أمػف المعلكمات كا تااؿ على عناار الم

تـ اختيار عينػة الدراسػة مػف عمػاؿ كمشػترتي ا تاػا ت فػي  المعلكمات، التكزيع، تاميـ المكقع(.

 50الجزائػػر بالمديريػػة العمليػػة بمدينػػة البػػيض كالكتالػػة التابعػػة ليػػا. كقػػد تشػػتلت عينػػة الدراسػػة مػػف 

يفػػتا أمػػاـ  اإللتتركنػػياف التسػػكيؽ  إلػػىتكاػػلت ىػػذه الدراسػػة شػػكائية. عاتػػؿ تػػـ اختيػػارىـ بطريقػػة ع
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كقػادرة علػى  ،يػا التنافسػيئأداكتاػبا قػادرة علػى تحسػيف كتطػكير  ،المنظمات فراا تسكيقية كاسعة

فػػي زيػػادة حجػػـ الزبػػائف كعػػدد الاػػفقات المبرمػػة، كيختاػػر  يسػػاىـتحقيػػؽ أقػػؿ التتػػاليؼ، تمػػا أنػػو 

تحسػيف  إلػىنو يزيد مف حدة المنافسة المحليػة كالتػي تػؤدم أإلى باإلىافة  التثير مف منافذ التكزيع،

عػػدة تكاػػيات  إلػػىالدراسػػة  أشػػارتعلػػى ىػػكه النتػػائة السػػابقة ك  جػػكدة المنػػتة كتخفػػيض اعسػػعار.

ؿ النقػػدم عبػػر ك اعخػػذىا بعػػيف ا عتبػػار حيػػث يتكجػػب إاػػدار تشػػريعات قانكنيػػة لتنظػػيـ كحمايػػة التػػد

ة مػػػػف التجػػػػارة اإللتتركنيػػػػ اععمػػػػاؿكجػػػػكدة خػػػػدمتيا، تمػػػػا أنػػػػو يجػػػػب إدراج  الشػػػػبتة كأمػػػػف الشػػػػبتات،

كةيرىػػػا ىػػػمف الدراسػػػة التتكينيػػػة علػػػى تػػػؿ المسػػػتكيات بمػػػا فييػػػا  اإللتتركنػػػية كالتسػػػكيؽ اإللتتركنيػػػ

كزيػػادة مزايػػػاه المتعػػػددة  اإللتتركنػػػينػػػو يجػػب تعزيػػػز اسػػتخداـ التسػػػكيؽ أإلػػػى التعلػػيـ العػػػالي. إىػػافة 

 الخدمات لتحقيؽ الخاكاية كاعمف. كتعزيز الثقة في

 

وستتتتائل التواصتتتتل االجتمتتتتاعي ك حتتتتد أدوات التتتتترويج  ( بعنتتتتوان "2018  الجعبتتتتريدراستتتتة )  .4

 اإللكتروني ودورها في تحقيق الميزة التنافسية"

ىدفت ىذه الدراسة الى ابراز مفيـك كاىمية رأس الماؿ النفسي ا يجػابي كانعتاسػو علػى اداه المػكارد 

يػػػػث قامػػػػت الدراسػػػة ببحػػػػث العالقػػػػة بػػػيف رأس المػػػػاؿ ا يجػػػػابي كبػػػيف اداه العػػػػامليف فػػػػي البشػػػرية، ح

الجامعػػػات الفلسػػػطينية، كقػػػد تػػػـ اعتمػػػاد المػػػنية الكاػػػفي التحليلػػػي بإسػػػتخداـ ا سػػػتبانة تػػػأداة لجمػػػع 

فػػػػردا مػػػػف ا تػػػػاديمييف كا داريػػػػيف فػػػػي الجامعػػػػات  291البيانػػػػات، كقػػػػد تانػػػػت العينػػػػة متكنػػػػة مػػػػف 

لتقليديػػة العامػػة فػػي الىػػفة الغربيػػة كقػػد تػػـ اختيػػارىـ بطريقػػة عشػػكائية، تكاػػلت الدراسػػة الفلسػػطينية ا

الػػى اف كاقػػع رأس المػػاؿ النفسػػي ا يجػػابي فػػي الجامعػػات الفلسػػطينة العاملػػة جنػػكب الىػػفة الغربيػػة 

جاه بدرجة متكسطة كانو   تكجد عالقة بيف التكازف العػاطفي كاداه العػامليف. تكاػلت الدراسػة الػى 
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مجمكعػػػة مػػػف التكاػػػيات منيػػػا ىػػػركرة ا ىتمػػػاـ بػػػرأس المػػػاؿ النفسػػػي ا يجػػػابي بشػػػتؿ تبيػػػر كذلػػػؾ 

 عىميتو كتأثيره على نفسية كعمؿ الفرد في المنظمة.

 دساعبث اخُبُت  2-7-2

 بعنكاف:(، Talpau, 2014دراسة ) -1

 "THE MARKETING MIX IN THE ONLINE ENVIRONMENT" 

لػػى عنااػػر المػػزية التسػػكيقي، كعنااػػر المػػزية التسػػكيقي تسػػليط الىػػكه ع إلػػىىػػدفت ىػػذه الدراسػػة 

، سياسػػة التسػػعير، سياسػػة اإلنترنػػتسياسػػة تػػؿ مػػف طػػرح: المنػػتة عبػػر  تناكلػػت. حيػػث اإللتتركنػػي

قد اعتمدت الدراسػة مػنية الكاػؼ التحليلػي عػف طريػؽ اسػتخداـ ا سػتبانات تػأداة التركية كةيرىا. 

 فردا. 135كائي مف مستخدمي ا نترنت كتانت تشمؿ لجمع المعلكمات، كقد تـ تكزيعيا بشتؿ عش

لياػت ىػػذه الدراسػػة  لػػو تػػأثير تبيػػر علػػى التكااػيؿ بػػيف المنظمػػات كعمالئيػػا مػػف  اإلنترنػتف أإلػػى خى

مف خالؿ عقد  أكمحرتات البحث  أكخالؿ استخداـ تقنيات التتنكلكجيا الحديثة مف بريد التتركني، 

عمػؿ علػى تخفػيض التتلفػة،  اإلنترنتف التسكيؽ عبر أإلى  . إىافةاإلنترنتالمؤتمرات على شبتة 

غرافيػة كالحػكاجز زيادة المركنة كالسػرعة، تػكفير تميػة تبيػرة مػف المعلكمػات كالتغلػب علػى الحػدكد الج

 المحتملة. لخر اع

 ، بعنكاف : (GOPALK, 2014) دراسة -2
 

“STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF ONLINE MARKETING ON 
INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION” 

ثػػارة لالىتمػػاـ فػػي تػػؿ إ اتتثػػر المكىػػكعأاإلنترنػػت مػػف ف التسػػكيؽ عبػػر أإلػػى ىػػذه الدراسػػة  أشػػارت

لما تؤديو مف دكر ميـ، حيػث يشػمؿ ىػذا الػدكر تقػديـ رسػائؿ تسػكيقية  ؛اععماؿقطاع مف قطاعات 
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 أكؿ التكااػػؿ ا جتمػػاعي عػػف طريػػؽ كسػػائ أك اإللتتركنػػيتركيجيػػة للزبػػائف سػػكاه عػػف طريػػؽ البريػػد 

تػػـ اتبػػاع المػػنية الكاػػفي التحليلػػي لقيػػاس تػػأثير التسػػكيؽ عبػػر ا نترنػػت كقػػد تػػـ  محرتػػات البحػػث.

شػػرتة عػف طريػػؽ العينػة القاػػدية كاسػتيداؼ الشػػرتات التبػرل التػػي  55اختيػار عػدة شػػرتات بلغػت 

 ت دراسػية لقيػاس تػأثير ىذه الدراسة عػدة شػرتات تحػا تناكلتتعمؿ في مجاؿ تتنكلكجيا ا نترنت. 

ف الزبائف يعتمدكف أأىـ نتائة ىذه الدراسات على التسكيؽ المتتامؿ، كتانت  اإلنترنتالتسكيؽ عبر 

ف إعريػػػؼ العميػػػؿ بالعالمػػػة التجاريػػػة. كت اعسػػكاؽتعزيػػػز معػػػرفتيـ ب أجػػػؿعلػػى أتثػػػر مػػػف كسػػػيط مػػف 

ف التسػػكيؽ إتسػػكيقية التقليديػػة. ك اعدكات العلػػى ا تجػػاه نحػػ اإلنترنػػتتتنكلكجيػػا  تفىػػؿالمنظمػػات 

تػكفر مجمكعػػة  إلػػىيرفػػع مػف مسػػتكل قػدرة التفاعػػؿ بػيف المنظمػات كعمالئيػػا. إىػافة  اإلنترنػتعبػر 

مػػػف  أفىػػػؿ اإلنترنػػػتكاسػػػعة مػػػف المعلكمػػػات كسػػػيكلة فػػػي التسػػػكؽ، كىػػػذا مػػػا جعػػػؿ التسػػػكيؽ عبػػػر 

 التقليدم.التسكيؽ 

 بعنكاف (، Eriksen, 2016دراسة ) -3

 "ting: New models of AdvertisingOnline Marke" 

سػػتيداؼ اب اتطػػكير مفػػاىيـ جديػػدة مػػف شػػأنيا أف تعطػػي المنظمػػات خيػػار  إلػػىىػػدفت ىػػذه الدراسػػة 

تبر منفعة يمتػف الحاػكؿ علييػا فػي ظػؿ المتغيػرات أتبر، كذلؾ لتحقيؽ أحمالتيا التركيجية بشتؿ 

، منيػػػا: اسػػػتخداـ اإلنترنػػػتر السػػػكيقة المسػػػتمرة. عرىػػػت ىػػػذه الرسػػػالة طػػػرؽ مختلفػػػة لتعػػػالف عبػػػ

تـ اعتماد المنية الكافي التحليلي كاستخداـ ا ستبانات بشتؿ  .اإللتتركنيمحرتات البحث، البريد 

اساسي في عملية جمع المعلكمات حيث تانت الفئة المستيدفة في الشرتات التي تستخدـ الحمػالت 

 77شػرتة كتػـ اسػترداد  82متكنػة مػف التركيجية بشتؿ تبير عبر ا نترنت كتانػت العينػة عشػكائية 

تػػأداة  اإلنترنػػتف المنظمػػات تانػػت ك  تػػزاؿ تسػػتخدـ التسػػكيؽ عبػػر أإلػػى تكاػػلت ىػػذه الدراسػػة منيا.
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نقػػص المعرفػػة  إلػػىحػػد محػػدكد، أم اتاػػاؿ ذك اتجػػاه كاحػػد للزبػػائف، كىػػذا يعػػكد  إلػػىللتػػركية كالبيػػع 

ات   تيػػتـ بمشػػارتة الزبػػائف علػػى مكاقعيػػا الحديثػػة. التثيػػر مػػف المنظمػػ اإلنترنػػتسػػتخداـ تقنيػػات اب

القيػػػاـ بعمليػػػة  أككيقػػػـك بإبػػػداه رأيػػػو  ا،ىػػػركرة جعػػػؿ العميػػػؿ مشػػػارت إلػػػىكتػػػاف   بػػػد مػػػف ا نتبػػػاه 

ف تفعيػػػؿ أإلػػػى الدراسػػػة  أشػػػارتا تاػػػاؿ المباشػػػر مػػػع المسػػػؤكليف عػػػف عمليػػػة التسػػػكيؽ كالتسػػػكؽ. 

ة اإللتتركنيػػسػػتكل كتطػكير الشػػرتة كمكاقعيػا فػي عمليػػة رفػع م يسػػاىـالمشػارتة بػيف العميػػؿ كالشػرتة 

 في تلبية حاجات الزبائف.

 ، بعنكاف : (Stephen, 2015)دراسة  -4

"The Role of Digital and Social Media Marketing in Consumer Behavior "  

 إلػػػىمػػػدل اسػػػتجابة الزبػػػائف ك ترتيػػػز الىػػػكه علػػػى الثقافػػػة الرقميػػػة للزبػػػائف،  إلػػػىىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة 

تيفيػػػة التعامػػػؿ مػػػع الزبػػػائف ك تػػػأثير البيئػػػات الرقميػػػة علػػػى سػػػلكؾ المسػػػتيلؾ، ك ، اإللتتركنػػػياإلعػػػالف 

اسػػػتيدفت ىػػػذه الدراسػػػة مجمكعػػػة مػػػف ا فػػػراد الػػػذيف بلػػػ   ة.اإللتتركنيػػػ اإلعالنػػػاتكتػػػأثيرىـ كتػػػأثرىـ ب

علػػػى عػػػف طريػػػؽ تكزيػػػع اسػػػتبانات معػػػدة مسػػػبقا لقيػػػاس دكر الثقافػػػة الرقميػػػة كتأثيرىػػػا  105عػػػددىـ 

مػػػػف  إلػػػػى أنػػػػوتكاػػػػلت الدراسػػػػة  المسػػػػتخدميف كذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ اتبػػػػاع المػػػػنية الكاػػػػفي التحليلػػػػي.

عػف  اإلعالنػاتكتطبيقات اليكاتؼ المحمكلة في  ،كسائؿ التكااؿ ا جتماعي إلىالىركرم التكجو 

ممػا يػؤثر علػى  ؛اإلنترنػتف عػادة مػا يتػأثركف بمحتػكل يحيػث إف المسػتيلت، اإلنترنػتمنتجاتيا عبػر 

ممػػػػا يعمػػػػؿ علػػػػى زيػػػػادة كتحقيػػػػؽ مزايػػػػا  آخػػػركفف يإلػػػػى مسػػػػتيلت ىػػػػـهآراأدائيػػػـ الشػػػػرائي، كيتنػػػػاقلكف 

خرجػػت الدراسػػة بمجمكعػػة مػػف التكاػػيات ابرزىػػا مػػا تػػاف متعلقػػا بىػػركرة الترتيػػز علػػى  المنظمػػات.

دكر القافػػة الرقميػػة فػػي التػػأثير علػػى سػػلكؾ المسػػتيلؾ كدعػػت الشػػرتات المختاػػة الػػى التمثيػػؿ امػػاـ 

 رتات الرائدة في مجاؿ تتنكلكجيا المعلكمات لتقـك بدكرىا في تفعيؿ ىذا المجاؿ.الش
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 مصطمحات الدراسة: المبحث السابع : 2-8

 االستراتيجية 

ا سػػػػتراتيجية: ىػػػػي الطريقػػػػة التػػػػي مػػػػف خالليػػػػا تحقػػػػؽ المنظمػػػػة أىػػػػدافيا، كيمتػػػػف أف يتػػػػكف ىنػػػػاؾ 

اسػػػتراتيجية خااػػػة بتػػػؿ منػػػتة أك خدمػػػة. اسػػػتراتيجية عامػػػة للمنظمػػػة كاسػػػتراتيجيات فرعيػػػة، مػػػثال: 

 (2010)مرزقالؿ، 

كسيتـ قياس ىػذا المتغيػر مػف خػالؿ قيػاس متغيراتػو كىػي ) اسػتراتيجية طػرح المنػتة عبػر اإلنترنػت، 

استراتيجية تسعير المنتجػات عبػر اإلنترنػت، اسػتراتيجية تكزيػع المنتجػات عبػر اإلنترنػت، اسػتراتيجية 

استراتيجية اعمف التسكيقي عبر اإلنترنػت، اسػتراتيجية الخاكاػية  تركية المنتجات عبر اإلنترنت،

 في العالقة مع الزبائف عبر اإلنترنت، استراتيجية إنشاه مكقع إلتتركني عبر اإلنترنت(

  التسويق عبر اإلنترنت 

 (e-Commerce) ىك نتاج لماطلا التجارة اإللتتركنيػة ف ماطلا التسكيؽ عبػر اإلنترنتإ

كيؽ با عتمػاد علػػى اإلنترنػت اسػتثمارا لقػكة اإلنترنػػت فػػي تطبيػؽ مبػادئ كمفػػاىيـ حيػث يعػد التسػ

يػػػرل الػػػبعض أف التسػػػكيؽ عبػػػر ك  (.2010كعنااػػػر المػػػزية التسػػػكيقي )المحػػػرزم أ، فػػػكزم ح، 

حيػػػػث إف التسػػػػكيؽ عبػػػػر اإلنترنػػػػت ىػػػػك اسػػػػتخداـ  ،اإلنترنػػػػت ىػػػػك مػػػػرادؼ للتسػػػػكيؽ اإللتتركنػػػػي

لمنػػتة مػػا نػػو تسػػكيؽ إأم  ،المرتبطػػة لتحقيػػؽ اعىػػداؼ التسػػكيقية اإلنترنػػت كالتتنكلكجيػػا الرقميػػة

 (.2015 اإلنترنت )سماحي،عبر 

 كسيتـ اعتبار التسكيؽ اإللتتركني على أنو مرادؼ للتسكيؽ عبر اإلنترنت.
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  :كىػػي الشػػرتات التػػي تاػػنؼ أعماليػػا ىػػمف المجػػا ت الاػػناعية حسػػب الشتتركات الصتتناعية

ة الخليػػؿ، مثػػؿ) شػػرتات اػػناعة الػػكرؽ، شػػرتات اػػناعة تاػػنيؼ ةرفػػة تجػػارة كاػػناعة مدينػػ

الخشػػػب، شػػػرتات اػػػناعة الجلػػػد، شػػػرتات اػػػناعة المنتجػػػات الغذائيػػػة، كشػػػرتات الاػػػناعات 

 التحكيلية كةيرىا(.

 



 ما الذي يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 

الخااػة بتػؿ  سػتراتيجياتكربطيػا با  اإلنترنت عبر تقكـ الباحثة بدراسة عناار المزية التسكيقي

في  استراتيجيات التسكيؽ عبر اإلنترنتعنار مف ىذه العناار، كتقكـ ىذه الدراسة بالتعرؼ على 

التسػػكيؽ  مػػكظفي إلػػىمجمكعػة مػػف الشػػرتات الاػػناعية فػػي مدينػػة الخليػػؿ، كذلػػؾ مػػف خػػالؿ التكجػػو 

اعد ىػذا ا سػتبياف كتكزيع استبياف تػـ تحىػيره خاياػا ليػذا الغػرض، حيػث يسػ ،في ىذه الشرتات

 اإلنترنػتالتسػكيؽ عبػر  سػتراتيجياتعلى قياس مدل تطبيؽ الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ  

 .كأثر ذلؾ على أدائيا

ف ىػذه الدراسػة مػف الدراسػات النػادرة فػي ىػذا المجػاؿ فػي مدينػة الخليػؿ فػإفي حدكد علـ الباحثػة  -

عػف طريػؽ عنااػر  إلييػاف خػالؿ التطػرؽ مػ اإلنترنػتالتسكيؽ عبػر  استراتيجياتالتي تختص ب

 .اإللتتركنيالمزية التسكيقي 
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 يمذيت 3-1



يتنػػاكؿ ىػػذا الفاػػؿ كاػػؼ اإلجػػػراهات التػػي تػػـ اتباعيػػا فػػػي تطبيػػؽ ىػػذه الدراسػػة، كتشػػػمؿ 

أساليب جمع البيانات كالمعلكمات مف ماادرىا اعكلية كالثانكية، كمنية الدراسة، ككاؼ مجتمعو، 

عداد أداة الدراسة )ا ستبانة(، كالتأتد مف ادقيا كثباتيا، كبياف إجػراهات الدراسػة،  كتحديد عينتو، كا 

 كاعساليب اإلحاائية التي استخدمت في معالجة النتائة.

ف ىػػذه الدراسػػة تشػػير الػػى أىميػػة تكجػػو الشػػرتات الاػػناعية الػػى اتبػػاع اسػػتراتيجيات التسػػكيؽ عبػػر ا

سػتراتيجيات المتعلقػة بالتسػكيؽ عبػر ا نترنػت ا نترنت، إىافة الى انيػا تيػدؼ الػى تكىػيا اىػـ ا 

 مف خالؿ عناار المزية التسكيقي كربطيا بأداه ىذه الشرتات.

 انذساعت ُتيُهد 3-2



كذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ القيػػػػاـ  التحليلػػػػي لتحقيػػػػؽ أىػػػػداؼ الدراسػػػػة قامػػػػت الباحثػػػػة باتبػػػػاع المػػػػنية الكاػػػػفي

 بالخطكات اآلتية:

 أوال: اإلطار النظري 

 ف الدراسات السابقة العربية كاعجنبية.التطرؽ لمجمكعة م -1

 اياةة اإلطار النظرم للدراسة. -2

استبانة خااة بالشػرتات الاػناعية فػي مدينػة بناه أداة الدراسة: كقد تتكنت أداة الدراسة مف  -3

كأداه الشػػػػرتات اشػػػػتملت الدراسػػػػة علػػػػى مجمكعػػػػة محػػػػأكر تخػػػػتص بالتسػػػػكيؽ اإللتتركنػػػػي ، ك الخليػػػػؿ

 .الاناعية
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تمػا ىػي فػػي  يعتمػد علػى دراسػة الظػاىرة كىػك ة فػي دراسػتيا علػى المػنية الكاػفي، اعتمػدت الباحثػ

جابػػاتيـ المتعلقػػة بأىػػداؼ الدراسػػة، حيػػث اف ىػػذه  الكاقػػع عػػف طريػػؽ كاػػؼ خاػػائص المبحػػكثيف كا 

الى تحديد ا ستراتيجيات التسكيقية عبر ا نترنت المتبعة في الشرتات الاناعية في تيدؼ الدراسة 

 كمعرفة اعىمية التي تعتسيا على أداه ىذه الشرتات. مدينة الخليؿ 

تمػػت معالجػػة البيانػػات اعكليػػة باسػػتخداـ أسػػاليب التحليػػؿ ا حاػػائي المناسػػبة عىػػداؼ الدراسػػة مػػف 

 SPSS: Statistical Package for Socialخػالؿ اسػتخداـ برنػامة التحليػؿ ا حاػائي )

Sciencesيات.( كمف ثـ استخراج النتائة ككىع التكا 

 يدخًغ انذساعت  3-3

تتكف مجتمع الدراسة مف مسؤكلي التسكيؽ في الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ، كقد تـ اختيار 

 ، حسب الخطكات ا تية:عشكائيةالعينة بطريقة 

شػرتة  335معرفة تانيؼ الشرتات حسب قطاع العمؿ فػي مدينػة الخليػؿ، كالتػي شػملت علػى  .1

 رة كاناعة الخليؿ. اناعية ميسجلة في ةرفة تجا

 شرتة. 181 تدينار أردني، كتان 100,000تـ حار الشرتات التي يزيد رأس ماليا عف  .2

تحديػػد الشػػرتات التػػي تمتلػػؾ مكقػػع التتركنػػي اك اػػفحة علػػى مكقػػع الفػػيس بػػكؾ بقامػػت الباحثػػة  .3

 شرتة. 79كتقـك باستخدامو في عملية التسكيؽ كتاف عددىا 

 .، بشتؿ عشكائيىذه الشرتاتمف  ة اناعيةشرت 66 تكزيع ا ستبياف علىتـ  .4
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 ػُُت انذساعت:   3-4

في ىذا القسـ تـ استعراض الخاائص الديمكةرافية عفػراد العينػة المختػارة، حيػث تػـ تكىػيا تكزيػع 

أفػػػراد العينػػػة، حسػػػب متغيػػػر: العمػػػر، المسػػػمى الػػػكظيفي، الجػػػنس، المؤىػػػؿ العلمػػػي، باإلىػػػافة إلػػػى 

، عمػػر الشػػرتة، مكقػػع الشػػرتة. كلقػػد جػػاه تكزيػػع أفػػراد العينػػة اػػناعيةشػػرتات الالسػػنكات الخبػػرة فػػي 

 بناه على ىذه المتغيرات تما ىك مكىا في الجداكؿ اإلحاائية التالية:

  انؼًو -1
/متؽٌرالعمر(:الخصائصالدٌمؽرافٌةلعٌنةالدراسة1-3الجدول)  

 النسبة المئكية العدد الفئة
 %25.8 17 سنة 30أقؿ مف 

 %39.4 26 40ؿ مف أق - 30مف 
 %22.7 15 50أقؿ مف  - 40مف 
 %12.1 8 سنة فأتثر 50

 %100.0 66 المجمكع
 

  انًًَٗ انٕظٛفٙ -2
 الخصائصالدٌمؽرافٌةلعٌنةالدراسة/متؽٌرالمسمىالوظٌقً(:2-3الجدول)

 النسبة المئكية العدد الفئة
 %40.9 27 مدير

 %28.8 19 رئيس قسـ
 %30.3 20 مكظؼ
 %100.0 66 كعالمجم

 

 انغٌُ  -3
 جنسالخصائصالدٌمؽرافٌةلعٌنةالدراسة/متؽٌرال(:3-3الجدول)

 النسبة المئكية العدد الفئة
 %84.8 56 ذتر
 %15.2 10 أنثى

 %100.0 66 المجمكع
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 انًؤْم انؼهًٙ -4
 الخصائصالدٌمؽرافٌةلعٌنةالدراسة/متؽٌرالمإهلالعلمً(:4-3الجدول)

 النسبة المئكية العدد الفئة
 %25.8 17 دبلـك متكسط فأهقؿ

 %62.1 41 بتالكريكس
 %12.1 8 دراسات عليا

 %100.0 66 المجمكع
 

 شأد انظُبػٛخانًٍُُٕاد انقجوح فٙ  -5
 شؤتالصناعٌةالخصائصالدٌمؽرافٌةلعٌنةالدراسة/سنواتالخبرةفًالمن(:5-3الجدول)

 النسبة المئكية العدد الفئة
 %15.2 10 سنكات 5أقؿ مف 

 %37.9 25 سنكات 10-5مف 
 %47.0 31 سنكات 10أتثر مف 
 %100.0 66 المجمكع

 

 ػًو انشوكخ -6
 الخصائصالدٌمؽرافٌةلعٌنةالدراسة/عمرالشركة(:6-3الجدول)

 النسبة المئكية العدد الفئة
 %6.1 4 سنكات 5أقؿ مف 

 %27.3 18 سنكات 10-5مف 
 %66.7 44 سنكات 10أتثر مف 
 %100.0 66 المجمكع

 

 يٕلغ انشوكخ  -7
 الخصائصالدٌمؽرافٌةلعٌنةالدراسة/موقعالشركة(:7-3الجدول)

 النسبة المئكية العدد الفئة
 %68.2 45 كسط الخليؿ
 %22.7 15 شماؿ الخليؿ
 %9.1 6 جنكب الخليؿ

 %100.0 66 المجمكع
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 يصبدس خًغ انبُبَبث 3-5



 رين أساسيين لجمع البيانات:اعتمدت الباحثة عم  مصد
 

 المصادر الثانوية: أوال:

قامت الباحثػة كمػف خػالؿ اإلطػار النظػرم للدراسػة بػا طالع علػى التتػب كالمراجػع المختلفػة العربيػة 

كاعجنبيػػة المتعلقػػة بمكىػػكع الدراسػػة، باإلىػػافة الػػى الكثػػائؽ كالمقػػا ت العلميػػة كالتقػػارير كاعبحػػاث 

 سائؿ العلمية، كالتتب كالدكريات كالمجالت كمكاقع ا نترنت.كالدراسات السابقة كالر 
 

 المصادر األولية: ثانيا: 
تمثلت الماادر اعكلية في اعداة الرئيسة للدراسة كىي ا ستبانة، كقػد تػـ تاػميـ اسػتبانة خاياػا 

كتحتيميػػا مػػف قبػػؿ مجمكعػػة مػػف المحتمػػيف إلػػى أف تػػـ انتاجيػػا فػػي  ليػػذا الغػػرض، كقػػد تػػـ عرىػػيا

 ثـ تـ تكزيعيا على عينة الدراسة.ليا النيائي. شت

 

  أداة انذساعت 3-6

اسػػػتخدمت الباحثػػػة أداة ا سػػػتبياف لدراسػػػة كاقػػػع اسػػػتراتيجيات التسػػػكيؽ عبػػػر ا نترنػػػت فػػػي الشػػػرتات 

 محاكر، كىي:  8فقرة مكزعة على  156حيث تتكنت أداة الدراسة مف  ،الاناعية في الخليؿ

 ا نترنتمزايا كمنافع التسكيؽ عبر  .1

 استراتيجية طرح المنتجات عبر اإلنترنت .2

 استراتيجية تسعير المنتجات عبر اإلنترنت .3

 استراتيجية تكزيع المنتجات مف خالؿ المكقع اإللتتركني للشرتة .4

 كتنقسـ إلى:  ،استراتيجية تركية المنتجات عبر ا نترنت .5
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 .استراتيجية تركية المنتجات مف خالؿ اإلعالنات ا لتتركنية.أ 

 .تراتيجية تركية المنتجات مف خالؿ مكاقع التكااؿ ا جتماعياس.ب 

 .استراتيجية التركية مف خالؿ البريد اإللتتركني.ج 

 .استراتيجية تركية المنتجات مف خالؿ محرتات البحث.د 

 .(SMSاستراتيجية تركية المنتجات مف خالؿ الرسائؿ الناية القايرة ).ق 
 

 .العالقة مع الزبائفاستراتيجية اعمف التسكيقي ا لتتركني في  .6

 .استراتيجية الخاكاية في العالقة مع الزبائف .7

 .أداه الشرتات الاناعية .8

 

علػػػى  ،(3)اتفػػػؽ  ،(2)نكعػػػا مػػػا  ،(1كتتػػػدرج اإلجابػػػة علػػػى فقػػػرات ا سػػػتبياف تالتػػػالي: )  أتفػػػؽ 

 (.1-3مقياس الثالثي مف )ال

 

  أداة انذساعتثببث    3-7



)اتسػاؽ( إجابػات المبحػكثيف علػى فقػرات كتناسؽعف مدل تجانس  يستخدـ ثبات أداة الدراسة للتعبير

كبالتػػالي أف تعطػػي أداة الدراسػػة النتػػائة نفسػػيا إذا أعيػػد  اجابػػاتيـ،كعبػػارات أداة الدراسػػة كمػػدل دقػػة 

تطبيقيػػا علػػى عينػػة أخػػرل مماثلػػة فػػي نفػػس الظػػركؼ. لػػذلؾ ك لقيػػاس ثبػػات أداة الدراسػػة تػػـ قيػػاس 

ة كالفقػرات باإلىػافة إلػػى الدرجػة التليػة عداة الدراسػػة باسػتخداـ معػػامالت الثبػات لمحػاكر أداة الدراسػػ

 كتانت النتائة على النحك التالي: ألفا،الثبات تركنباخ 
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معامالتالثباتلمحاورالدراسة(:8-3الجدول)

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد  المجاؿ رقـ
 الفقرات

 معامؿ 

 الثبات ألفا تركنباخ
 0.85 12 مزايا كمنافع التسكيؽ عبر ا نترنت 1
 0.77 11 استراتيجية طرح المنتجات عبر اإلنترنت 2
 0.90 15 استراتيجية تسعير المنتجات عبر اإلنترنت 3
 0.94 26 تكزيع المنتجات مف خالؿ المكقع اإللتتركني للشرتةاستراتيجية  4
 0.95 55 استراتيجية تركية المنتجات عبر ا نترنت 5
 0.91 17 ف خالؿ اإلعالنات ا لتتركنيةاستراتيجية تركية المنتجات م 5-1
 0.89 15 استراتيجية تركية المنتجات مف خالؿ مكاقع التكااؿ ا جتماعي 5-2
 0.87 9 استراتيجية التركية مف خالؿ البريد اإللتتركني 5-3
 0.94 8 استراتيجية تركية المنتجات مف خالؿ محرتات البحث 5-4
 6 0.93 (SMSالقايرة ) ف خالؿ الرسائؿ النايةاستراتيجية تركية المنتجات م 5-5
 0.94 11 استراتيجية اعمف التسكيقي ا لتتركني في العالقة مع الزبائف 6
 0.92 10 استراتيجية الخاكاية في العالقة مع الزبائف 7
 0.94 16 أداه الشرتات الاناعية 8
 0.98 156 الدرجة التلية 
 

-0.77) تراكحػػت بػػيف قػػيـ معػػامالت الثبػػات لمحػػاكر الدراسػػة اف ( 8-3) تمػػا يتىػػا مػػف الجػػدكؿ 

ممػا يػدؿ علػى  ،(0.98تما بلغت قيمة معامؿ الثبات التلية لجميػع فقػرات ا سػتبياف تتػؿ) ،(0.95

% مػػف البيانػػات ك النتػػائة الحاليػػة فيمػػا لػػك تػػػـ 98أف أداة الدراسػػة الحاليػػة قػػادرة علػػى إعػػادة إنتػػاج 

كبالتػػالي تعتبػػر أداة الدراسػػة الحاليػػة  ،يا مػػرة أخػػرل بػػنفس الظػػركؼلقيػػاس كالبحػػث كاسػػتخداما إعػػادة

 مناسبة عةراض الدراسة كاعىداؼ التي كىعت ىذه المجا ت كفقراتيا مف أجليا.

 صذق األداة   3-8

لالرتقػػاه بمسػػتكل ا سػػتبيانات كلىػػماف تحقيقيػػا للىػػداؼ التػػي كىػػعت مػػف أجليػػا، تمػػت مراجعتيػػا 

استشػػػارة  تتمػػػا تمػػػ، ف اعتػػػاديمييف كالمتخااػػػيف فػػػي مجػػػاؿ الدراسػػػةكتحتيميػػػا مػػػف قبػػػؿ عػػػدد مػػػ

اختاااييف في مجاؿ اإلحااه مػف أجػؿ عمليػة إدخػاؿ البيانػات كتحليليػا. كفػي ىػكه مالحظػات 

يػا ئتي تابا أتثر كىػكحان مػف حيػث الاػياةة كانتما ا ستبانةالمحتميف تـ تعديؿ بعض عبارات 

 للمحاكر التي تندرج تحتيا.



59 
 

أخرل تـ حساب معامالت ا رتباط بيرسكف كالتي تعبر عف قكة العالقػة بػيف تػؿ فقػرة مػف  مف ناحية

فقرات محاكر كمجا ت أداة الدراسة مع الدرجة التلية لذلؾ المحػكر الػذم تنتمػي إليػو الفقػرة، كتعتبػر 

 عنػػدما تتػػكف جميػػع أك معظػػـ معػػامالت ا رتبػػاط دالػػة أداة الدراسػػة بأنيػػا تتمتػػع بدرجػػة اػػدؽ عػػاؿ

كبالتػالي يػدؿ علػى زيػادة ا تسػاؽ أك التناسػؽ  ،(0.05 اك يسػاكم مستكل الد لػة أقػؿ مػف)إحاائيا 

 الداخلي للفقرات داخؿ ىذا المجاؿ أك المحكر.

 (: معامالت ا رتباط بيرسكف بيف الفقرات كالدرجة التلية لمحكر مزايا كمنافع التسكيؽ عبر ا نترنت.9-3الجدكؿ رقـ)

معامػػػػػػؿ ا رتبػػػػػػاط  افع التسويق عبر االنترنتمزايا ومن الرقـ
 بيرسكف

مسػػػػتكل الد لػػػػة 
 0.00 0.47 يكفر تنكعان تبيرا في المنتجات المعركىة  .1 اإلحاائية

 0.00 0.65 يجمع تشتيلة كاسعة مف المنتجات في متاف كاحد  .2
 0.00 0.54 يكفر منتجات ةير متاحة في اعسكاؽ المحلية  .3
 0.00 0.53 ةيكفر منتجات بأسعار منخفى  .4
 0.00 0.70 يزيد اإلنتاجية التسكيقية للشرتة  .5
 0.00 0.64 يحقؽ زيادة كاىحة في المبيعات  .6
 0.00 0.47 يعزز الاكرة ا يجابية لمنتجات الشرتة في أذىاف الزبائف.  .7
 0.00 0.66 يعزز المتانة التنافسية لمنتجات الشرتة  .8

9.  
اإللتتركنػػي للشػػرتة دكف  كقػػعالميحاػػؿ الزبػػكف علػػى المنتجػػات المطلكبػػة مػػف 

 ىركرة كاكؿ المحالت التجارية.
0.65 0.00 

10.  
يػػػػكفر عػػػػددا تبيػػػػرا مػػػػف المنتجػػػػات ممػػػػا يتػػػػيا للزبػػػػائف فراػػػػا كاسػػػػعة للتسػػػػكؽ 

 .ا لتتركني
0.77 0.00 

 0.00 0.64 يحقؽ التتامؿ مع أنشطة التسكيؽ التقليدية  .11

 0.00 0.48 يخفض تتاليؼ اعيدم العاملة  .12

 

( بػيف 0.77ك  0.47دكؿ السابؽ يتىا كجكد ارتباطػات دالػة إحاػائيا تراكحػت بػيف)مف خالؿ الج

فقػػرات محكر)مزايػػا كمنػػافع التسػػكيؽ عبػػر ا نترنػػت( كالدرجػػة التليػػة ليػػذا المجػػاؿ كبػػذلؾ يعتبػػر ىػػذا 

 المجاؿ اادقا لما كىع لقياسو.
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 ية لمحكر إستراتيجية طرح المنتجات عبر اإلنترنت.(: معامالت ا رتباط بيرسكف بيف الفقرات كالدرجة التل10-3الجدكؿ رقـ)

معامؿ  استراتيجية طرح المنتجات عبر اإلنترنت الرقـ
ا رتباط 
 بيرسكف

مستكل 
الد لة 

 0.00 0.50 تعرض الشرتة منتجاتيا المختلفة على ا نترنت )على مكقعيا ا لتتركني أك فيسبكؾ( 13 اإلحاائية

 0.00 0.53 ا تؿ منتة مف منتجاتيا المعركىة على ا نترنتتكىا الشرتة بالتفايؿ مزاي 14

 0.00 0.54 تحاكؿ الشرتة إةناه الزبائف عف المعاينة المادية للمنتجات مف خالؿ عرىيا بأساليب متميزة 15

 0.00 0.56 تعرض الشرتة منتجاتيا عبر ا نترنت باكرة تسيؿ مقارنتيا مع المنتجات المنافسة 16

 0.00 0.58 رتة الاكر المختلفة التي تكىا مكاافات منتجاتيا المعركىة على ا نترنتتستخدـ الش 17

استفادت الشرتة مف مزايا التسكيؽ ا لتتركني في تقاير مدة تاميـ/ تطكير المنتجات  18
 الجديدة

0.52 0.00 

معامالتيـ خدمات الدعـ الفني التي تكفرىا الشرتة عبر ا نترنت تساعد الزبائف على تنفيذ  19
 المختلفة براحة دكف عناه الكاكؿ للمحالت التجارية.

0.70 0.00 

تكفر الشرتة حجما تبيرا مف البيانات عف منتجاتيا على ا نترنت مما يسيـ في انتشارىا في  20
 اعسكاؽ ا لتتركنية

0.65 0.00 

 0.00 0.61 تستيدؼ الشرتة زبائنيا بالمنتجات التي تلبي حاجاتيـ كرةباتيـ. 21

 0.00 0.59 تستفيد الشرتة مف ا نترنت في تعزيز العالمات التجارية لمنتجاتيا  22

 0.00 0.37 تطرح الشرتة بعض المنتجات المجانية أك شبو المجانية لتشجيع الزبائف على تجربة منتجاتيا 23

 

( 0.70ك  0.37يتىػػا كجػػكد ارتباطػػات دالػػة إحاػػائيا تراكحػػت بػػيف) (10-3)مػػف خػػالؿ الجػػدكؿ 

بيف فقرات محكر)استراتيجية طرح المنتجات عبر اإلنترنت( كالدرجة التلية ليذا المجاؿ كبذلؾ يعتبر 

 ىذا المجاؿ اادقا لما كىع لقياسو.
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 (: معامالت ا رتباط بيرسكف بيف الفقرات كالدرجة التلية لمحكر استراتيجية تسعير المنتجات عبر اإلنترنت.11-3الجدكؿ رقـ)

 تٌجٌةتسعٌرالمنتجاتعبراإلنترنتاستراالرقم
معاملاالرتباط

بٌرسون

مستوىالداللة

اإلحصائٌة

تستفٌدالشركةمناالنترنتفًإشهارأسعارهاللزبائن)عبرموقعهاااللكترون24ً

أوفٌسبوك(.
0.43 0.00 

 0.00 0.64تراعًالشركةجانبالتكالٌؾعندتحدٌدأسعارمنتجاتهاعبراالنترنت25

 0.00 0.60تراعًالشركةأسعارالمنتجاتالمنافسةعندتحدٌدأسعارمنتجاتهاعبراالنترنت26

 0.00 0.61تعملالشركةعلىتعدٌلأسعارمنتجاتهاعبراالنترنتفًضوءتؽٌراتالطلب27

28
تتبنىالشركةاستراتٌجٌةتسعٌرٌةلمنتجاتهاعبراالنترنتتتالءممعاألوضاع

قتصادٌةللزبائن.اال
0.59 0.00 

 0.00 0.61تراعًالشركةالقوانٌنالسائدةفًتحدٌدأسعارمنتجاتهاعبراالنترنت.29

 0.00 0.68تضعالشركةأسعارمنتجاتهاعبراالنترنتبماٌحققلهاأرباحاتتفقمعخططها31

مبٌعاتتتفقمعتسعرالشركةمنتجاتهاعبراالنترنتبماٌضمنلهابناءحصة31

خططها
0.78 0.00 

 0.00 0.73تحددالشركةعبراإلنترنتأسعاراتحققلهاعائداعلىاالستثمارٌتفقمعخططها32

 0.00 0.74تستخدمالشركةالتنزٌالتالسعرٌةعبراإلنترنتكؤداةلتحفٌزالطلبعلىمنتجاتها33

ترنتكؤداةلتحفٌزالطلبعلىتستخدمالشركةالخصوماتالسعرٌةعبراإلن34

منتجاتها
0.72 0.00 

تسّعرالشركةمنتجاتهاعبراالنترنتبماٌتالءممعجودةكلصنؾمنأصناؾ35

هذهالمنتجات
0.71 0.00 

36
فًظلالمنافسةالقوٌة،تسّعرالشركةمنتجاتهاعبراالنترنتبؤقلمناألسعار

السائدة.
0.71 0.00 

37
نافسةالقوٌة،تسّعرالشركةمنتجاتهاعبراالنترنتبنفسمستوىفًظلالم

األسعارالسائدة.
0.66 0.00 

38
فًظلالمنافسةالضعٌفة،تسّعرالشركةمنتجاتهاعبراالنترنتبؤعلىمناألسعار

السائدة.
0.45 0.00 

 

ك  0.43يتىػػا كجػػكد ارتباطػػات دالػػة إحاػػائيا تراكحػػت بػػيف) ( 11-3) مػػف خػػالؿ الجػػدكؿ 

( بػيف فقػرات محكر)اسػتراتيجية تسػعير المنتجػات عبػػر اإلنترنػت( كالدرجػة التليػة ليػذا المجػػاؿ 0.78

 كبذلؾ يعتبر ىذا المجاؿ اادقا لما كىع لقياسو.
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(: معامالت ا رتباط بيرسكف بيف الفقرات كالدرجة التلية لمحكر استراتيجية تكزيع المنتجات مف خالؿ 12-3الجدكؿ رقـ)
 إللتتركني للشرتة.المكقع ا

 

معامػػػؿ ا رتبػػػاط  استراتيجية توزيع المنتجات من خالل الموقع اإللكتروني لمشركة الرقـ
 بيرسكف

مسػػتكل الد لػػة 
 اإلحاائية

 0.00 0.59 ا لتسكيؽ منتجاتيا عبر اإلنترنت.تعتمد الشرتة مكقعا التتركني 39
 

40 

انػػػب التقنيػػػة تعتمػػػد الشػػػرتة علػػػى المتخااػػػيف الفنيػػػيف فػػػي تاػػػميـ الجك 
 لمكقعيا اإللتتركني.

0.71 0.00 

تعتمػػد الشػػرتة علػػػى متخااػػيف فػػي التسػػػكيؽ لتحديػػد الجكانػػب الشػػػتلية  41
 لمكقعيا اإللتتركني.

0.70 0.00 

تسػػتخدـ الشػػػرتة برمجيػػات خااػػػة تمتنيػػا مػػػف تتبػػع حرتػػػة الزبػػائف علػػػى  42
 مكقعيا ا لتتركني لتعديؿ خططيا التسكيقية مستقبال.

0.59 0.00 

تحػػػرص الشػػػرتة علػػػى التاػػػميـ السػػػيؿ لمكقعيػػػا اإللتتركنػػػي الػػػذم يتػػػيا  42
 للزبائف تافحو بسيكلة.

0.82 0.00 

تحرص الشرتة على استمرار عمؿ جميع الركابط المكجػكدة علػى مكقعيػا  43
 اإللتتركني )ركابط فعالة ةير متكقفة(.

0.80 0.00 

 0.00 0.72 ف لغة.تعرض الشرتة محتكل مكقعيا اإللتتركني بأتثر م 44
 0.00 0.75 تحّدث الشرتة محتكل مكقعيا اإللتتركني تلما اقتىت الحاجة. 45

يتيا المكقع اإللتتركني للزبائف المجاؿ للتعبيػر عػف آرائيػـ حػكؿ منتجػات  46
 الشرتة )مف حيث الخاائص كاعسعار كةير ذلؾ...(.

0.74 0.00 

ىػػيا التسػػكيقية فػػي مكقعيػػا تسػػتخدـ الشػػرتة مػػؤثرات اػػكتية مرافقػػة لعرك  47
 ا لتتركني.

0.48 0.00 

تكفر الشرتة في مكقعيا اإللتتركني بيانػات/ معلكمػات كاىػحة لالتاػاؿ  48
 بيا.

0.66 0.00 

تستخدـ الشرتة في مكقعيا ا لتتركني ألكانػا جذابػة تنسػجـ مػع عركىػيا  49
 التسكيقية المتنكعة.

0.68 0.00 

لفػػػة للبيػػػع فػػػي مكقعيػػػا اإللتتركنػػػي علػػػى تعػػػرض الشػػػرتة منتجاتيػػػا المخت 51
 ا نترنت

0.62 0.00 

 0.00 0.61 تتيا الشرتة للزبائف فراة معاينة منتجاتيا في مكقعيا اإللتتركني 51

يسػػػتخدـ المكقػػػع اإللتتركنػػػي للشػػػرتة أداة "سػػػلة التسػػػكؽ" لشػػػراه منتجاتيػػػا  52
 المتنكعة عبر ا نترنت.

0.66 0.00 
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ركنػػػػي مػػػػع الزبػػػػائف باػػػػكرة مباشػػػػرة )بالاػػػػكت اك يتفاعػػػػؿ المكقػػػػع اإللتت 53
 التتابة( إلتماـ عمليات الشراه.

0.66 0.00 

يػػتـ إرسػػػاؿ مشػػتريات الزبػػػائف مػػػف المكقػػع اإللتتركنػػػي إلػػى عنػػػاكينيـ بعػػػد  54
 إنجاز عمليات الشراه.

0.70 0.00 

يػػتـ تقاىػػي أثمػػاف المشػػتريات مػػف المكقػػع اإللتتركنػػي للشػػرتة عبػػر نظػػاـ  55
 ركني )دفع التتركني(مالي التت

0.53 0.00 

خػػاص بيػػا باػػكرة  Domain Nameتقػػـك الشػػرتة بحجػػز اسػػـ نطػػاؽ  56
 دكرية.

0.64 0.00 

 0.19 0.14 (.psتستخدـ الشرتة اسـ نطاؽ ذك امتداد فلسطيني ) 57

 0.14 0.19- أك ....(. net. أك comتستخدـ الشرتة اسـ نطاؽ ذك امتداد عالمي ) 58
دكريػػػػػػػا المبػػػػػػػال  الالزمػػػػػػػة لتغطيػػػػػػػة تتػػػػػػػاليؼ مكقعيػػػػػػػا  تخاػػػػػػػص الشػػػػػػػرتة 59

 اإللتتركني.
0.77 0.00 

61 
يػػكفر المكقػػع اإللتتركنػػي للشػػرتة إجابػػات كاىػػحة لمجمكعػػة مػػف اعسػػئلة 

 المتتررة المتكقعة مف الزبائف.
0.73 0.00 

يحػػػتفظ المكقػػػع اإللتتركنػػػي ببيانػػػات الزبػػػائف المتسػػػكقيف  سػػػتخداميا فػػػي  61
 .تقديـ اعفىؿ ليـ

0.68 0.00 

يعػػرض المكقػػع اإللتتركنػػي للزبػػائف بياناتػػو الاػػحيحة )مثػػؿ رقػػـ اليػػػاتؼ  62
 كالفاتس كالعنكاف المادم على ارض الكقع إف كجد ...(.

0.75 0.00 

 0.00 0.70 .المكقعيكىا المكقع اإللتتركني إجراهات الشراه مف ىذا  63

 

 

 0.48) إحاػػائيا تراكحػػت بػػيف يتىػػا كجػػكد ارتباطػػات دالػػة (12-3) مػػف خػػالؿ الجػػدكؿ 

)اسػػػتراتيجية تكزيػػػع المنتجػػػات مػػػف خػػػالؿ المكقػػػع اإللتتركنػػػي للشػػػرتة(  ( بػػػيف فقػػػرات محػػػكر0.82ك

 كالدرجة التلية ليذا المجاؿ كبذلؾ يعتبر ىذا المجاؿ اادقا لما كىع لقياسو.
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ر استراتيجية تركية المنتجات مف خالؿ : معامالت ا رتباط بيرسكف بيف الفقرات كالدرجة التلية لمحك (13-3)الجدكؿ رقـ
 اإلعالنات ا لتتركنية.

 استراتيجية ترويج المنتجات من خالل اإلعالنات االلكترونية الرقـ
معامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
ا رتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط 

 بيرسكف

مستكل الد لػة 
 اإلحاائية

 0.00 0.68 تركج الشرتة لمنتجاتيا المتنكعة مف خالؿ اإلعالنات اإللتتركنية عبر ا نترنت. 64
 0.00 0.59 تلجأ الشرتة إلى كتا ت متخااة للتركية لمنتجاتيا عبر ا نترنت. 65
تسػػػػػتخدـ الشػػػػػرتة اإلعالنػػػػػات اإللتتركنيػػػػػة لتعريػػػػػؼ الزبػػػػػائف بمنتجاتيػػػػػا المتنكعػػػػػة عبػػػػػر  66

 ا نترنت. 
0.65 0.00 

تسػػػتخدـ الشػػػرتة اإلعالنػػػات اإللتتركنيػػػة لمقارنػػػة مزايػػػا منتجاتيػػػا مػػػع منتجػػػات الشػػػرتات  67
 المنافسة عبر ا نترنت.

0.46 0.00 

 0.00 0.69 تستخدـ الشرتة اإلعالنات اإللتتركنية لتذتير الزبائف بمنتجاتيا المتنكعة عبر ا نترنت.  68
 0.00 0.52 ترتز الشرتة في إعالناتيا اإللتتركنية عبر ا نترنت على إبراز مزايا منتجاتيا. 69
 0.00 0.60 ا التركيجية اإللتتركنية لمنتجاتيا عبر ا نترنت.تخاص الشرتة مكازنة لتغطية خطتي 70
 0.00 0.68 تنشر الشرتة إعالناتيا في مكاقع اإلنترنت المحلية المشيكرة 71
 0.00 0.62 تنشر الشرتة إعالناتيا في مكاقع اإلنترنت اإلقليمية المشيكرة  72
 0.00 0.64 نترنت.   تستخدـ الشرتة أسلكب التبادؿ اإلعالني مع مكاقع اإل 73
 0.00 0.72 اإللتتركني. مكقعيا علىتنشر الشرتة إعالناتيا ا لتتركنية  74
 0.00 0.71 اإللتتركني للشرتة في إعالناتيا ا لتتركنية المختلفة. للمكقعيتـ التركية  75
 0.00 0.75 يتـ استخداـ اعلكاف الجذابة في تاميـ اإلعالنات اإللتتركنية. 76
 0.00 0.54 في عرض إعالناتيا اإللتتركنية. (3D)يتـ الشرتة باستخداـ تقنيات اإلبعاد الثالثية ت 77
 0.00 0.70 ترتز اإلعالنات ا لتتركنية للشرتة على العركض التسكيقية باكرة جذابة. 78
 0.00 0.67 تستخدـ الشرتة أسلكب اإلعالنات ا لتتركنية المدفكعة لمنتجاتيا. 79
 0.00 0.65 د الشرتة مف أسلكب اإلعالنات ا لتتركنية المجانية لمنتجاتيا.تستفي 80

 

ك  0.46يتىػػػا كجػػػكد ارتباطػػػات دالػػػة إحاػػػائيا تراكحػػػت بػػػيف) (13-3)مػػف خػػػالؿ الجػػػدكؿ 

( بػػيف فقػػرات محكر)اسػػتراتيجية تػػركية المنتجػػات مػػف خػػالؿ اإلعالنػػات ا لتتركنيػػة( كالدرجػػة 0.75

 عتبر ىذا المجاؿ اادقا لما كىع لقياسو.التلية ليذا المجاؿ كبذلؾ ي
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: معامالت ا رتباط بيرسكف بيف الفقرات كالدرجة التلية لمحكر استراتيجية تركية المنتجات مف خالؿ (14-3) الجدكؿ رقـ
 مكاقع التكااؿ ا جتماعي

معامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  استراتيجية ترويج المنتجات من خالل مواقع التواصل االجتماعي الرقـ
ا رتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط 

 سكفبير 

مسػػتكل الد لػػة 
 اإلحاائية

تتكااػػؿ الشػػرتة مػػع الزبػػائف فػػي شػػبتات التكااػػؿ ا جتمػػاعي )مثػػؿ فيسػػبكؾ كيكتيػػكب  81
 كتكيتر كةيرىا...(.

0.57 0.00 

 Facebook . 0.68 0.00)تركج الشرتة لمنتجاتيا في مكقع التكااؿ ا جتماعي فيسبكؾ ) 82
 0.43 0.00 (.twitterا جتماعي تكيتر ) تركج الشرتة لمنتجاتيا في مكقع التكااؿ 83
 0.59 0.00 (.YouTubeتركج الشرتة لمنتجاتيا في مكقع التكااؿ ا جتماعي اليكتيكب ) 84
يػػػتـ تزكيػػػد الزبػػػائف بػػػالعركض التسػػػكيقية المتنكعػػػة عبػػػر اػػػفحات الشػػػرتة علػػػى مكاقػػػع  85

 التكااؿ ا جتماعي.
0.70 0.00 

ابػػػة مالحظػػػاتيـ المختلفػػػة علػػػى اػػػفحاتيا علػػػى مكاقػػػع تتػػػيا الشػػػرتة للزبػػػائف فراػػػة تت 86
 التكااؿ ا جتماعي.

0.69 0.00 

 0.00 0.66 تستجيب الشرتة لمطالب الزبائف التي ينشركنيا على مكاقع التكااؿ ا جتماعي. 87
88 

تيتـ الشرتة بوراه الزبػائف التػي يعبػركف عنيػا )بكسػاطة اعدكات المتاحػة مثػؿ اإلعجػاب 
 ىا( على افحاتيا على مكاقع التكااؿ ا جتماعي. كالتعليؽ كةير 

0.82 0.00 

تحفز الشرتة الزبائف لشراه خػدماتيا مػف خػالؿ تنظػيـ مسػابقات متنكعػة عبػر اػفحاتيا  89
 على مكاقع التكااؿ ا جتماعي.

0.59 0.00 

تيػػتـ الشػػرتة بزيػػادة أعػػداد المنىػػميف إلػػى اػػفحاتيا علػػى مكاقػػع التكااػػؿ ا جتمػػاعي  90
 ذة تركيجية لخدماتيا.تناف

0.66 0.00 

تجيب الشػرتة سػريعا علػى استفسػارات الزبػائف التػي تاػليا )عبػر الرسػائؿ كةيرىػا( مػف  91
 خالؿ افحاتيا على مكاقع التكااؿ ا جتماعي.

0.60 0.00 

 0.00 0.49 تكفر الشرتة بعض التطبيقات الخدمية لمستخدمي اعجيزة الذتية. 92
التعليقػات المسػيئة للغيػر مػف علػى  اػفحاتيا علػى مكاقػع التكااػؿ تيتـ الشرتة بحذؼ  93

 ا جتماعي.
0.51 0.00 

 0.00 0.77 تقـك الشرتة بإعداد نشرات تركيجية التتركنية تنشرىا على مكاقع التكااؿ ا جتماعي. 94

95 
تيػػػتـ العالقػػػػات العامػػػة بالشػػػػرتة ببنػػػاه عالقػػػػات طيبػػػػة مػػػع الزبػػػػائف/ مػػػف خػػػػالؿ مكاقػػػػع 

 ا جتماعي. التكااؿ
0.73 0.00 

ك  0.43مػػػف خػػػالؿ الجػػػدكؿ السػػػابؽ يتىػػػا كجػػػكد ارتباطػػػات دالػػػة إحاػػػائيا تراكحػػػت بػػػيف)

( بػػػػيف فقػػػػرات محكر)اسػػػػتراتيجية تػػػػركية المنتجػػػػات مػػػػف خػػػػالؿ مكاقػػػػع التكااػػػػؿ ا جتمػػػػاعي( 0.82

 كالدرجة التلية ليذا المجاؿ كبذلؾ يعتبر ىذا المجاؿ اادقا لما كىع لقياسو.



66 
 

 (: معامالت ا رتباط بيرسكف بيف الفقرات كالدرجة التلية لمحكر استراتيجية التركية مف خالؿ البريد اإللتتركني15-3ـ)الجدكؿ رق

معامػػؿ ا رتبػػاط  استراتيجية الترويج من خالل البريد اإللكتروني الرقـ
 بيرسكف

مسػػػػػتكل الد لػػػػػػة 
 اإلحاائية

 0.00 0.61 ة.تستخدـ الشرتة البريد ا لتتركني تأداة تركيجي 96
 0.00 0.74 تستخدـ الشرتة البريد ا لتتركني للتكااؿ مع الزبائف. 97
 0.00 0.75 ترسؿ الشرتة عركىيا التسكيقية إلى الزبائف عبر البريد ا لتتركني. 98

تجمػػػػػع الشػػػػػرتة عنػػػػػاكيف البريػػػػػد ا لتتركنػػػػػي للزبػػػػػائف المسػػػػػتيدفيف مػػػػػف ماػػػػػادر متعػػػػػددة  99
 لتركيجية. ستخداميا في حمالتيا ا

0.77 0.00 

 0.00 0.78 تستخدـ الشرتة البريد ا لتتركني لتذتير الزبائف بمنتجاتيا. 100
 0.00 0.70 تستخدـ الشرتة البريد ا لتتركني إلعالـ الزبائف بمنتجاتيا الجديدة. 101
 0.00 0.75 تيتـ الشرتة بالرد على رسائؿ الزبائف التي تاليا عبر البريد ا لتتركني. 102
 0.00 0.62 تحدد الشرتة مجمكعة مف عناكيف البريد ا لتتركني للتكااؿ مع ذكم العالقة مف خالليا. 103
 0.00 0.65 يتـ إبراز العركض التسكيقية للشرتة باكرة جذابة عبر البريد ا لتتركني. 104

  

ك  0.61مػػػف خػػػالؿ الجػػػدكؿ السػػػابؽ يتىػػػا كجػػػكد ارتباطػػػات دالػػػة إحاػػػائيا تراكحػػػت بػػػيف)

( بػػػيف فقػػػرات محكر)اسػػػتراتيجية التػػػركية مػػػف خػػػالؿ البريػػػد اإللتتركنػػػي( كالدرجػػػة التليػػػة ليػػػذا 0.78

 المجاؿ كبذلؾ يعتبر ىذا المجاؿ اادقا لما كىع لقياسو.

 البحث (: معامالت ا رتباط بيرسكف بيف الفقرات كالدرجة التلية لمحكر استراتيجية تركية المنتجات مف خالؿ محرتات16-3الجدكؿ رقـ)

معامػػػػػػؿ ا رتبػػػػػػاط  استراتيجية تركية المنتجات مف خالؿ محرتات البحث الرقـ
 بيرسكف

مسػػػػتكل الد لػػػػة 
 اإلحاائية

 0.00 0.66 يحتكم المكقع اإللتتركني للشرتة على محرؾ بحث داخلي. 105
 0.00 0.88 يتـ تعريؼ محرتات البحث المشيكرة بالمكقع ا لتتركني للشرتة. 106
 0.00 0.91 دراج اعقساـ الرئيسة للمكقع اإللتتركني في محرتات البحث المشيكرة.يتـ إ 107

108 
اإللتتركنػػػي للشػػػرتة ىػػػمف الخيػػػارات اعكلػػػى عنػػػد البحػػػث عػػػف  المكقػػػعيظيػػػر 

 منتجاتيا في محرتات البحث مف داخؿ فلسطيف. 
0.91 0.00 

 0.00 0.88 البحث المشيكرة. يتـ دكريا تحديث محتكل المكقع اإللتتركني للشرتة في محرتات 109
 0.00 0.84 تعتمد الشرتة أسلكب النشر المدفكع لخدماتيا في محرتات البحث المشيكرة.  110
 0.00 0.83 تستفيد الشرتة مف أسلكب النشر المجاني لخدماتيا في محرتات البحث.  111
 0.00 0.85 يتـ إدراج منتجات الشرتة بأتثر مف لغة ىمف محرتات البحث. 112
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 0.66) يتىػػػا كجػػػكد ارتباطػػػات دالػػػة إحاػػػائيا تراكحػػػت بػػػيف (16-3)مػػػف خػػػالؿ الجػػػدكؿ السػػػابؽ

)استراتيجية تركية المنتجات مف خالؿ محرتات البحػث( كالدرجػة التليػة  ( بيف فقرات محكر0.91ك

 ليذا المجاؿ كبذلؾ يعتبر ىذا المجاؿ اادقا لما كىع لقياسو.

باط بيرسكف بيف الفقرات كالدرجة التلية لمحكر استراتيجية تركية المنتجات مف خالؿ (: معامالت ا رت17-3الجدكؿ رقـ)
 (.SMSالرسائؿ الناية القايرة )

معامػػػؿ ا رتبػػػاط  (SMSاستراتيجية تركية المنتجات مف خالؿ الرسائؿ الناية القايرة ) الرقـ
 بيرسكف

مسػػتكل الد لػػة 
 اإلحاائية

 0.00 0.80 القايرة تكسيلة للتكااؿ مع زبائنيا. تستخدـ الشرتة الرسائؿ الناية 113

 0.00 0.84 ترسؿ الشرتة عركىيا التسكيقية إلى الزبائف عبر الرسائؿ الناية القايرة. 114

تسػػػػتخدـ الشػػػػرتة الرسػػػػائؿ الناػػػػية القاػػػػيرة إلعػػػػالـ الزبػػػػائف بمنتجاتيػػػػا  115
 الجديدة.

0.92 0.00 

ة لتػػػػػذتير الزبػػػػػائف بمنتجاتيػػػػػا تسػػػػػتخدـ الشػػػػػرتة الرسػػػػػائؿ الناػػػػػية القاػػػػػير  116
 الحالية.

0.88 0.00 

تخاص الشرتة أفرادا متخاايف للرد على رسػائؿ الزبػائف التػي تردىػا  117
 عبر الرسائؿ الناية القايرة.

0.86 0.00 

118 
تحػػػدد الشػػػرتة مجمكعػػػة مػػػف اعرقػػػاـ )أرقػػػاـ الخدمػػػة( للتكااػػػؿ مػػػع ذكم 

 العالقة عبر الرسائؿ الناية القايرة
0.83 0.00 

 

( 0.92ك  0.80يتىػػا كجػػكد ارتباطػػات دالػػة إحاػػائيا تراكحػػت بػػيف) (17-3)مػػف خػػالؿ الجػػدكؿ 

(( كالدرجة SMSبيف فقرات محكر)استراتيجية تركية المنتجات مف خالؿ الرسائؿ الناية القايرة )

 التلية ليذا المجاؿ كبذلؾ يعتبر ىذا المجاؿ اادقا لما كىع لقياسو.
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معامالت ا رتباط بيرسكف بيف الفقرات كالدرجة التلية لمحكر استراتيجية اعمف التسكيقي ا لتتركني في (: 18-3الجدكؿ رقـ)
 العالقة مع الزبائف.

معامػػػػػػػػؿ ا رتبػػػػػػػػاط  استراتيجية األمن التسويقي االلكتروني في العالقة مع الزبائن الرقـ
 بيرسكف

مسػػػتكل الد لػػػة 
 اإلحاائية

119 
مسػػتكل اعمػػاف المطلػػكب للنشػػاطات التسػػكيقية التػػي اإللتتركنػػي  المكقػػعيػػكفر 

 يتـ تنفيذىا مف خاللو.
0.83 0.00 

تكىػػػا الشػػػرتة مسػػػتكل السػػػرية التػػػي تحققيػػػا فػػػي تعامالتيػػػا ا لتتركنيػػػة مػػػع  120
 الزبائف.

0.85 0.00 

يػػتـ تػػكفير اعمػػاف أثنػػاه إرسػػاؿ الزبػػائف لبيانػػاتيـ الماليػػة فػػي عمليػػات التسػػكؽ  121
 ا لتتركني.

0.84 0.00 

 0.00 0.80   يكجد أم مجاؿ  ختراؽ نظاـ التبادؿ ا لتتركني بيف الشرتة كالزبائف. 122
 0.00 0.79 يتـ إتباع معايير اعمف عند طلب بيانات/ معلكمات خااة مف الزبائف 123
 0.00 0.87 يتـ تشفير بيانات الزبائف للحفاظ على سريتيا 124
ر التتركنيػػػػػة أثنػػػػػاه التسػػػػػكؽ مػػػػػف مكقػػػػػع الشػػػػػرتة   يتعػػػػػرض الزبػػػػػائف لمخػػػػػاط 125

 اإللتتركني.
0.80 0.00 

يتـ استخداـ تلمات سػر معقػدة فػي التعػامالت الماليػة ا لتتركنيػة عبػر مكقػع  126
 الشرتة ا لتتركني.

0.61 0.00 

 0.00 0.82 يتـ استخداـ برامة متخااة ىد القرانة ا لتتركنية. 127

128 
ة للحمايػة مػف خطػر الفيركسػات التػي تعيػؽ اسػتخداـ يتـ استخداـ بػرامة فاعلػ

 الزبائف للمكقع ا لتتركني للشرتة.
0.87 0.00 

129 
تقػػػـك الشػػػرتة بحمػػػالت تكعكيػػػة للزبػػػائف حػػػكؿ اعمػػػف ا لتتركنػػػي لتعػػػامالتيـ 

 التسكيقية مع الشرتة.
0.75 0.00 

 

( 0.87ك  0.61يف)يتىػا كجػػكد ارتباطػات دالػة إحاػػائيا تراكحػت بػػ ( 18-3)مػف خػالؿ الجػػدكؿ 

بيف فقرات محكر)استراتيجية اعمف التسكيقي ا لتتركني في العالقة مع الزبائف( كالدرجة التلية ليذا 

 المجاؿ كبذلؾ يعتبر ىذا المجاؿ اادقا لما كىع لقياسو.
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ية في العالقة مع (: معامالت ا رتباط بيرسكف بيف الفقرات كالدرجة التلية لمحكر استراتيجية الخاكا19-3الجدكؿ رقـ)
 الزبائف

معامػػػؿ ا رتبػػػاط  استراتيجية الخصوصية في العالقة مع الزبائن الرقـ
 بيرسكف

مسػػتكل الد لػػة 
 اإلحاائية

تتبػػػػػع الشػػػػػرتة إجػػػػػراهات كاىػػػػػحة لجمػػػػػع بيانػػػػػات الزبػػػػػائف عبػػػػػر مكقعيػػػػػا  130
 اإللتتركني

0.77 0.00 

ف عبر مكقعيػا تتبنى الشرتة سياسات دقيقة بخاكص جمع بيانات الزبائ 131
 اإللتتركني

0.85 0.00 

 0.00 0.78 يتـ إبراز ايقكنة سياسة الخاكاية في المكقع اإللتتركني للشرتة 132
تحػػػػػرص الشػػػػػرتة علػػػػػى الحاػػػػػكؿ علػػػػػى مكافقػػػػػة الزبػػػػػكف علػػػػػى سياسػػػػػة  133

 الخاكاية المعتمدة قبؿ أف تجمع منو أية بيانات شخاية
0.80 0.00 

فكيض الىمني مف الزبػائف  سػتخداـ بيانػاتيـ   تعتمد الشرتة سياسة الت 134
 الشخاية بؿ سياسة التفكيض الاريا الكاىا.

0.72 0.00 

تكىػػػػػا الشػػػػػرتة للزبػػػػػائف المػػػػػدل الػػػػػذم سػػػػػيتـ ىػػػػػمنو اسػػػػػتخداـ بيانػػػػػاتيـ  135
 الشخاية التي تجمعيا منيـ.

0.80 0.00 

 0.00 0.79 شخايةتخبر الشرتة الزبائف با حتما ت المتكقعة  ستخداـ بياناتيـ ال 136
تخبر الشرتة الزبػائف عػف احتمػا ت مشػارتة شػرتات أخػرل فػي البيانػات  137

 الشخاية للزبائف
0.70 0.00 

تعالة الشرتة أيػة شػتاكل مػف الزبػائف تتعلػؽ بالمحافظػة علػى خاكاػية  138
 بياناتيـ الشخاية.

0.81 0.00 

 0.00 0.67 ية.تلتـز الشرتة بالقكانيف كاعنظمة المتعلقة بالخاكا 139
 

ك  0.67) يتىػػا كجػػكد ارتباطػػات دالػػة إحاػػائيا تراكحػػت بػػيف (19-3)مػػف خػػالؿ الجػػدكؿ 

( بػػػيف فقػػػرات محكر)اسػػػتراتيجية الخاكاػػػية فػػػي العالقػػػة مػػػع الزبػػػائف( كالدرجػػػة التليػػػة ليػػػذا 0.85

 المجاؿ كبذلؾ يعتبر ىذا المجاؿ اادقا لما كىع لقياسو.
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 رتباط بيرسكف بيف الفقرات كالدرجة التلية لمحكر أداه الشرتات الاناعية(: معامالت ا 20-3الجدكؿ رقـ)

معامػػػػؿ ا رتبػػػػاط  أداه الشرتات الاناعية الرقـ
 بيرسكف

مسػػػتكل الد لػػػة 
 اإلحاائية

 0.00 0.66 ترسي، اسـ الشرتة في أذىاف الزبائف. 140
 0.00 0.71 نجاح إدارة الشرتة في جذب انتباه الزبائف لمنتجاتيا. 141
 0.00 0.75 الحاكؿ على أفتار جديدة مف الزبائف تساعدىا في تطكير منتجاتيا. 142
 0.00 0.76 تحقيؽ ك ه الزبائف للشرتة. 143
 0.00 0.81  تسب رىا الزبائف عف منتجات الشرتة. 144
 0.00 0.82 ترسي، ماداقية الشرتة لدل الزبائف. 145
 0.00 0.80 ستكل الجكدة الذم يلبي احتياجات الزبائف.النجاح في تقديـ منتجات الشرتة بم 146
 0.00 0.72 جذب مستيدفيف جدد للتعامؿ مع الشرتة. 147
 0.00 0.76 محافظة الشرتة على زبائنيا الحالييف. 148
 0.00 0.69 تشؼ المزايا المخفية المتكفرة في منتجات الشرتة. 149
 0.00 0.64 لدل الزبائف نحك منتجات الشرتة. النجاح في تغيير بعض ا تجاىات السلبية 150
 0.00 0.78 النجاح في تشجيع الزبائف على تجربة منتجات الشرتة. 151
 0.00 0.54 زيادة الدكافع العاطفية لدل الزبائف لتقباؿ على منتجات الشرتة. 152
 0.00 0.70 إقناع الزبائف لتترار التعامؿ مع الشرتة. 153
 0.00 0.72 لجة الشتاكل التي تتعلؽ بما تقدمو الشرتة مف منتجات.النجاح في معا 154
 0.00 0.75 تحقؽ فاعلية الرسالة التركيجية للشرتة بكاكليا بكىكح إلى الزبائف. 155
 

ك  0.54يتىػػػا كجػػػكد ارتباطػػػات دالػػػة إحاػػػائيا تراكحػػػت بػػػيف) (20-3)مػػف خػػػالؿ الجػػػدكؿ 

( كالدرجػػة التليػػة ليػػذا المجػػاؿ كبػػذلؾ يعتبػػر ىػػذا ( بػػيف فقػػرات محػػكر)أداه الشػػرتات الاػػناعية0.82

 المجاؿ اادقا لما كىع لقياسو.
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 معامالت ا رتباط بيرسكف بيف الدرجات التلية لمحاكر أداة الدراسة كالدرجة التلية(: 21-3الجدكؿ رقـ)

معامػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ا رتبػػػػػػػػػػػػػػػػاط  المعيار الرقـ
 بيرسكف

مسػػػػػػػػتكل الد لػػػػػػػػة 
 اإلحاائية

 0.00 0.50 عبر ا نترنت مزايا كمنافع التسكيؽ 1
 0.00 0.57 إستراتيجية طرح المنتجات عبر اإلنترنت 2
 0.00 0.62 استراتيجية تسعير المنتجات عبر اإلنترنت 3
 0.00 0.68 تكزيع المنتجات مف خالؿ المكقع اإللتتركني للشرتةاستراتيجية  4
 0.00 0.74 استراتيجية تركية المنتجات عبر ا نترنت 5
 0.00 0.68 راتيجية اعمف التسكيقي ا لتتركني في العالقة مع الزبائفاست 6
 0.00 0.59 استراتيجية الخاكاية في العالقة مع الزبائف 7
 0.00 0.92 أداه الشرتات الاناعية 8

 

ك  0.50) يتىػػا كجػػكد ارتباطػػات دالػػة إحاػػائيا تراكحػػت بػػيف (21-3)مػػف خػػالؿ الجػػدكؿ 

راسة كالدرجة التلية ليذه المجا ت كبذلؾ تعتبر ىذه المجا ت اادقة ( بيف مجا ت أداة الد0.92

 في بنائيا لما كىعت لقياسو.

 

 خطىاث حطبُك انذساعت:  3-9

اسػتبياف علػى عينػة مػف  66بعد التأتد مػف اػدؽ أداة الدراسػة قامػت الباحثػة بطبػع كتكزيػع  .1

شػرتة اػناعية  79 ) مػف ااػؿ التسكيؽ في الشرتات الاناعية في مدينة الخليػؿ مكظفي

 .مختارة حسب مجتمع الدراسة(

بتعبئػػػة ا سػػػتبياف بمػػا ىػػػك مطلػػػكب مػػػنيـ كبعػػد ذلػػػؾ قامػػػت الباحثػػػة بجمعيػػػا  المبحػػػكثيفقػػاـ  .2

 .منيـ



72 
 

 يخغُشاث انذساعت   3-11

سنكات الخبرة  العلمي،المؤىؿ  الجنس، الكظيفي،المسمى  العمر،المتغيرات الشخاية كالديمغرافية:)

 مكقع الشرتة(. الشرتة،عمر  ،عيةشرتات الاناالفي 

 

 انًخغُشاث انًغخمهت:  أوال: 

 استراتيجية طرح المنتجات عبر اإلنترنت .1

 استراتيجية تسعير المنتجات عبر اإلنترنت .2

 استراتيجية تكزيع المنتجات مف خالؿ المكقع اإللتتركني للشرتة .3

 كتنقسـ إلى:  ا نترنت،استراتيجية تركية المنتجات عبر  .4

 ية تركية المنتجات مف خالؿ اإلعالنات ا لتتركنيةاستراتيج.أ 

 استراتيجية تركية المنتجات مف خالؿ مكاقع التكااؿ ا جتماعي.ب 

 استراتيجية التركية مف خالؿ البريد اإللتتركني.ج 

 استراتيجية تركية المنتجات مف خالؿ محرتات البحث.د 

 .(SMSاستراتيجية تركية المنتجات مف خالؿ الرسائؿ الناية القايرة ).ق 

 استراتيجية اعمف التسكيقي ا لتتركني في العالقة مع الزبائف .5

 استراتيجية الخاكاية في العالقة مع الزبائف .6

 

 انًخغُش انخببغ: ثبَُب: 

 شرتات الاناعية في مدينة الخليؿ.أداه ال
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 ئُت نهبُبَبثانًؼبندت اإلزصب 3-11

إلػػى الحاسػػكب كقػػد تػػـ  خػػاؿ البيانػػاتبإسػػتخداـ الترميػػز إلد بعػػد جمػػع بيانػػات الدراسػػة، قامػػت الباحثػػة

بحيػث تلمػا  درجػات، 3أتفؽ  درجتيف،نكعا ما  كاحدة،حيث أعطيت اإلجابة   أتفؽ درجة ، إدخاليا

زادت الدرجة زادت درجة استجابات المبحكثيف نحك درجة كاقػع اسػتراتيجيات التسػكيؽ عبػر ا نترنػت 

 في الشرتات الاناعية في الخليؿ.

إلحاػػػػائية الالزمػػػة للبيانػػػات باسػػػتخراج اععػػػػداد كالنسػػػب المئكيػػػة لخاػػػػائص كقػػػد تمػػػت المعالجػػػة ا

تمػػا تػػـ حسػػاب اعكسػػاط الحسػػابية كا نحرافػػات المعياريػػة لفقػػرات ا سػػتبياف  الشخاػػية،المبحػػكثيف 

كذلػؾ عف الػدرجات التليػة ىػي عبػارة عػف متغيػرات تميػة بسػبب تتكنيػا  للمجػا ت،كالدرجات التلية 

حسابي( لدرجات الفقرات كالتي ىي متغيرات ترتيبية تػـ اسػناد أرقػاـ تعبػر عػف أك كسط )مجمكع مف 

(. كحسب جيؼ ساكرك كآخركف فإنو   مانع مػف 3إلى بدرجة مرتفعة  1)بدرجة منخفىة  ترتيبيا

كأف تكظيؼ الطبيعة التمية للبيانػات  ،التعامؿ مع البيانات الترتيبية متعددة المقاييس على أنيا تمية

تخاػػػيص درجػػػات عدديػػػة ليػػػا يعطػػػي فكائػػػد كمزايػػػا متنكعػػػة لتحليػػػؿ ة عػػػف طريػػػؽ إسػػػناد ك الترتيبيػػػ

كعليو فإنو مف المناسب استخداـ اعكساط الحسابية كا نحرافات المعيارية كباقي اعساليب  ،البيانات

حيػػث أف الكسػػط الحسػػابي للفقػػرة  ،اإلحاػػائية الخااػػة بالبيانػػات التميػػة فػػي تحليػػؿ فقػػرات ا سػػتبياف

طػػي تكاػػيفا كاىػػحا كسػػيال كمختاػػرا لدرجػػة مػػا يريػػد المبحػػكث التعبيػػر عنػػو أتثػػر مػػف النسػػب يع

 المئكية كالتي تحتاج إلى استخداـ أتثر مف نسبة للتعبير عف درجة الفقرة كمستكاىا.

كتػػذلؾ قػػيـ اختبػػار ت  فقػػرة،كقػػد تػػـ حسػػاب التتػػرارات ك النسػػب المئكيػػة إلجابػػات المبحػػكثيف لتػػؿ  

تمػا تػـ اسػتخداـ اختبػار معامػؿ ا رتبػاط سػبيرماف لفحػص  فقػرة،كمستكل د لتيا لتػؿ  للعينة الكاحدة

تمػػا تػػـ اسػػتخداـ معادلػػة الثبػػات تركنبػػاخ ألفػػا لفحػػص ثبػػات أداة الدراسػػة كأسػػلكب  الدراسػػة،فرىػػيات 
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تحليػؿ معػػامالت ا رتبػػاط بيرسػػكف لفحػػص اػدؽ أداة الدراسػػة، كذلػػؾ باسػػتخداـ الحاسػػكب باسػػتخداـ 

 .SPSSلرـز اإلحاائية برنامة ا

 يفخبذ انخصسُر  3-12

(، تػـ حسػاب فػرؽ أدنػى 3 -1بعد إعطاه اتجاىات أفراد العينة أرقاما تمثؿ أكزانا  تجاىػاتيـ مػف ) 

كىك ما يسمى المدل، ثـ تـ قسمة قيمة المدل علػى عػدد  2   3مف أعلى قيمة كىي  1قيمة كىي 

، كبالتالي نستمر 0.66   3/2ليابا الناتة    3 المجا ت المطلكبة في الحتـ على النتائة كىك

في زيادة ىذه القيمة ابتداه مف أدنى قيمة كذلؾ إلعطاه الفترات الخااة بتحديد المسػتكل با عتمػاد 

 ( يكىا ذلؾ:22-3على الكسط الحسابي، كالجدكؿ رقـ )

 (: مفتاح التصحيح الثالثي22-3جدول رقم )

 المستو  الوسط الحسابي
 )  أتفؽ( منخفىة 1.66_  1مف 
 )نكعا ما( متكسطة 2.33_  1.67مف 
 )أتفؽ( مرتفعة 3_  2.34مف 
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 َخبئح حسهُم انذساعت: انفصم انشابغ

 

 .مقدمة 4-1

 نتائج أسئمة الدراسة. 4-2

 نتائج الفرضيات. 4-3
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 يمذيت   4-1

مكىػػكع الدراسػػة كىػػك لنتػػائة الدراسػػة، التػػي تكاػػلت إلييػػا الباحثػػة عػػف  ايتىػػمف ىػػذا الفاػػؿ عرىػػ

"اسػػتراتيجيات التسػػكيؽ عبػػر ا نترنػػت فػػي الشػػرتات الاػػناعية فػػي الخليػػؿ". كبيػػاف عالقػػة تػػؿ مػػف 

المتغيػػػػػرات مػػػػػف خػػػػػالؿ اسػػػػػتجابة أفػػػػػراد العينػػػػػة علػػػػػى أداة الدراسػػػػػة )ا سػػػػػتبانة(، كتحليػػػػػؿ البيانػػػػػات 

 اإلحاائية، التي تـ الحاكؿ علييا.

 َخبئح حسهُم انذساعت 4-2

 تحليؿ الدراسة حسب ا تي:كتانت نتائة 

اإلخببت ػهً انغؤال األول وانزٌ َُص ػهً "يب هٍ يضاَب ويُبفغ انخغىَك ػبش االَخشَج فٍ   4-2-1

 انششكبث انصُبػُت فٍ يذَُت انخهُم؟"

لتجابػػػة علػػػى سػػػؤاؿ الدراسػػػة السػػػابؽ، فقػػػد تػػػـ حسػػػاب المتكسػػػطات الحسػػػابية كا نحرافػػػات المعياريػػػة 

كالنسػػب المئكيػػة كمسػػتكل المعنكيػػة كقيمػػة "ت" المحسػػكبة لمجػػاؿ مزايػػا كمنػػافع  كالتكزيعػػات التتراريػػة

 ( يكىا ذلؾ.4.1التسكيؽ عبر ا نترنت في الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ، كالجدكؿ رقـ )

( الخػاص بمجػاؿ مزايػا 4.1يتىا مف إجابات المبحكثيف على ىذا المجاؿ الكاردة في الجدكؿ رقػـ )

عبػر ا نترنػت فػػي الشػرتات الاػناعية فػي مدينػػة الخليػؿ أف قيمػة الكسػط الحسػػابي  كمنػافع التسػكيؽ

( كبدرجػػة تقػػدير تبيػػرة، كبلغػػت 2.36العػػاـ إلجابػػات المبحػػكثيف علػػى ىػػذا المجػػاؿ قػػد بلغػػت حػػكالي )

 (. 0.41قيمة ا نحراؼ المعيارم حكالي )

كمنػافع التسػكيؽ عبػر ا نترنػت % مف المبحكثيف علػى المسػتكل العػالي لمزايػا 48.9كقد أّتد حكالي 

% مػػػف المبحػػػكثيف إلػػػى المسػػػتكل 38.6فػػػي الشػػػرتات الاػػػناعية فػػػي مدينػػػة الخليػػػؿ، كأشػػػار حػػػكالي 

المتكسط لمزايا كمنػافع التسػكيؽ عبػر ا نترنػت فػي الشػرتات الاػناعية فػي مدينػة الخليػؿ، فػي حػيف 

 نترنػػػت فػػػي الشػػػرتات % مػػػف المبحػػػكثيف مسػػػتكل مزايػػػا كمنػػػافع التسػػػكيؽ عبػػػر ا12.5يػػػرل حػػػكالي 

 الاناعية في مدينة الخليؿ منخفض.
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 (: إجابات المبحوثين حول مزايا ومنافع التسويق عبر االنترنت في الشركات الصناعية في مدينة الخليل1-4جدول )

 ت
 الفقرات 

قيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  مقياس اإلجابة
 اختبار

t 

مسػػػػػػتكل 
 المعنكية

 الكسط
 الحسابي

 ا نحراؼ
 1  أتفؽ  2ا نكعا م 3أتفؽ  المعيارم

     % ت % ت % ت
0.00 11.06 1.5 1 28.8 19 69.7 46 يكفر تنكعان تبيرا في المنتجات المعركىة  .1

0 
2.68 0.50 

0.00 6.48 10.6 7 24.2 16 65.2 43 يجمع تشتيلة كاسعة مف المنتجات في متاف كاحد  .2
0 

2.55 0.68 
0.00 3.86 15.2 10 34.8 23 50.0 33 يكفر منتجات ةير متاحة في اعسكاؽ المحلية  .3

0 
2.35 0.73 

0.84 0.19 19.7 13 59.1 39 21.2 14 يكفر منتجات بأسعار منخفىة  .4
9 

2.02 0.64 
0.00 5.59 9.1 6 36.4 24 54.5 36 يزيد اإلنتاجية التسكيقية للشرتة  .5

0 
2.45 0.66 

0.00 3.40 9.1 6 56.1 37 34.8 23 يحقؽ زيادة كاىحة في المبيعات  .6
1 

2.26 0.62 
يعزز الاكرة ا يجابية لمنتجات الشرتة فػي أذىػاف   .7

 الزبائف.
43 65.2 20 30.3 3 4.5 8.51 0.00

0 
2.61 0.58 

0.00 6.17 7.6 5 36.4 24 56.1 37 يعزز المتانة التنافسية لمنتجات الشرتة  .8
0 

2.48 0.64 
 المكقػعيحاؿ الزبكف على المنتجات المطلكبػة مػف   .9

ة دكف ىػػركرة كاػػكؿ المحػػالت اإللتتركنػػي للشػػرت
 التجارية.

28 42.4 18 27.3 20 30.3 1.16 0.25
1 

2.12 0.85 

يػػػكفر عػػػددا تبيػػػرا مػػػف المنتجػػػات ممػػػا يتػػػيا للزبػػػائف   .10
 فراا كاسعة للتسكؽ ا لتتركني

30 45.5 30 45.5 6 9.1 4.56 0.00
0 

2.36 0.65 

0.00 3.31 12.1 8 48.5 32 39.4 26 يحقؽ التتامؿ مع أنشطة التسكيؽ التقليدية  .11
2 

2.27 0.67 
0.03 2.22 21.2 14 36.4 24 42.4 28 يخفض تتاليؼ اعيدم العاملة  .12

0 
2.21 0.77 

0.00 7.22 12.5  38.6  48.9  الدرجة التلية 
0 

2.36 0.41 

 

أما الفقرة التي حالت علػى أعلػى تقيػيـ بػأعلى كسػط حسػابي فقػد تانػت الفقػرة اعكلػى، كالتػي تػنص 

كفر تنكعان تبيرا في المنتجات المعركىة(، حيث بلغت قيمة الكسط الحسػابي ليػذه الفقػرة على أنو )ي

%( مف المبحكثيف علػى أف 69.7(، حيث أتد حكالي )0.50( كا نحراؼ المعيارم )2.68حكالي )

التسػػكيؽ عبػػر ا نترنػػت فػػي الشػػرتات الاػػناعية فػػي مدينػػة الخليػػؿ يػػكفر تنكعػػان تبيػػرا فػػي المنتجػػات 

 ة تحظى كذلؾ بمستكل عالي. المعركى

%( مف المبحكثيف على أف التسكيؽ عبر ا نترنت يجمػع تشػتيلة كاسػعة مػف 65.2كقد أتد حكالي )

%( مػػف المبحػػكثيف علػػى أنػػو يػػكفر منتجػػات ةيػػر 50تمػػا أتػػد حػػكالي ) ،المنتجػػات فػػي متػػاف كاحػػد

ى أنػػو يػػكفر منتجػػات %( مػػف المبحػػكثيف إلػػ21.2بينمػػا أشػػار حػػكالي ) ،متاحػػة فػػي اعسػػكاؽ المحليػػة
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%( مػػف المبحػػكثيف علػػى أف التسػػكيؽ عبػػر ا نترنػػت يزيػػد 54.5كيػػرل حػػكالي ) ،بأسػػعار منخفىػػة

%( مػػػف المبحػػػكثيف علػػػى أنػػػو يحقػػػؽ زيػػػادة 34.8تمػػػا يعتقػػػد حػػػكالي ) ،اإلنتاجيػػػة التسػػػكيقية للشػػػرتة

 يجابيػػة %( مػػف المبحػػكثيف علػػى أنػػو يعػػزز الاػػكرة ا65.2كيعتقػػد حػػكالي ) ،كاىػػحة فػػي المبيعػػات

%( مػػػف المبحػػػكثيف إلػػى أنػػػو يعػػػزز 56.1كقػػد أشػػػار حػػكالي ) ،لمنتجػػات الشػػػرتة فػػي أذىػػػاف الزبػػػائف

%( مػف المبحػكثيف علػى أف التسػكيؽ عبػر 42.4ك أتػد حػكالي ) ،المتانة التنافسية لمنتجات الشرتة

ة دكف اإللتتركنػػي للشػػرت المكقػػعا نترنػػت يمتػػف الزبػػكف مػػف الحاػػكؿ علػػى المنتجػػات المطلكبػػة مػػف 

%( مف المبحكثيف على أنو يكفر عػددا 45.5كيرل حكالي ) ،ىركرة كاكلو إلى المحالت التجارية

%( 39.4تمػا يػرل حػكالي ) ،تبيرا مف المنتجات مما يتيا للزبائف فراا كاسػعة للتسػكؽ ا لتتركنػي

%( 42.4)كأخيػرا أتػد حػكالي  ،مف المبحكثيف على أنو يحقػؽ التتامػؿ مػع أنشػطة التسػكيؽ التقليديػة

 مف المبحكثيف على أنو يخفض تتاليؼ اعيدم العاملة. 

(. حيث أوضحت ان التسويق االلكتروني احتد 2015وهذا ما اكدت عميه نتائج دراسة )سماحي  

اهم العوامل المؤثرة في تطوير الشركات من عدة جوانت،  منهتا: تخفتيك تكتاليف اإلنتتاج  زيتادة 

مومتتات ممتتا يتتؤدي التت  تبستتيط إجتتراءات وعمميتتات المؤسستتة ستترعة اإلنتتتاج  إمكانيتتة تتتوفير المع

 وجعمها أكثر وضوحا وفعالية.

( كمعظميػػػػا قػػػػيـ 2.68 –2.02كقػػػػد تراكحػػػػت قػػػػيـ اعكسػػػػاط الحسػػػػابية لفقػػػػرات ىػػػػذا المحػػػػكر بػػػػيف )

(، كىذا يعني أف معظـ الفقرات المتعلقػة بمجػاؿ مزايػا كمنػافع التسػكيؽ عبػر 2.34مرتفعة)أعلى مف 

 لشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ تحظى بمستكل عالي مف ا ىتماـ.ا نترنت في ا

( الجدكليػػػػػة عنػػػػػد مسػػػػػتكل الد لػػػػػة اإلحاػػػػػائية t( المحسػػػػػكبة أتبػػػػػر مػػػػػف قيمػػػػػة )tكقػػػػػد تانػػػػػت قيمػػػػػة )

(p≤0.05( للفقػػرات )كىػػذا يعنػػي كجػػكد فػػركؽ جكىريػػة 12 ،11 ،10 ،8 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1 ،)

ت، كتانت ىػذه الفػركؽ لاػالا اإلجابػات التػي تتفػؽ مػع مزايػا في إجابات المبحكثيف على ىذه الفقرا
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كمنػػافع التسػػكيؽ عبػػر ا نترنػػت فػػي الشػػرتات الاػػناعية فػػي مدينػػة الخليػػؿ بمسػػتكل عػػالي كاىتمػػاـ 

( المحسكبة أاغر مف قيمتيا الجدكلية عند مستكل الد لػة اإلحاػائية tبالمقابؿ تانت قيمة ) تبير.

(p≤0.05( للفقرات )كىذ9، 4 ،) ا يعني عدـ كجكد فركؽ جكىرية في إجابات المبحكثيف على ىػذه

 الفقرات.

اإلخببت ػهً انغؤال انثبٍَ، وانزٌ َُص ػهً "يب هى والغ إعخشاحُدُت طشذ انًُخدبث ػبش  4-2-2

 اإلَخشَج فٍ انششكبث انصُبػُت فٍ يذَُت انخهُم؟"

حسػػػابية كا نحرافػػػات المعياريػػػة لتجابػػػة علػػػى سػػػؤاؿ الدراسػػػة السػػػابؽ، فقػػػد تػػػـ حسػػػاب المتكسػػػطات ال

كالتكزيعات التترارية كالنسب المئكية كمستكل المعنكية كقيمة "ت" المحسكبة لمجػاؿ كاقػع إسػتراتيجية 

( 4.2طػػػرح المنتجػػػات عبػػػر اإلنترنػػػت فػػػي الشػػػرتات الاػػػناعية فػػػي مدينػػػة الخليػػػؿ، كالجػػػدكؿ رقػػػـ )

 يكىا ذلؾ.

( الخػػاص بمجػػاؿ 2-4كاردة فػػي الجػػدكؿ رقػػـ )يتىػػا مػػف إجابػػات المبحػػكثيف علػػى ىػػذا المجػػاؿ الػػك 

كاقػػع إسػػتراتيجية طػػرح المنتجػػات عبػػر اإلنترنػػت فػػي الشػػرتات الاػػناعية فػػي مدينػػة الخليػػؿ أف قيمػػة 

( كبدرجػة تقػدير 2.33الكسط الحسابي العاـ إلجابات المبحكثيف على ىذا المجاؿ قد بلغت حػكالي )

 (. 0.35متكسطة، كبلغت قيمة ا نحراؼ المعيارم حكالي )

% مػػف المبحػػكثيف بدرجػػة تبيػػرة مػػع كاقػػع إسػػتراتيجية طػػرح المنتجػػات عبػػر 44.8كقػػد اتفػػؽ حػػكالي 

% مف المبحكثيف بدرجػة 43.4اإلنترنت في الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ، تما اتفؽ حكالي 

  % مف المبحكثيف مع ىذا الكاقع.11.8متكسطة مع ىذا الكاقع، في حيف لـ يتفؽ 
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 (: إخبببث انًبسىثٍُ زىل والغ إعخشاحُدُت طشذ انًُخدبث ػبش اإلَخشَج فٍ انششكبث انصُبػُت فٍ يذَُت انخهُم2-4) خذول

 د

 

 انفمواد

  يمٛبً اإلعبثخ

 لًٛخ افزجبه

t 

يَزٕٖ 

 انًؼُٕٚخ

 انٍٕؾ

 انؾَبثٙ

 االَؾواف

 انًؼٛبه٘

 1ال أرفك  2َٕػب يب  3أرفك 

 % د % د % د

نشوكخ يُزغبرٓب انًقزهفةخ ػهةٗ رؼوع ا 1

االَزوَةةذ )ػهةةٗ يٕلؼٓةةب االنكزؤَةةٙ أٔ 

 فَٛجٕن(

47 71.2 19 28.8 0 0.0 12.68 0.000 2.71 0.46 

رٕػةةةؼ انشةةةوكخ ثبنزفظةةةٛم يياٚةةةب كةةةم  2

يُةةةزظ يةةةٍ يُزغبرٓةةةب انًؼؤػةةةخ ػهةةةٗ 

 االَزوَذ

30 45.5 32 48.5 4 6.1 5.29 0.000 2.39 0.60 

بئٍ ػةةةةٍ رؾةةةةبٔل انشةةةةوكخ إبُةةةةبء انيثةةةة 3

انًؼبُٚةةةخ انًبكٚةةةخ نهًُزغةةةبد يةةةٍ فةةةالل 

 ػوػٓب ثأٍبنٛت يزًٛيح

23 34.8 29 43.9 14 21.2 1.49 0.140 2.14 0.74 

رؼوع انشوكخ يُزغبرٓب ػجو االَزوَةذ  4

ثظةةٕهح رَةةٓم يمبهَزٓةةب يةةغ انًُزغةةبد 

 انًُبفَخ

27 40.9 34 51.5 5 7.6 4.40 0.000 2.33 0.62 

هفةةخ انزةةٙ رَةةزقلو انشةةوكخ انظةةٕه انًقز 5

رٕػؼ يٕاطفبد يُزغبرٓةب انًؼؤػةخ 

 ػهٗ االَزوَذ.

31 47.0 32 48.5 3 4.5 5.91 0.000 2.42 0.58 

اٍةةةزفبكد انشةةةوكخ يةةةٍ يياٚةةةب انزَةةةٕٚك  6

االنكزؤَةةةٙ فةةةٙ رمظةةةٛو يةةةلح رظةةةًٛى/ 

 رطٕٚو انًُزغبد انغلٚلح

20 30.3 32 48.5 14 21.2 1.03 0.307 2.09 0.72 

رٕفوْةةةةب  فةةةةليبد انةةةةلػى انفُةةةةٙ انزةةةةٙ 7

انشةةوكخ ػجةةو االَزوَةةذ رَةةبػل انيثةةبئٍ 

ػهةةٗ رُفٛةةن يؼةةبيالرٓى انًقزهفةةخ ثواؽةةخ 

 كٌٔ ػُبء انٕطٕل نهًؾالد انزغبهٚخ.

26 39.4 26 39.4 14 21.2 1.94 0.057 2.18 0.76 

رٕفو انشةوكخ ؽغًةب كجٛةوا يةٍ انجٛبَةبد  8

ػٍ يُزغبرٓةب ػهةٗ االَزوَةذ يًةب َٚةٓى 

 زؤَٛخفٙ اَزشبهْب فٙ األٍٕاق االنك

27 40.9 34 51.5 5 7.6 4.40 0.000 2.33 0.62 

رَةةةزٓلف انشةةةوكخ ىثبئُٓةةةب ثبنًُزغةةةةبد  9

 انزٙ رهجٙ ؽبعبرٓى ٔهبجبرٓى.
37 56.1 27 40.9 2 3.0 7.68 0.000 2.53 0.56 

رَزفٛل انشوكخ يٍ االَزوَةذ فةٙ رؼيٚةي  10

 انؼاليبد انزغبهٚخ نًُزغبرٓب
42 63.6 22 33.3 2 3.0 8.93 0.000 2.61 0.55 

رطةةةةةةوػ انشةةةةةةوكخ ثؼةةةةةةغ انًُزغةةةةةةبد  11

انًغبَٛةةةةةخ أٔ شةةةةةجّ انًغبَٛةةةةةخ نزشةةةةةغٛغ 

 انيثبئٍ ػهٗ رغوثخ يُزغبرٓب

15 22.7 28 42.4 23 34.8 -1.30 0.197 1.88 0.75 

 0.35 2.33 0.000 7.58 11.8  43.4  44.8  انلهعخ انكهٛخ 

 

تانػت الفقػرة اعكلػى، كالتػي تػنص  أما الفقرة التي حالت علػى أعلػى تقيػيـ بػأعلى كسػط حسػابي فقػد

على أنو )تعرض الشرتة منتجاتيا المختلفة علػى ا نترنػت )علػى مكقعيػا ا لتتركنػي أك فيسػبكؾ((، 
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(، حيػث 0.46( كا نحػراؼ المعيػارم )2.71حيث بلغػت قيمػة الكسػط الحسػابي ليػذه الفقػرة حػكالي )

تجاتيػػػػػػا المختلفػػػػػػة علػػػػػػى %( مػػػػػػف المبحػػػػػػكثيف علػػػػػػى أف الشػػػػػػرتات تعػػػػػػرض من71.2أتػػػػػػد حػػػػػػكالي )

%( مػف المبحػكثيف علػى أنػو 45.5ا نترنت)على مكقعيا ا لتتركني أك فيسبكؾ(. كقد أتػد حػكالي )

تمػا  ،الشرتات الاناعية تكىػا بالتفاػيؿ مزايػا تػؿ منػتة مػف منتجاتيػا المعركىػة علػى ا نترنػت

ه الزبػػػائف عػػػف %( مػػػف المبحػػػكثيف علػػػى أنػػػو تحػػػاكؿ الشػػػرتات الاػػػناعية إةنػػػا34.8أتػػػد حػػػكالي )

 .المعاينة المادية للمنتجات مف خالؿ عرىيا بأساليب متميزة

%( مف المبحكثيف على أنػو تعػرض الشػرتات الاػناعية منتجاتيػا عبػر ا نترنػت 40.9أتد حكالي )

%( مػػف المبحػػكثيف إلػػى أنػػو 47تمػػا أشػػار حػػكالي ) ،باػػكرة تسػػيؿ مقارنتيػػا مػػع المنتجػػات المنافسػػة

عية الاػػػكر المختلفػػػة التػػػي تكىػػػا مكااػػػفات منتجاتيػػػا المعركىػػػة علػػػى تسػػػتخدـ الشػػػرتات الاػػػنا

%( مف المبحكثيف على أنػو اسػتفادت الشػرتات الاػناعية مػف مزايػا 30.3كأشار حكالي ) ،ا نترنت

تمػػا أشػػار أيىػػا حػػكالي  ،التسػػكيؽ ا لتتركنػػي فػػي تقاػػير مػػدة تاػػميـ/ تطػػكير المنتجػػات الجديػػدة

دمات الػػػدعـ الفنػػػي التػػػي تكفرىػػػا الشػػػرتات الاػػػناعية عبػػػر %( مػػػف المبحػػػكثيف علػػػى أف خػػػ39.4)

 ،ا نترنت تساعد الزبائف على تنفيذ معامالتيـ المختلفة براحة دكف عناه الكاكؿ للمحالت التجارية

%( مف المبحكثيف على أنو تكفر الشرتات الاناعية حجمػا تبيػرا مػف البيانػات 40.9كيرل حكالي )

كأيىػػا يػػرل حػػكالي  ،يسػػيـ فػػي انتشػػارىا فػػي اعسػػكاؽ ا لتتركنيػػةعػػف منتجاتيػػا علػػى ا نترنػػت ممػػا 

%( مػػػف المبحػػػكثيف علػػػى أنػػػو تسػػػتيدؼ الشػػػرتات الاػػػناعية زبائنيػػػا بالمنتجػػػات التػػػي تلبػػػي 56.1)

%( مف المبحكثيف على أنو تستفيد الشرتات الاناعية مػف 63.6كيرل حكالي ) ،حاجاتيـ كرةباتيـ

%( مف المبحكثيف إلى 22.7كأخيرا أشار حكالي ) ،ية لمنتجاتياا نترنت في تعزيز العالمات التجار 

أنػػػو تطػػػرح الشػػػرتات الاػػػناعية بعػػػض المنتجػػػات المجانيػػػة أك شػػػبو المجانيػػػة لتشػػػجيع الزبػػػائف علػػػى 

 تجربة منتجاتيا.



82 
 

( حيػث اتػدت اف الشػرتات تقػـك بعػرض 2016كقد تشابيت نتائة ىذه الدراسة مع دراسػة )مطػالي، 

كىػذا يسػاىـ  رنػت كتػكفر معلكمػات مفاػلة عنيػا كتقػكـ بعرىػيا بأسػاليب مميػزة.منتجاتيػا عبػر ا نت

  في سيكلة اتخاذ قرار الشراه كمقارنة السلع بغيرىا.

( كمعظميا قيـ متكسطة 2.71 –1.88كقد تراكحت قيـ اعكساط الحسابية لفقرات ىذا المحكر بيف )

ؿ كاقع إستراتيجية طرح المنتجات عبر (، كىذا يعني أف معظـ الفقرات المتعلقة بمجا1.67-2.33)

 اإلنترنت في الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ تحظى بمستكل متكسط مف ا ىتماـ.

( الجدكلية عند مستكل الد لة اإلحاائية t( المحسكبة أتبر مف قيمة )tكقد تانت قيمة )

(p≤0.05( للفقرات )كىذا يعني كجكد فركؽ جكى10 ،9 ،8 ،5 ،4 ،2 ،1 ،) رية في إجابات

المبحكثيف على ىذه الفقرات، كتانت ىذه الفركؽ لاالا اإلجابات التي تتفؽ مع كاقع إستراتيجية 

لخليؿ بمستكل عالي كاىتماـ طرح المنتجات عبر اإلنترنت في الشرتات الاناعية في مدينة ا

الد لة اإلحاائية ( المحسكبة أاغر مف قيمتيا الجدكلية عند مستكل tكبالمقابؿ تانت قيمة )تبير.

(p≤0.05( للفقرات  )كىذا يعني عدـ كجكد فركؽ جكىرية في إجابات المبحكثيف 11 ،7 ،6 ،3 ،)

 على ىذه الفقرات.

 والغ إعخشاحُدُت حغؼُش انًُخدبث ػبش اإلَخشَج فٍ انششكبث انصُبػُت فٍ يذَُت انخهُم. 4-2-3

التذي يتنص عمت  "متا هتو واقتع إستتراتيجية النتائج المتعمقتة بالستؤال الثالتث متن أستئمة الدراستة و 

 تسعير المنتجات عبر اإلنترنت في الشركات الصناعية في مدينة الخميل".

لتجابػػػة علػػػى سػػػؤاؿ الدراسػػػة السػػػابؽ، فقػػػد تػػػـ حسػػػاب المتكسػػػطات الحسػػػابية كا نحرافػػػات المعياريػػػة 

بة لمجػاؿ كاقػع إسػتراتيجية كالتكزيعات التترارية كالنسب المئكية كمستكل المعنكية كقيمة "ت" المحسك 

( 4.3تسػػعير المنتجػػات عبػػر اإلنترنػػت فػػي الشػػػرتات الاػػناعية فػػي مدينػػة الخليػػؿ، كالجػػدكؿ رقػػػـ )

 يكىا ذلؾ.
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 (: إجابات المبحوثين حول واقع إستراتيجية تسعير المنتجات عبر اإلنترنت في الشركات الصناعية في مدينة الخليل3-4)جدول 

 ت
 الفقرات 

  مقياس اإلجابة
قيمػػػػػػػػػػػػػة 
 اختبار

t 

مسػػػػػػػػػػتكل 
 المعنكية

 الكسط
 الحسابي

 ا نحراؼ
 المعيارم

 1  أتفؽ  2نكعا ما  3أتفؽ 
 % ت % ت % ت

تسػػتفيد الشػػرتة مػػف ا نترنػػت فػػي إشػػيار أسػػعارىا   .1
 للزبائف )عبر مكقعيا ا لتتركني أك فيسبكؾ(.

20 30.3 20 30.3 26 39.4 -0.88 0.380 1.91 0.84 

الشرتة جانب التتاليؼ عند تحديػد أسػعار  تراعي  .2
 منتجاتيا عبر ا نترنت

29 43.9 26 39.4 11 16.7 3.02 0.004 2.27 0.73 

تراعػػػي الشػػػرتة أسػػػعار المنتجػػػات المنافسػػػة عنػػػد   .3
 تحديد أسعار منتجاتيا عبر ا نترنت

25 37.9 29 43.9 12 18.2 2.20 0.031 2.20 0.73 

منتجاتيػػا عبػػر  تعمػػؿ الشػػرتة علػػى تعػػديؿ أسػػعار  .4
 ا نترنت في ىكه تغيرات الطلب

20 30.3 32 48.5 14 21.2 1.03 0.307 2.09 0.72 

تتبنى الشرتة إستراتيجية تسػعيرية لمنتجاتيػا عبػر   .5
ا نترنػػػػػػػت تػػػػػػػتالهـ مػػػػػػػع اعكىػػػػػػػاع ا قتاػػػػػػػادية 

 للزبائف.

20 30.3 30 45.5 16 24.2 0.66 0.509 2.06 0.74 

ئدة فػي تحديػد أسػعار تراعي الشػرتة القػكانيف السػا  .6
 منتجاتيا عبر ا نترنت.

26 39.4 24 36.4 16 24.2 1.56 0.124 2.15 0.79 

تىع الشرتة أسػعار منتجاتيػا عبػر ا نترنػت بمػا   .7
 يحقؽ ليا أرباحا تتفؽ مع خططيا

22 33.3 24 36.4 20 30.3 0.31 0.760 2.03 0.80 

تسعر الشرتة منتجاتيا عبر ا نترنت بما يىػمف   .8
 بناه حاة مبيعات تتفؽ مع خططياليا 

24 36.4 27 40.9 15 22.7 1.45 0.151 2.14 0.76 

تحػػػدد الشػػػرتة عبػػػر اإلنترنػػػت أسػػػعارا تحقػػػؽ ليػػػا   .9
 عائدا على ا ستثمار يتفؽ مع خططيا

25 37.9 26 39.4 15 22.7 1.60 0.115 2.15 0.77 

تستخدـ الشرتة التنزيالت السعرية عبػر اإلنترنػت   .10
 تأداة لتحفيز الطلب على منتجاتيا

20 30.3 24 36.4 22 33.3 -0.31 0.760 1.97 0.80 

تسػػػػػػتخدـ الشػػػػػػرتة الخاػػػػػػكمات السػػػػػػعرية عبػػػػػػر   .11
 اإلنترنت تأداة لتحفيز الطلب على منتجاتيا

15 22.7 29 43.9 22 33.3 -1.15 0.253 1.89 0.75 

لشرتة منتجاتيا عبر ا نترنػت بمػا يػتالهـ تسّعر ا  .12
 مع جكدة تؿ انؼ مف أاناؼ ىذه المنتجات

33 50.0 18 27.3 15 22.7 2.72 0.008 2.27 0.81 

في ظؿ المنافسة القكيػة، تسػّعر الشػرتة منتجاتيػا   .13
 عبر ا نترنت بأقؿ مف اعسعار السائدة

 
 
 
 

8 12.1 26 39.4 32 48.5 -4.26 0.000 1.64 0.69 

في ظؿ المنافسة القكيػة، تسػّعر الشػرتة منتجاتيػا   .14
 عبر ا نترنت بنفس مستكل اعسعار السائدة.

18 27.3 25 37.9 23 34.8 -0.78 0.439 1.92 0.79 

فػػػػػي ظػػػػػؿ المنافسػػػػػة الىػػػػػعيفة، تسػػػػػّعر الشػػػػػػرتة   .15
منتجاتيػػػػػا عبػػػػػر ا نترنػػػػػت بػػػػػأعلى مػػػػػف اعسػػػػػعار 

 السائدة.

5 7.6 18 27.3 43 65.2 -7.38 0.000 1.42 0.63 

 0.49 2.01 0.893 0.13 30.5  38.2  31.3  الدرجة التلية 
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( الخاص بمجػاؿ كاقػع 3-4يتىا مف إجابات المبحكثيف على ىذا المجاؿ الكاردة في الجدكؿ رقـ )

إستراتيجية تسعير المنتجات عبر اإلنترنت في الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ أف قيمة الكسط 

( كبدرجػػػة تقػػػػدير 2.01بػػػات المبحػػػكثيف علػػػى ىػػػػذا المجػػػاؿ قػػػد بلغػػػت حػػػكالي )الحسػػػابي العػػػاـ إلجا

 (. 0.49متكسطة، كبلغت قيمة ا نحراؼ المعيارم حكالي )

% مػف المبحػكثيف بدرجػة تبيػرة علػى كاقػع إسػتراتيجية تسػعير المنتجػات عبػر 31.3كقد اتفؽ حكالي 

% مف المبحكثيف بدرجػة 38.2كالي اإلنترنت في الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ، تما اتفؽ ح

  % مف المبحكثيف مع ذلؾ الكاقع.30.5متكسطة مع ىذا الكاقع، في حيف لـ يتفؽ حكالي 

زيتادة أستعار المنتجتات  ه عنتد وتعز  قمة اإلفصاح عتن األستعار متن ختالل الت  االنترنتت الت  انت

ترونتي لممنظمتة  عم  شتبكة االنترنتت يعتبتر نقطتة ضتعف وعامتل طترد ولتيس جتذ، لمموقتع االلك

الستتيما فتتي حالتتة عتتدم وجتتود تبريتتر ستتريع جتتدا لهتتذا االرتفتتاع  وذلتتك ألن إحستتاس زائتتر الموقتتع 

االلكتروني لممنظمة بارتفاع أسعار منتجاتها يجعمته يتترك الموقتع مباشترة قبتل أن يصتل إلت  هتذ  

 (.2010المبررات )عمار   

ي فقػد تانػت الفقػرة الثانيػة، كالتػي تػنص أما الفقرة التػي حاػلت علػى أعلػى تقيػيـ بػأعلى كسػط حسػاب

علػى أنػو )تراعػي الشػػرتة جانػب التتػاليؼ عنػػد تحديػد أسػعار منتجاتيػا عبػػر ا نترنػت(، حيػث بلغػػت 

(، حيػػث أتػػد حػػكالي 0.73( كا نحػػراؼ المعيػػارم )2.27قيمػػة الكسػػط الحسػػابي ليػػذه الفقػػرة حػػكالي )

ي جانػػب التتػػاليؼ عنػػد تحديػػد أسػػعار %( مػػف المبحػػكثيف علػػى أف الشػػرتات الاػػناعية تراعػػ43.9)

 منتجاتيا عبر ا نترنت. 

%( مػػف المبحػػكثيف علػػى أنػػو تسػػتفيد الشػػرتات الاػػناعية مػػف ا نترنػػت فػػي 30.3كقػػد أتػػد حػػكالي )

%( مػػػف 37.9تمػػػا أتػػػد حػػػكالي ) ،إشػػػيار أسػػػعارىا للزبػػػائف )عبػػػر مكقعيػػػا ا لتتركنػػػي أك فيسػػػبكؾ(

اعية أسػػػػعار المنتجػػػػات المنافسػػػػة عنػػػػد تحديػػػػد أسػػػػعار المبحػػػػكثيف علػػػػى أنػػػػو تراعػػػػي الشػػػػرتات الاػػػػن
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%( مػػف المبحػػكثيف بػػأف تعمػػؿ الشػػرتات الاػػناعية 30.3كيعتقػػد حػػكالي ) ،منتجاتيػػا عبػػر ا نترنػػت

%( مػف 30.3كيػرل حػكالي ) ،على تعديؿ أسعار منتجاتيػا عبػر ا نترنػت فػي ىػكه تغيػرات الطلػب

يجية تسػعيرية لمنتجاتيػا عبػر ا نترنػت تػتالهـ المبحػكثيف علػى أنػو تتبنػى الشػرتات الاػناعية إسػترات

%( مػػػف المبحػػػكثيف إلػػػى أنػػػو تراعػػػي 39.4كقػػػد أشػػػار حػػػكالي ) ،مػػػع اعكىػػػاع ا قتاػػػادية للزبػػػائف

كيعتقػػػد حػػػكالي  ،الشػػػرتات الاػػػناعية القػػػكانيف السػػػائدة فػػػي تحديػػػد أسػػػعار منتجاتيػػػا عبػػػر ا نترنػػػت

سػعار منتجاتيػا عبػر ا نترنػت بمػا يحقػؽ %( مف المبحكثيف بأف الشرتات الاػناعية تىػع أ33.3)

%( مف المبحكثيف على أف الشرتات الاناعية 36.4كقد أتد حكالي ) ،ليا أرباحا تتفؽ مع خططيا

تمػػا يعتقػػد  ،تسػػعر منتجاتيػػا عبػػر ا نترنػػت بمػػا يىػػمف ليػػا بنػػاه حاػػة مبيعػػات تتفػػؽ مػػع خططيػػا

بػػر اإلنترنػػت أسػػعارا تحقػػؽ ليػػا %( مػػف المبحػػكثيف بػػأف الشػػرتات الاػػناعية تحػػدد ع37.9حػػكالي )

%( مػػػف المبحػػػكثيف إلػػػى أنػػػو 30.3كقػػػد أشػػػار حػػػكالي ) ،عائػػػدا علػػػى ا سػػػتثمار يتفػػػؽ مػػػع خططيػػػا

 ،تستخدـ الشػرتات الاػناعية التنػزيالت السػعرية عبػر اإلنترنػت تػأداة لتحفيػز الطلػب علػى منتجاتيػا

اػػػناعية الخاػػػكمات %( مػػػف المبحػػػكثيف إلػػػى أنػػػو تسػػػتخدـ الشػػػرتات ال22.7تمػػػا أشػػػار حػػػكالي )

%( مػف المبحػكثيف 50كقػد أتػد حػكالي ) ،السعرية عبر اإلنترنت تأداة لتحفيز الطلب علػى منتجاتيػا

علػػى أنػػو تسػػّعر الشػػرتات الاػػناعية منتجاتيػػا عبػػر ا نترنػػت بمػػا يػػتالهـ مػػع جػػكدة تػػؿ اػػنؼ مػػف 

فسػػة القكيػػة، %( مػػف المبحػػكثيف بأنػػو فػػي ظػػؿ المنا12.1تمػػا يػػرل حػػكالي ) ،أاػناؼ ىػػذه المنتجػػات

  ،تسّعر الشرتات الاناعية منتجاتيا عبر ا نترنت بأقؿ مف اعسعار السائدة

%( مػػف المبحػػكثيف بأنػػو فػػي ظػػؿ المنافسػػة القكيػػة، تسػػّعر الشػػرتات الاػػناعية 27.3كيػػرل حػػكالي )

%( مػػػػف 7.6فػػػػي حػػػػيف يعتقػػػػد حػػػػكالي ) ،منتجاتيػػػػا عبػػػػر ا نترنػػػػت بػػػػنفس مسػػػػتكل اعسػػػػعار السػػػػائدة

أنو في ظؿ المنافسة الىعيفة، تسّعر الشرتات الاناعية منتجاتيا عبر ا نترنت بأعلى المبحكثيف ب

 مف اعسعار السائدة.
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( كمعظميا قيـ متكسطة 2.27 –1.42كقد تراكحت قيـ اعكساط الحسابية لفقرات ىذا المحكر بيف )

سػػعير المنتجػػات (، كىػػذا يعنػػي أف معظػػـ الفقػػرات المتعلقػػة بمجػػاؿ كاقػػع إسػػتراتيجية ت1.67-2.33)

 عبر اإلنترنت في الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ تحظى بمستكل متكسط مف ا ىتماـ.

( الجدكليػػػػػة عنػػػػػد مسػػػػػتكل الد لػػػػػة اإلحاػػػػػائية t( المحسػػػػػكبة أتبػػػػػر مػػػػػف قيمػػػػػة )tكقػػػػػد تانػػػػػت قيمػػػػػة )

(p≤0.05( للفقرات )كىذا يعني كجكد فركؽ جكىرية في إجابات المبحكثيف على ى12 ،3 ،2 ،) ذه

الفقرات، كتانت ىذه الفركؽ لاالا اإلجابات التي تتفؽ مع كاقع إسػتراتيجية تسػعير المنتجػات عبػر 

 اإلنترنت في الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ بمستكل عالي كاىتماـ تبير.

( الجدكليػػة عنػػد مسػػتكل t( المحسػػكبة سػػالبة كقيمتيػػا المطلقػػة أتبػػر مػػف قيمػػة )tفػػي حػػيف تانػػت قػػيـ )

(، كىػػذا يعنػػي كجػػكد فػػركؽ جكىريػػة فػػي إجابػػات 15 ،13( للفقػػرات )p≤0.05ة اإلحاػػائية )الد لػػ

المبحكثيف على ىذه الفقرات، كتانت ىذه الفركؽ لاالا اإلجابات التي   تتفؽ مع كاقع إستراتيجية 

( tكبالمقابػؿ تانػت قيمػة ) شرتات الاناعية في مدينة الخليؿ.تسعير المنتجات عبر اإلنترنت في ال

 ،4 ،1( للفقػرات )p≤0.05المحسكبة أاغر مف قيمتيػا الجدكليػة عنػد مسػتكل الد لػة اإلحاػائية )

 .فركؽ جكىرية في إجابات المبحكثيف(، كىذا يعني عدـ كجكد 14 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5

ان التستعير عبتر االنترنتت يتميتز بالمرونتة وذلتك أظهترت ( 2016نتائج دراستة )معتارفي   اال ان

  المنافسة الشديدة لمشركات عم  المواقع االلكترونيتة كمتا انهتا تتتيح فترص لممستتهمكين يعود ال

بمقارنتة األستعار واالنتقتاء  وأكتدت عمت  ان التستعير متن ختالل الموقتع االلكترونتي يتتيح لمزبتائن 

 الحصول عم  كافة المعمومات مهما كانت المسافة.

هً "يب هى والغ إعخشاحُدُت حىصَغ انًُخدبث يٍ ، وانزٌ َُص ػانشابغاإلخببت ػهً انغؤال  4-2-4

 شكبث انصُبػُت فٍ يذَُت انخهُم".اإلنكخشوٍَ فٍ انش انًىلغخالل 

لتجابػػػة علػػػى سػػػؤاؿ الدراسػػػة السػػػابؽ، فقػػػد تػػػـ حسػػػاب المتكسػػػطات الحسػػػابية كا نحرافػػػات المعياريػػػة 

حسكبة لمجػاؿ كاقػع إسػتراتيجية كالتكزيعات التترارية كالنسب المئكية كمستكل المعنكية كقيمة "ت" الم
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اإللتتركنػػي فػػي الشػػرتات الاػػناعية فػػي مدينػػة الخليػػؿ، كالجػػدكؿ  المكقػػعتكزيػػع المنتجػػات مػػف خػػالؿ 

 ( يكىا ذلؾ.4-4رقـ )
اإللكتروني في الشركات  الموقع(: إجابات المبحوثين حول واقع إستراتيجية توزيع المنتجات من خالل 4-4جدول )

 ليلالصناعية في مدينة الخ

 ت
 

 الفقرات

  مقياس اإلجابة
قيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 اختبار
t 

مسػػػػػػتكل 
 المعنكية

 الكسط
 الحسابي

 ا نحراؼ
 المعيارم

 1  أتفؽ  2نكعا ما  3أتفؽ 

 % ت % ت % ت

تعتمػػػػد الشػػػػرتة مكقعػػػػا التتركنيػػػػا لتسػػػػكيؽ   .1
 منتجاتيا عبر اإلنترنت..

24 36.4 38 57.6 4 6.1 4.24 0.000 2.30 0.58 

الشػرتة علػى المتخااػيف الفنيػيف  تعتمد  .2
فػػػػػػي تاػػػػػػميـ الجكانػػػػػػب التقنيػػػػػػة لمكقعيػػػػػػا 

 اإللتتركني.

24 36.4 27 40.9 15 22.7 1.45 0.151 2.14 0.76 

تعتمػػػػػد الشػػػػػرتة علػػػػػى متخااػػػػػيف فػػػػػي   .3
التسكيؽ لتحديد الجكانب الشػتلية لمكقعيػا 

 اإللتتركني.

29 43.9 19 28.8 18 27.3 1.62 0.109 2.17 0.83 

لشػػرتة برمجيػػات خااػػة تمتنيػػا تسػػتخدـ ا  .4
مػػػػػف تتبػػػػػع حرتػػػػػة الزبػػػػػائف علػػػػػى مكقعيػػػػػا 
ا لتتركنػػػػػي لتعػػػػػػديؿ خططيػػػػػػا التسػػػػػػكيقية 

 مستقبال.

20 30.3 23 34.8 23 34.8 -0.45 0.651 1.95 0.81 

تحػػػػرص الشػػػػرتة علػػػػى التاػػػػميـ السػػػػيؿ   .5
لمكقعيػػػػا اإللتتركنػػػػي الػػػػذم يتػػػػيا للزبػػػػائف 

 تافحو بسيكلة.

35 53.0 21 31.8 10 15.2 4.16 0.000 2.38 0.74 

تحػػػػػػرص الشػػػػػػرتة علػػػػػػى اسػػػػػػتمرار عمػػػػػػؿ   .6
جميػػػػػع الػػػػػركابط المكجػػػػػكدة علػػػػػى مكقعيػػػػػا 
 اإللتتركني )ركابط فعالة ةير متكقفة(.

29 43.9 23 34.8 14 21.2 2.37 0.021 2.23 0.78 

تعػػػػػػػػػػػػرض الشػػػػػػػػػػػػرتة محتػػػػػػػػػػػػكل مكقعيػػػػػػػػػػػػا   .7
 اإللتتركني بأتثر مف لغة.

36 54.5 19 28.8 11 16.7 4.05 0.000 2.38 0.76 

تحّدث الشرتة محتكل مكقعيا اإللتتركنػي   .8
 تلما اقتىت الحاجة.

38 57.6 20 30.3 8 12.1 5.23 0.000 2.45 0.71 

يتػػػيا المكقػػػع اإللتتركنػػػي للزبػػػائف المجػػػاؿ   .9
للتعبير عػف آرائيػـ حػكؿ منتجػات الشػرتة 
)مػػػف حيػػػث الخاػػػائص كاعسػػػعار كةيػػػر 

 ذلؾ...(.

32 48.5 26 39.4 8 12.1 4.26 0.000 2.36 0.69 

تسػػػتخدـ الشػػػرتة مػػػؤثرات اػػػكتية مرافقػػػة   .10
لعركىػػػػػػػػػػػيا التسػػػػػػػػػػػكيقية فػػػػػػػػػػػي مكقعيػػػػػػػػػػػا 

 ا لتتركني.

15 22.7 31 47.0 20 30.3 -0.84 0.402 1.92 0.73 

تػػػػػكفر الشػػػػػرتة فػػػػػي مكقعيػػػػػا اإللتتركنػػػػػي   .11
 بيانات/ معلكمات كاىحة لالتااؿ بيا.

43 65.2 15 22.7 8 12.1 6.10 0.000 2.53 0.71 
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لشػػػرتة فػػػي مكقعيػػػا ا لتتركنػػػي تسػػػتخدـ ا  .12
ألكانػػػػػػػػا جذابػػػػػػػػة تنسػػػػػػػػجـ مػػػػػػػػع عركىػػػػػػػػيا 

 التسكيقية المتنكعة.

43 65.2 14 21.2 9 13.6 5.75 0.000 2.52 0.73 

تعػػػرض الشػػػرتة منتجاتيػػػا المختلفػػػة للبيػػػع   .13
 في مكقعيا اإللتتركني على ا نترنت

31 47.0 21 31.8 14 21.2 2.65 0.010 2.26 0.79 

ئف فراػػػػػػػة معاينػػػػػػػة تتػػػػػػػيا الشػػػػػػػرتة للزبػػػػػػػا  .14
 منتجاتيا في مكقعيا اإللتتركني

25 37.9 20 30.3 21 31.8 0.59 0.559 2.06 0.84 

يسػػػػتخدـ المكقػػػػع اإللتتركنػػػػي للشػػػػرتة أداة   .15
"سػػػلة التسػػػكؽ" لشػػػراه منتجاتيػػػا المتنكعػػػة 

 عبر ا نترنت.

18 27.3 23 34.8 25 37.9 -1.07 0.289 1.89 0.81 

الزبػػػػائف يتفاعػػػػؿ المكقػػػػع اإللتتركنػػػػي مػػػػع   .16
باػػػػػػكرة مباشػػػػػػرة )بالاػػػػػػكت اك التتابػػػػػػة( 

 إلتماـ عمليات الشراه.

18 27.3 22 33.3 26 39.4 -1.21 0.231 1.88 0.81 

يػػتـ إرسػػاؿ مشػػتريات الزبػػائف مػػف المكقػػع   .17
اإللتتركنػػػػػي إلػػػػػى عنػػػػػاكينيـ بعػػػػػد إنجػػػػػػاز 

 عمليات الشراه.

21 31.8 17 25.8 28 42.4 -1.00 0.321 1.89 0.86 

مػػاف المشػتريات مػف المكقػػع يػتـ تقاىػي أث  .18
اإللتتركنػػػػػػي للشػػػػػػرتة عبػػػػػػر نظػػػػػػاـ مػػػػػػالي 

 التتركني )دفع التتركني(

14 21.2 16 24.2 36 54.5 -3.34 0.001 1.67 0.81 

 Domainتقـك الشرتة بحجز اسـ نطاؽ   .19
Name .خاص بيا باكرة دكرية 

28 42.4 19 28.8 19 28.8 1.32 0.191 2.14 0.84 

ذك امتػػػػػداد  تسػػػػتخدـ الشػػػػػرتة اسػػػػػـ نطػػػػػاؽ  .20
 (.psفلسطيني )

12 18.2 0 0.0 54 81.8 -6.65 0.000 1.36 0.78 

تسػػػػتخدـ الشػػػػػرتة اسػػػػػـ نطػػػػػاؽ ذك امتػػػػػداد   .21
 أك ....(. net. أك comعالمي )

54 81.8 0 0.0 12 18.2 6.65 0.000 2.64 0.78 

تخاػػػص الشػػػرتة دكريػػػا المبػػػال  الالزمػػػة   .22
 لتغطية تتاليؼ مكقعيا اإللتتركني.

29 43.9 28 42.4 9 13.6 3.51 0.001 2.30 0.70 

يػػكفر المكقػػع اإللتتركنػػي للشػػرتة إجابػػات   .23
كاىػػػحة لمجمكعػػػة مػػػف اعسػػػئلة المتتػػػررة 

 المتكقعة مف الزبائف.

32 48.5 25 37.9 9 13.6 3.97 0.000 2.35 0.71 

يحتفظ المكقع اإللتتركنػي ببيانػات الزبػائف   .24
المتسكقيف  ستخداميا فػي تقػديـ اعفىػؿ 

 ليـ.

30 45.5 24 36.4 12 18.2 2.93 0.005 2.27 0.76 

يعػرض المكقػع اإللتتركنػي للزبػائف بياناتػو   .25
الاػػػػحيحة )مثػػػػؿ رقػػػػػـ اليػػػػاتؼ كالفػػػػػاتس 
كالعنػػػػػكاف المػػػػػادم علػػػػػى ارض الكقػػػػػع إف 

 كجد ...(.

47 71.2 12 18.2 7 10.6 7.28 0.000 2.61 0.68 

يكىػػػػػػػا المكقػػػػػػػع اإللتتركنػػػػػػػي إجػػػػػػػراهات   .26
 .عالمكقالشراه مف ىذا 

25 37.9 23 34.8 18 27.3 1.07 0.289 2.11 0.81 

 0.47 2.18 0.003 3.13 25.5  30.7  43.8  الدرجة التلية 
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( الخاص بمجػاؿ كاقػع 4-4يتىا مف إجابات المبحكثيف على ىذا المجاؿ الكاردة في الجدكؿ رقـ )

ناعية فػي مدينػة الخليػؿ اإللتتركنػي فػي الشػرتات الاػ المكقػعإستراتيجية تكزيع المنتجات مػف خػالؿ 

( 2.18أف قيمػػػة الكسػػػط الحسػػػابي العػػػاـ إلجابػػػات المبحػػػكثيف علػػػى ىػػػذا المجػػػاؿ قػػػد بلغػػػت حػػػكالي )

 (. 0.47كبدرجة تقدير متكسطة، كبلغت قيمة ا نحراؼ المعيارم حكالي )

% مػػف المبحػػكثيف بدرجػػة تبيػػرة علػػى كاقػػع إسػػتراتيجية تكزيػػع المنتجػػات مػػف 43.8كقػػد اتفػػؽ حػػكالي 

% مػف 30.7اإللتتركني في الشػرتات الاػناعية فػي مدينػة الخليػؿ، تمػا اتفػؽ حػكالي  المكقعؿ خال

% مػف المبحػكثيف علػى 25.5المبحكثيف على ىذا الكاقع بدرجة متكسطة، في حػيف لػـ يتفػؽ حػكالي 

  ىذا الكاقع.

تػي تػنص ، كال21أما الفقرة التي حالت على أعلى تقييـ بأعلى كسط حسابي فقػد تانػت الفقػرة رقػـ 

أك ....(، حيػث بلغػت قيمػة  net. أك comعلى أنو )تستخدـ الشرتة اسـ نطاؽ ذك امتداد عالمي )

(، حيػػػػث أتػػػػد حػػػػكالي 0.78( كا نحػػػػراؼ المعيػػػػارم )2.64الكسػػػػط الحسػػػػابي ليػػػػذه الفقػػػػرة حػػػػكالي )

%( مػػف المبحػػكثيف علػػى أف الشػػرتات الاػػناعية فػػي مدينػػة الخليػػؿ تسػػتخدـ اسػػـ نطػػاؽ ذك 81.8)

 اد عالمي. امتد

%( مػف المبحػكثيف أنػو تعتمػد الشػرتات مكقعػا التتركنيػا لتسػكيؽ منتجاتيػا عبػر 36.4كيرل حكالي )

%( مػػف المبحػػكثيف أنػػو تعتمػػد الشػػرتات علػػى المتخااػػيف الفنيػػيف 36.4كيػػرل حػػكالي ) ،اإلنترنػػت

أنػو تعتمػد %( مػف المبحػكثيف 43.9كيػرل حػكالي ) ،في تاميـ الجكانب التقنية لمكقعيػا اإللتتركنػي

كيػرل حػكالي  ،الشرتات على متخاايف في التسكيؽ لتحديد الجكانػب الشػتلية لمكقعيػا اإللتتركنػي

%( مػػف المبحػػكثيف أنػػو تسػػتخدـ الشػػرتات برمجيػػات خااػػة تمتنيػػا مػػف تتبػػع حرتػػة الزبػػائف 30.3)

حػكثيف المب %( مػف53كيعتقػد حػكالي ) ،على مكقعيا ا لتتركنػي لتعػديؿ خططيػا التسػكيقية مسػتقبال
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 ،للزبػائف تاػفحو بسػيكلة أنو تحرص الشرتات على التاميـ السيؿ لمكقعيا اإللتتركنػي الػذم يتػيا

%( مػػف المبحػػكثيف أنػػو تحػػرص الشػػرتات علػػى اسػػتمرار عمػػؿ جميػػع الػػركابط 43.9كيػػرل حػػكالي )

 .تتركني )ركابط فعالة ةير متكقفة(المكجكدة على مكقعيا اإلل

كثيف أنو تعرض الشرتات محتكل مكقعيػا اإللتتركنػي بػأتثر مػف %( مف المبح54.5يعتقد حكالي ) 

%( مف المبحكثيف أنػو تحػّدث الشػرتات محتػكل مكقعيػا اإللتتركنػي تلمػا 57.6كيعتقد حكالي ) ،لغة

%( مف المبحكثيف أنو يتيا المكقع اإللتتركني للزبائف المجاؿ 48.5كيرل حكالي ) ،اقتىت الحاجة

كقػػد  ،ت الشػػرتات )مػػف حيػػث الخاػػائص كاعسػػعار كةيػػر ذلػػؾ...(للتعبيػػر عػػف آرائيػػـ حػػكؿ منتجػػا

%( مف المبحكثيف إلى أنػو تسػتخدـ الشػرتات مػؤثرات اػكتية مرافقػة لعركىػيا 22.7أشار حكالي )

%( مػف المبحػكثيف أنػو تػكفر الشػرتات فػػي 65.2كيعتقػد حػكالي ) ،التسػكيقية فػي مكقعيػا ا لتتركنػي

%( مػػػف 65.2كيعتقػػػد حػػػكالي ) ،لالتاػػػاؿ بيػػػا كاىػػػحةمكقعيػػػا اإللتتركنػػػي بيانػػػات/ معلكمػػػات 

عركىػيا التسػكيقية  المبحكثيف أنو تستخدـ الشرتات في مكقعيا ا لتتركنػي ألكانػا جذابػة تنسػجـ مػع

%( مف المبحكثيف أنو تعرض الشرتات منتجاتيػا المختلفػة للبيػع فػي 47تما يرل حكالي ) ،المتنكعة

 مكقعيا اإللتتركني على ا نترنت.

%( مف المبحكثيف أنو تتيا الشرتات للزبائف فراة معاينة منتجاتيا فػي مكقعيػا 37.9كالي )يرل ح

%( مػػف المبحػػكثيف أنػػو يسػػتخدـ المكقػػع اإللتتركنػػي للشػػرتات أداة 27.3كيػػرل حػػكالي ) ،اإللتتركنػػي

%( مػف المبحػكثيف أنػو 27.3كيػرل حػكالي ) ،"سلة التسكؽ" لشراه منتجاتيػا المتنكعػة عبػر ا نترنػت

 ،تفاعؿ المكقع اإللتتركنػي مػع الزبػائف باػكرة مباشػرة )بالاػكت اك التتابػة( إلتمػاـ عمليػات الشػراهي

%( مف المبحكثيف أنو يتـ إرسػاؿ مشػتريات الزبػائف مػف المكقػع اإللتتركنػي 31.8تما كيرل حكالي )

نػو يػػتـ %( مػف المبحػكثيف إلػػى أ21.2كقػد أشػار حػػكالي ) ،إلػى عنػاكينيـ بعػػد إنجػاز عمليػات الشػػراه
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تقاىػػػػي أثمػػػػاف المشػػػػتريات مػػػػف المكقػػػػع اإللتتركنػػػػي للشػػػػرتات عبػػػػر نظػػػػاـ مػػػػالي التتركنػػػػي )دفػػػػع 

 Domain%( مف المبحكثيف أنو تقـك الشرتات بحجز اسـ نطاؽ 42.4كيرل حكالي ) ،التتركني(

Name ( مػػف المبحػػكثيف إلػػى أنػػو تسػػتخدـ 18.2كقػػد أشػػار حػػكالي ) ،خػػاص بيػػا باػػكرة دكريػػة%

 .(psنطاؽ ذك امتداد فلسطيني )الشرتات اسـ 

%( مػػػف المبحػػػكثيف أنػػػو تخاػػػص الشػػػرتات دكريػػػا المبػػػال  الالزمػػػة لتغطيػػػة تتػػػاليؼ 43.9حػػػكالي ) 

%( مػػف المبحػكثيف أنػػو يػكفر المكقػػع اإللتتركنػي للشػػرتات 48.5كيػػرل حػكالي ) ،مكقعيػا اإللتتركنػي

%( مػف 45.5كيػرل حػكالي ) ،إجابات كاىحة لمجمكعػة مػف اعسػئلة المتتػررة المتكقعػة مػف الزبػائف

المبحػكثيف أنػو يحػتفظ المكقػع اإللتتركنػي ببيانػػات الزبػائف المتسػكقيف  سػتخداميا فػي تقػديـ اعفىػػؿ 

%( مػػػػف المبحػػػػكثيف أنػػػػو يعػػػػرض المكقػػػػع اإللتتركنػػػػي للزبػػػػائف بياناتػػػػو 71.2كيعتقػػػػد حػػػػكالي ) ،ليػػػػـ

تمػػا كيػػرل  ،قػػع إف كجػػد...(االيػػاتؼ كالفػػاتس كالعنػػكاف المػػادم علػػى ارض الك  الاػػحيحة )مثػػؿ رقػػـ

 . المكقع%( مف المبحكثيف أنو يكىا المكقع اإللتتركني إجراهات الشراه مف ىذا 37.9حكالي )

( كمعظميا قيـ متكسطة 2.64 –1.36كقد تراكحت قيـ اعكساط الحسابية لفقرات ىذا المحكر بيف )

ستراتيجية تكزيع المنتجات مػف (، كىذا يعني أف معظـ الفقرات المتعلقة بمجاؿ كاقع إ1.67-2.33)

اإللتتركنػػي فػػي الشػػرتات الاػػناعية فػػي مدينػػة الخليػػؿ تحظػػى بمسػػتكل متكسػػط مػػف  المكقػػعخػػالؿ 

 ا ىتماـ.

( الجدكليػػػػػة عنػػػػػد مسػػػػػتكل الد لػػػػػة اإلحاػػػػػائية t( المحسػػػػػكبة أتبػػػػػر مػػػػػف قيمػػػػػة )tكقػػػػػد تانػػػػػت قيمػػػػػة )

(p≤0.05( للفقػػػػػػػػػػػرات )كىػػػػػػػػػػػذا 25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،13 ،12 ،11 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،1 ،)

يعنػػي كجػػكد فػػركؽ جكىريػػة فػػي إجابػػات المبحػػكثيف علػػى ىػػذه الفقػػرات، كتانػػت ىػػذه الفػػركؽ لاػػالا 
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اإللتتركنػي فػي الشػرتات  المكقػعاإلجابات التي تتفؽ مع كاقع إستراتيجية تكزيع المنتجات مف خالؿ 

 الاناعية في مدينة الخليؿ بمستكل عالي كاىتماـ تبير.

 

( الجدكليػػة عنػػد مسػػتكل t( المحسػػكبة سػػالبة كقيمتيػػا المطلقػػة أتبػػر مػػف قيمػػة )t) فػػي حػػيف تانػػت قػػيـ

(، كىػػذا يعنػػي كجػػكد فػػركؽ جكىريػػة فػػي إجابػػات 20 ،18( للفقػػرات )p≤0.05الد لػػة اإلحاػػائية )

المبحكثيف على ىذه الفقرات، كتانت ىذه الفركؽ لاالا اإلجابات التي   تتفؽ مع كاقع إستراتيجية 

 اإللتتركني في الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ. المكقعجات مف خالؿ تكزيع المنت

( المحسػػػكبة أاػػػغر مػػػف قيمتيػػػا الجدكليػػػة عنػػػد مسػػػتكل الد لػػػة اإلحاػػػائية tكبالمقابػػػؿ تانػػػت قيمػػػة )

(p≤0.05( للفقػػػػػرات )كىػػػػػذا يعنػػػػػي عػػػػػدـ كجػػػػػكد 26 ،19 ،17 ،16 ،15 ،14 ،10 ،4 ،3 ،2 ،)

 يف على ىذه الفقرات.فركؽ جكىرية في إجابات المبحكث

 

، وانزٌ َُص ػهً "يب هى والغ إعخشاحُدُت حشوَح انًُخدبث ػبش انخبيظاإلخببت ػهً انغؤال  4-2-5

 االَخشَج". وَخفشع ػٍ هزا انغؤال يدًىػت يٍ األعئهت انفشػُت هٍ:



انُزبئظ انًزؼهمخ ثبنَؤال انفوػٙ األٔل يٍ انَؤال انقبيٌ ٔانةن٘ ٚةُض ػهةٗ "يةب   4-2-5-1

ٕ ٔالغ إٍزوارٛغٛخ رؤٚظ انًُزغبد يٍ فالل اإلػالَبد االنكزؤَٛخ فٙ انشوكبد انظُبػٛخ ْ

 فٙ يلُٚخ انقهٛم".
 

لتجابػػػة علػػػى سػػػؤاؿ الدراسػػػة السػػػابؽ، فقػػػد تػػػـ حسػػػاب المتكسػػػطات الحسػػػابية كا نحرافػػػات المعياريػػػة 

بة لمجػاؿ كاقػع إسػتراتيجية كالتكزيعات التترارية كالنسب المئكية كمستكل المعنكية كقيمة "ت" المحسك 

تػػػركية المنتجػػػات مػػػف خػػػالؿ اإلعالنػػػات ا لتتركنيػػػة فػػػي الشػػػرتات الاػػػناعية فػػػي مدينػػػة الخليػػػؿ، 

 ( يكىا ذلؾ.5-4كالجدكؿ رقـ )
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(: إجابات المبحوثين حول واقع إستراتيجية ترويج المنتجات من خالل اإلعالنات االلكترونية في الشركات 5-4جدول )

 نة الخليلالصناعية في مدي
 

 ت
 الفقرات 

  مقياس اإلجابة
قيمػػػػػػػػػػة 
 اختبار

t 

مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكل 
 المعنكية

 الكسط
 الحسابي

 ا نحراؼ
 1  أتفؽ  2نكعا ما  3أتفؽ  المعيارم

 % ت % ت % ت
تػػػػركج الشػػػػرتة لمنتجاتيػػػػا المتنكعػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ اإلعالنػػػػات   .1

 اإللتتركنية عبر ا نترنت.
40 60.6 22 33.3 4 6.1 7.24 0.000 2.55 0.61 

تلجأ الشرتة إلى كتا ت متخااة للتركية لمنتجاتيا عبػر   .2
 ا نترنت.

21 31.8 30 45.5 15 22.7 1.00 0.321 2.09 0.74 

تسػػػػػتخدـ الشػػػػػرتة اإلعالنػػػػػات اإللتتركنيػػػػػة لتعريػػػػػؼ الزبػػػػػائف   .3
 بمنتجاتيا المتنكعة عبر ا نترنت. 

38 57.6 21 31.8 7 10.6 5.58 0.000 2.47 0.68 

تسػػػػػػػتخدـ الشػػػػػػػرتة اإلعالنػػػػػػػات اإللتتركنيػػػػػػػة لمقارنػػػػػػػة مزايػػػػػػػا   .4
 منتجاتيا مع منتجات الشرتات المنافسة عبر ا نترنت.

21 31.8 25 37.9 20 30.3 0.16 0.877 2.02 0.79 

تسػػػػػتخدـ الشػػػػػػرتة اإلعالنػػػػػات اإللتتركنيػػػػػػة لتػػػػػذتير الزبػػػػػػائف   .5
 بمنتجاتيا المتنكعة عبر ا نترنت. 

30 45.5 32 48.5 4 6.1 5.29 0.000 2.39 0.60 

ترتػز الشػػرتة فػػي إعالناتيػػا اإللتتركنيػػة عبػػر ا نترنػػت علػػى   .6
 إبراز مزايا منتجاتيا.

38 57.6 22 33.3 6 9.1 5.95 0.000 2.48 0.66 

تخاػػػػػػػػص الشػػػػػػػػرتة مكازنػػػػػػػػة لتغطيػػػػػػػػة خطتيػػػػػػػػا التركيجيػػػػػػػػة   .7
 اإللتتركنية لمنتجاتيا عبر ا نترنت.

25 37.9 30 45.5 11 16.7 2.42 0.018 2.21 0.71 

تنشػػػػػػر الشػػػػػػرتة إعالناتيػػػػػػا فػػػػػػي مكاقػػػػػػع اإلنترنػػػػػػت المحليػػػػػػة   .8
 المشيكرة

31 47.0 26 39.4 9 13.6 3.82 0.000 2.33 0.71 

تنشػػػػػػر الشػػػػػػرتة إعالناتيػػػػػػا فػػػػػػي مكاقػػػػػػع اإلنترنػػػػػػت اإلقليميػػػػػػة   .9
 المشيكرة 

17 25.8 34 51.5 15 22.7 0.35 0.727 2.03 0.70 

نػػػػػػي مػػػػػػع مكاقػػػػػػع تسػػػػػػتخدـ الشػػػػػػرتة أسػػػػػػلكب التبػػػػػػادؿ اإلعال  .10
 اإلنترنت.   

16 24.2 26 39.4 24 36.4 -
1.27 

0.208 1.88 0.77 

11.  
 0.77 2.33 0.001 3.51 18.2 12 30.3 20 51.5 34 اإللتتركني. مكقعياتنشر الشرتة إعالناتيا ا لتتركنية في 

اإللتتركنػػػػػػي للشػػػػػػرتة فػػػػػػي إعالناتيػػػػػػا  للمكقػػػػػػعيػػػػػػتـ التػػػػػػركية   .12
 ا لتتركنية المختلفة.

29 43.9 25 37.9 12 18.2 2.79 0.007 2.26 0.75 

يػػػػػػتـ اسػػػػػػتخداـ اعلػػػػػػكاف الجذابػػػػػػة فػػػػػػي تاػػػػػػميـ اإلعالنػػػػػػػات   .13
 اإللتتركنية.

40 60.6 19 28.8 7 10.6 5.93 0.000 2.50 0.69 

فػػػي  (3D)تيػػػتـ الشػػػرتة باسػػػتخداـ تقنيػػػات اإلبعػػػاد الثالثيػػػة   .14
 عرض إعالناتيا اإللتتركنية.

19 28.8 33 50.0 14 21.2 0.87 0.388 2.08 0.71 

ترتػػػػػػػز اإلعالنػػػػػػػات ا لتتركنيػػػػػػػة للشػػػػػػػرتة علػػػػػػػى العػػػػػػػركض   .15
 التسكيقية باكرة جذابة.

39 59.1 20 30.3 7 10.6 5.75 0.000 2.48 0.68 

تسػػػػتخدـ الشػػػػرتة أسػػػػلكب اإلعالنػػػػات ا لتتركنيػػػػة المدفكعػػػػة   .16
 لمنتجاتيا.

29 43.9 28 42.4 9 13.6 3.51 0.001 2.30 0.70 

سػػلكب اإلعالنػػات ا لتتركنيػػة المجانيػػة تسػػتفيد الشػػرتة مػػف أ  .17
 لمنتجاتيا.

36 54.5 24 36.4 6 9.1 5.59 0.000 2.45 0.66 

 0.45 2.29 0.000 5.19 16.2  38.9  44.8  الدرجة التلية 
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( الخاص بمجػاؿ كاقػع 5-4يتىا مف إجابات المبحكثيف على ىذا المجاؿ الكاردة في الجدكؿ رقـ )

مػػف خػػالؿ اإلعالنػػات ا لتتركنيػػة فػػي الشػػرتات الاػػناعية فػػي مدينػػة  إسػػتراتيجية تػػركية المنتجػػات

الخليػػػؿ أف قيمػػػة الكسػػػط الحسػػػابي العػػػاـ إلجابػػػات المبحػػػكثيف علػػػى ىػػػذا المجػػػاؿ قػػػد بلغػػػت حػػػكالي 

 (. 0.45( كبدرجة تقدير متكسطة، كبلغت قيمة ا نحراؼ المعيارم حكالي )2.29)

إسػػػػتراتيجية تػػػػركية المنتجػػػػات مػػػػف خػػػػالؿ  % مػػػػف المبحػػػػكثيف علػػػػى كاقػػػػع44.8كقػػػػد اتفػػػػؽ حػػػػكالي 

اإلعالنػػػػات ا لتتركنيػػػػة فػػػػي الشػػػػرتات الاػػػػناعية فػػػػي مدينػػػػة الخليػػػػؿ بدرجػػػػة تبيػػػػرة، كاتفػػػػؽ حػػػػكالي 

% مػػف 16.2% مػػف المبحػػكثيف مػػع ىػػذا الكاقػػع بدرجػػة متكسػػطة، فػػي حػػيف لػػـ يتفػػؽ حػػكالي 38.9

  المبحكثيف مع ىذا الكاقع.

بػأعلى كسػط حسػابي فقػد تانػت الفقػرة اعكلػى، كالتػي تػنص  أما الفقرة التي حالت علػى أعلػى تقيػيـ

على أنو )تركج الشرتة لمنتجاتيا المتنكعػة مػف خػالؿ اإلعالنػات اإللتتركنيػة عبػر ا نترنػت(، حيػث 

(، حيػػث أتػػد 0.61( كا نحػػراؼ المعيػػارم )2.55بلغػػت قيمػػة الكسػػط الحسػػابي ليػػذه الفقػػرة حػػكالي )

ف الشػرتات تػركج لمنتجاتيػا المتنكعػة مػف خػالؿ اإلعالنػات %( مف المبحكثيف على أ60.6حكالي )

 اإللتتركنية عبر ا نترنت بمستكل عالي مف ا ىتماـ. 

%( مف المبحكثيف أنو تلجأ الشرتات إلى كتا ت متخااة للتركية لمنتجاتيا 31.8كيرل حكالي )

إلعالنػػػػػات %( مػػػػػف المبحػػػػػكثيف أنػػػػػو تسػػػػػتخدـ الشػػػػػرتات ا57.6كيعتقػػػػػد حػػػػػكالي ) ،عبػػػػػر ا نترنػػػػػت

%( مػػػػف 31.8كيػػػػرل حػػػػكالي ) ،اإللتتركنيػػػػة لتعريػػػػؼ الزبػػػػائف بمنتجاتيػػػػا المتنكعػػػػة عبػػػػر ا نترنػػػػت

المبحكثيف أنو تستخدـ الشرتات اإلعالنات اإللتتركنية لمقارنة مزايا منتجاتيا مػع منتجػات الشػرتات 

اإلعالنػػات  %( مػػف المبحػػكثيف أنػػو تسػػتخدـ الشػػرتات45.5كيػػرل حػػكالي ) ،المنافسػػة عبػػر ا نترنػػت

%( مػػػػف 57.6كيعتقػػػػد حػػػػكالي ) ،اإللتتركنيػػػػة لتػػػػذتير الزبػػػػائف بمنتجاتيػػػػا المتنكعػػػػة عبػػػػر ا نترنػػػػت

 ،المبحػػكثيف أنػػو ترتػػز الشػػرتات فػػي إعالناتيػػا اإللتتركنيػػة عبػػر ا نترنػػت علػػى إبػػراز مزايػػا منتجاتيػػا
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لتركيجيػػة %( مػػف المبحػػكثيف أنػػو تخاػػص الشػػرتات مكازنػػة لتغطيػػة خطتيػػا ا37.9كيػػرل حػػكالي )

%( مػػػف المبحػػػكثيف أنػػػو تنشػػػر الشػػػرتات 47كيػػػرل حػػػكالي ) ،اإللتتركنيػػػة لمنتجاتيػػػا عبػػػر ا نترنػػػت

%( مػف المبحػكثيف أنػو تنشػػر 25.8كيػرل حػكالي ) ،إعالناتيػا فػي مكاقػع اإلنترنػت المحليػة المشػيكرة

( مػػػػف %24.2كقػػػػد أشػػػػار حػػػػكالي ) ،الشػػػػرتات إعالناتيػػػػا فػػػػي مكاقػػػػع اإلنترنػػػػت اإلقليميػػػػة المشػػػػيكرة

كيعتقػػد حػػكالي  ،المبحػػكثيف إلػػى أنػػو تسػػتخدـ الشػػرتات أسػػلكب التبػػادؿ اإلعالنػػي مػػع مكاقػػع اإلنترنػػت

كيػػرل  ،اإللتتركنػي مكقعيػػا%( مػف المبحػكثيف أنػػو تنشػر الشػرتات إعالناتيػػا ا لتتركنيػة فػي 51.5)

ناتيػػػػا اإللتتركنػػػػي للشػػػػرتات فػػػػي إعال للمكقػػػػع%( مػػػػف المبحػػػػكثيف أنػػػػو يػػػػتـ التػػػػركية 43.9حػػػػكالي )

%( مػف المبحػكثيف أنػو يػتـ اسػتخداـ اعلػكاف الجذابػة فػي 60.6كيعتقد حكالي ) ،ا لتتركنية المختلفة

%( مف المبحكثيف أنو تيػتـ الشػرتات باسػتخداـ 28.8كيرل حكالي ) ،تاميـ اإلعالنات اإللتتركنية

%( مػػػف 59.1)كيعتقػػػد حػػػكالي  ،( فػػػي عػػػرض إعالناتيػػػا اإللتتركنيػػػة3Dتقنيػػػات اإلبعػػػاد الثالثيػػػة )

كيػرل  ،المبحكثيف أنو ترتز اإلعالنات ا لتتركنية للشػرتات علػى العػركض التسػكيقية باػكرة جذابػة

%( مػػػف المبحػػػكثيف أنػػػو تسػػػتخدـ الشػػػرتات أسػػػلكب اإلعالنػػػات ا لتتركنيػػػة المدفكعػػػة 43.9حػػػكالي )

إلعالنػػػات %( مػػف المبحػػػكثيف أنػػو تسػػػتفيد الشػػرتات مػػػف أسػػلكب ا54.5كيعتقػػد حػػػكالي ) ،لمنتجاتيػػا

 ا لتتركنية المجانية لمنتجاتيا.

 متكسطة( كمعظميا قيـ 2.55 –1.88كقد تراكحت قيـ اعكساط الحسابية لفقرات ىذا المحكر بيف )

(، كىذا يعني أف معظـ الفقرات المتعلقة بمجاؿ كاقع إستراتيجية تركية المنتجات مف 1.67-2.33)

ناعية فػي مدينػة الخليػؿ تحظػى بمسػتكل متكسػط مػف خالؿ اإلعالنات ا لتتركنية في الشرتات الاػ

 ا ىتماـ.
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( الجدكليػػػػػة عنػػػػػد مسػػػػػتكل الد لػػػػػة اإلحاػػػػػائية t( المحسػػػػػكبة أتبػػػػػر مػػػػػف قيمػػػػػة )tكقػػػػػد تانػػػػػت قيمػػػػػة )

(p≤0.05( للفقػػػػػرات )كىػػػػػذا يعنػػػػػي كجػػػػػكد 17 ،16 ،15 ،13 ،12 ،11 ،8 ،7 ،6 ،5 ،3 ،1 ،)

ات، كتانػت ىػذه الفػركؽ لاػالا اإلجابػات التػي فركؽ جكىرية في إجابات المبحكثيف على ىػذه الفقػر 

تتفؽ مع كاقع إستراتيجية تركية المنتجات مف خالؿ اإلعالنات ا لتتركنية فػي الشػرتات الاػناعية 

 في مدينة الخليؿ بمستكل عالي كاىتماـ تبير.

 ( المحسػػػكبة أاػػػغر مػػػف قيمتيػػػا الجدكليػػػة عنػػػد مسػػػتكل الد لػػػة اإلحاػػػائيةtكبالمقابػػػؿ تانػػػت قيمػػػة )

(p≤0.05( للفقػػػرات  )كىػػػذا يعنػػػي عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ جكىريػػػة فػػػي إجابػػػات 14 ،10 ،9 ،4 ،2 ،)

 المبحكثيف على ىذه الفقرات.

 

انُزبئظ انًزؼهمخ ثبنَؤال انفوػٙ انضبَٙ يٍ انَؤال انقبيٌ ٔانن٘ ُٚض ػهٗ "يب ْةٕ  4-2-5-2

ٙ انشوكبد انظةُبػٛخ ٔالغ إٍزوارٛغٛخ رؤٚظ انًُزغبد يٍ فالل يٕالغ انزٕاطم االعزًبػٙ ف

 فٙ يلُٚخ انقهٛم".
 

لتجابػػػة علػػػى سػػػؤاؿ الدراسػػػة السػػػابؽ، فقػػػد تػػػـ حسػػػاب المتكسػػػطات الحسػػػابية كا نحرافػػػات المعياريػػػة 

كالتكزيعات التترارية كالنسب المئكية كمستكل المعنكية كقيمة "ت" المحسكبة لمجػاؿ كاقػع إسػتراتيجية 

جتمػػاعي فػػي الشػػرتات الاػػناعية فػػي مدينػػة الخليػػؿ، تػركية المنتجػػات مػػف خػػالؿ مكاقػػع التكااػػؿ ا 

 ( يكىا ذلؾ.6-4كالجدكؿ رقـ )
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(: إجابات المبحوثين حول واقع إستراتيجية ترويج المنتجات من خالل مواقع التواصل االجتماعي في الشركات 6-4جدول )
 الصناعية في مدينة الخميل

 ت
 

 الفقرات
  مقياس اإلجابة

قيمػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 اختبار

t 

كل مسػػػػػػت
 المعنكية

 الكسط
 الحسابي

 ا نحراؼ
 1  أتفؽ  2نكعا ما  3أتفؽ  المعيارم

 % ت % ت % ت
تتكااؿ الشرتة مع الزبائف في شبتات التكااؿ ا جتماعي   .1

 )مثؿ فيسبكؾ كيكتيكب كتكيتر كةيرىا...(.
46 69.7 16 24.2 4 6.1 8.64 0.000 2.64 0.60 

فػي مكقػع التكااػؿ ا جتمػاعي  تركج الشرتة لمنتجاتيا  .2
 .Facebook)فيسبكؾ )

46 69.7 12 18.2 8 12.1 6.65 0.000 2.58 0.70 

تركج الشرتة لمنتجاتيا فػي مكقػع التكااػؿ ا جتمػاعي   .3
 (.twitterتكيتر )

17 25.8 19 28.8 30 45.5 -1.94 0.057 1.80 0.83 

تركج الشرتة لمنتجاتيا فػي مكقػع التكااػؿ ا جتمػاعي   .4
 (.YouTubeكتيكب )الي

23 34.8 22 33.3 21 31.8 0.30 0.766 2.03 0.82 

يػػتـ تزكيػػد الزبػػائف بػػالعركض التسػػكيقية المتنكعػػة عبػػر   .5
 افحات الشرتة على مكاقع التكااؿ ا جتماعي.

33 50.0 25 37.9 8 12.1 4.42 0.000 2.38 0.70 

تتيا الشرتة للزبائف فراػة تتابػة مالحظػاتيـ المختلفػة   .6
 فحاتيا على مكاقع التكااؿ ا جتماعي.على ا

35 53.0 23 34.8 8 12.1 4.74 0.000 2.41 0.70 

تسػتجيب الشػػرتة لمطالػػب الزبػػائف التػػي ينشػػركنيا علػػى   .7
 مكاقع التكااؿ ا جتماعي.

39 59.1 22 33.3 5 7.6 6.56 0.000 2.52 0.64 

تيػػػػتـ الشػػػػرتة بػػػػوراه الزبػػػػائف التػػػػي يعبػػػػركف عنيػػػػا )بكسػػػػاطة   .8
ت المتاحػػػػػة مثػػػػػؿ اإلعجػػػػػاب كالتعليػػػػػؽ كةيرىػػػػػا( علػػػػػى اعدكا

 افحاتيا على مكاقع التكااؿ ا جتماعي. 
47 71.2 15 22.7 4 6.1 8.90 0.000 2.65 0.59 

تحفػز الشػرتة الزبػائف لشػراه خػدماتيا مػف خػالؿ تنظػػيـ   .9
مسػابقات متنكعػة عبػر اػفحاتيا علػى مكاقػع التكااػػؿ 

 ا جتماعي.

24 36.4 27 40.9 15 22.7 1.45 0.151 2.14 0.76 

تيػػػتـ الشػػػرتة بزيػػػادة أعػػػداد المنىػػػميف إلػػػى اػػػفحاتيا   .10
علػػػػػى مكاقػػػػػع التكااػػػػػؿ ا جتمػػػػػاعي تنافػػػػػذة تركيجيػػػػػة 

 لخدماتيا.

35 53.0 26 39.4 5 7.6 5.80 0.000 2.45 0.64 

تجيػػػب الشػػػرتة سػػػريعا علػػػى استفسػػػارات الزبػػػائف التػػػي   .11
تاػػػليا )عبػػػر الرسػػػائؿ كةيرىػػػا( مػػػف خػػػالؿ اػػػفحاتيا 

 مكاقع التكااؿ ا جتماعي. على

36 54.5 24 36.4 6 9.1 5.59 0.000 2.45 0.66 

تػػػكفر الشػػػػرتة بعػػػػض التطبيقػػػػات الخدميػػػػة لمسػػػػتخدمي   .12
 اعجيزة الذتية.

12 18.2 27 40.9 27 40.9 -2.50 0.015 1.77 0.74 

 تيتـ الشرتة بحػذؼ التعليقػات المسػيئة للغيػر مػف علػى  .13
 تماعي.افحاتيا على مكاقع التكااؿ ا ج

19 28.8 26 39.4 21 31.8 -0.31 0.754 1.97 0.78 

تقػـك الشػػرتة بإعػػداد نشػرات تركيجيػػة التتركنيػػة تنشػػرىا   .14
 على مكاقع التكااؿ ا جتماعي.

32 48.5 26 39.4 8 12.1 4.26 0.000 2.36 0.69 

تيتـ العالقات العامة بالشػرتة ببنػاه عالقػات طيبػة مػع   .15
 كااؿ ا جتماعي.الزبائف/ مف خالؿ مكاقع الت

45 68.2 13 19.7 8 12.1 6.47 0.000 2.56 0.70 

 0.44 2.31 0.000 5.78 18.0  32.6  49.4  الدرجة التلية 
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( الخػػاص بمجػػاؿ 6-4يتىػػا مػػف إجابػػات المبحػػكثيف علػػى ىػػذا المجػػاؿ الػػكاردة فػػي الجػػدكؿ رقػػـ )ك 

اعي فػي الشػرتات الاػناعية فػي كاقع إستراتيجية تركية المنتجات مف خالؿ مكاقػع التكااػؿ ا جتمػ

مدينة الخليؿ أف قيمة الكسط الحسػابي العػاـ إلجابػات المبحػكثيف علػى ىػذا المجػاؿ قػد بلغػت حػكالي 

 (. 0.44( كبدرجة تقدير متكسطة، كبلغت قيمة ا نحراؼ المعيارم حكالي )2.31)

ف خػػالؿ مكاقػػع % مػػف المبحػػكثيف مػػع كاقػػع إسػػتراتيجية تػػركية المنتجػػات مػػ49.4كقػػد اتفػػؽ حػػكالي 

% 32.6التكااؿ ا جتماعي في الشرتات الاناعية في مدينة الخليػؿ بدرجػة تبيػرة، كاتفػؽ حػكالي 

% مػف المبحػػكثيف مػػع 18مػف المبحػػكثيف مػػع ىػذا الكاقػػع بدرجػػة متكسػطة، فػػي حػػيف لػـ يتفػػؽ حػػكالي 

  ىذا الكاقع.

فقػرة الثامنػة، كالتػي تػنص أما الفقرة التي حالت علػى أعلػى تقيػيـ بػأعلى كسػط حسػابي فقػد تانػت ال

علػػى أنػػو )تيػػتـ الشػػرتة بػػوراه الزبػػائف التػػي يعبػػركف عنيػػا )بكسػػاطة اعدكات المتاحػػة مثػػؿ اإلعجػػاب 

كالتعليػػػؽ كةيرىػػػا( علػػػػى اػػػفحاتيا علػػػى مكاقػػػػع التكااػػػؿ ا جتمػػػاعي(، حيػػػػث بلغػػػت قيمػػػة الكسػػػػط 

%( مف 71.2تد حكالي )(، حيث أ0.59( كا نحراؼ المعيارم )2.65الحسابي ليذه الفقرة حكالي )

المبحكثيف على أف اىتماـ الشرتات بوراه الزبائف التي يعبركف عنيا )بكسػاطة اعدكات المتاحػة مثػؿ 

اإلعجاب كالتعليػؽ كةيرىػا( علػى اػفحاتيا علػى مكاقػع التكااػؿ ا جتمػاعي تحظػى بمسػتكل عػالي 

 مف ا ىتماـ. 

تات مػػع الزبػػائف فػػي شػػبتات التكااػػؿ %( مػػف المبحػػكثيف أنػػو تتكااػػؿ الشػػر 69.7كيعتقػػد حػػكالي )

%( مف المبحكثيف أنو 69.7كيعتقد حكالي ) ،ا جتماعي )مثؿ فيسبكؾ كيكتيكب كتكيتر كةيرىا...(

كيػػػرل حػػػكالي  ، Facebookتػػركج الشػػػرتات لمنتجاتيػػػا فػػي مكقػػػع التكااػػػؿ ا جتمػػاعي فيسػػػبكؾ ))

لتكااػػػؿ ا جتمػػػاعي تػػػػكيتر %( مػػػف المبحػػػكثيف أنػػػو تػػػػركج الشػػػرتات لمنتجاتيػػػا فػػػي مكقػػػػع ا25.8)

(twitter)، ( مف المبحكثيف أنو تركج الشرتات لمنتجاتيا في مكقػع التكااػؿ 34.8كيرل حكالي )%
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%( مػػف المبحػػكثيف أنػػو يػػتـ تزكيػػد الزبػػائف 50كيعتقػػد حػػكالي ) ،(YouTubeا جتمػػاعي اليكتيػػكب )

كيعتقػػػد  ،ا جتمػػػاعيبػػػالعركض التسػػػكيقية المتنكعػػػة عبػػػر اػػػفحات الشػػػرتات علػػػى مكاقػػػع التكااػػػؿ 

%( مػػف المبحػػكثيف أنػػو تتػػيا الشػػرتات للزبػػائف فراػػة تتابػػة مالحظػػاتيـ المختلفػػة علػػى 53حػػكالي )

%( مػػف المبحػكثيف أنػو تسػػتجيب 59.1كيعتقػد حػكالي ) ،اػفحاتيا علػى مكاقػع التكااػػؿ ا جتمػاعي

%( 36.4كالي )كيػرل حػ ،الشرتات لمطالب الزبائف التي ينشركنيا على مكاقع التكااػؿ ا جتمػاعي

مػػف المبحػػكثيف أنػػو تحفػػز الشػػرتات الزبػػائف لشػػراه خػػدماتيا مػػف خػػالؿ تنظػػيـ مسػػابقات متنكعػػة عبػػر 

%( مف المبحكثيف أنو تيتـ الشرتات 53كيعتقد حكالي ) ،افحاتيا على مكاقع التكااؿ ا جتماعي

 ،يجيػػة لخػػدماتيابزيػػادة أعػػداد المنىػػميف إلػػى اػػفحاتيا علػػى مكاقػػع التكااػػؿ ا جتمػػاعي تنافػػذة ترك 

%( مػػف المبحػػكثيف أنػػو تجيػػب الشػػرتات سػػريعا علػػى استفسػػارات الزبػػائف التػػي 54.5كيعتقػػد حػػكالي )

كقػػد أشػػار  ،تاػػليا )عبػػر الرسػػائؿ كةيرىػػا( مػػف خػػالؿ  اػػفحاتيا علػػى مكاقػػع التكااػػؿ ا جتمػػاعي

دمي %( مػػػف المبحػػػكثيف إلػػػى أنػػػو تػػػكفر الشػػػرتات بعػػػض التطبيقػػػات الخدميػػػة لمسػػػتخ18.2حػػػكالي )

%( مف المبحكثيف أنو تيتـ الشرتات بحذؼ التعليقػات المسػيئة 28.8كيرل حكالي ) ،اعجيزة الذتية

%( مف المبحكثيف 48.5كيرل حكالي ) ،للغير مف على  افحاتيا على مكاقع التكااؿ ا جتماعي

كيعتقػد  ،يأنو تقكـ الشرتات بإعداد نشرات تركيجية التتركنية تنشرىا على مكاقع التكااؿ ا جتماع

%( مػػػف المبحػػػكثيف أنػػػو تيػػػتـ العالقػػػات العامػػػة بالشػػػرتات ببنػػػاه عالقػػػات طيبػػػة مػػػع 68.2حػػػكالي )

 الزبائف/ مف خالؿ مكاقع التكااؿ ا جتماعي.

قػيـ مرتفعػة  كمعظميػا( 2.65 –1.77كقد تراكحت قيـ اعكساط الحسابية لفقرات ىػذا المحػكر بػيف )

رات المتعلقة بمجػاؿ كاقػع إسػتراتيجية تػركية المنتجػات مػف فأتثر(، كىذا يعني أف معظـ الفق 2.34)

خػالؿ مكاقػػع التكااػػؿ ا جتمػاعي فػػي الشػػرتات الاػناعية فػػي مدينػػة الخليػؿ تحظػػى بمسػػتكل عػػالي 

 مف ا ىتماـ.
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( الجدكليػػػػػة عنػػػػػد مسػػػػػتكل الد لػػػػػة اإلحاػػػػػائية t( المحسػػػػػكبة أتبػػػػػر مػػػػػف قيمػػػػػة )tكقػػػػػد تانػػػػػت قيمػػػػػة )

(p≤0.05( للفقرات )كىذا يعني كجكد فركؽ جكىريػة 15 ،14 ،11 ،10 ،8 ،7 ،6 ،5 ،2 ،1 ،)

في إجابات المبحكثيف على ىذه الفقرات، كتانػت ىػذه الفػركؽ لاػالا اإلجابػات التػي تتفػؽ مػع كاقػع 

إستراتيجية تركية المنتجات مف خالؿ مكاقع التكااؿ ا جتماعي في الشرتات الاناعية في مدينػة 

( المحسػكبة أاػغر مػف قيمتيػا الجدكليػة tبالمقابؿ تانػت قيمػة ) ير.الخليؿ بمستكل عالي كاىتماـ تب

(، كىػػػذا يعنػػػي عػػػدـ كجػػػكد 13 ،9 ،4 ،3(  للفقػػػرات )p≤0.05عنػػػد مسػػػتكل الد لػػػة اإلحاػػػائية )

 فركؽ جكىرية في إجابات المبحكثيف على ىذه الفقرات.

فتتي التتترويج  (  حيتتث ان التوجتته األكبتتر2018وهتتذا متتا اكتتدت عميتته نتتتائج رستتالة )الجعبتتري  

انتته يعطتتي ميتتزات اكبتتر فتتي  ثااللكترونتتي كتتان باستتتخدام موقتتع الفتتيس بتتوك كتت داة ترويجيتتة  حيتت

 تحديد خصائص مختمفة تحدد الجمهور الذي تريد  بالتفصيل.

انُزبئظ انًزؼهمخ ثبنَؤال انفوػٙ انضبنش يٍ انَؤال انقبيٌ ٔانن٘ ُٚض ػهٗ "يب ْٕ ٔالةغ  4-2-2-3

 ٍ فالل انجوٚل اإلنكزؤَٙ فٙ انشوكبد انظُبػٛخ فٙ يلُٚخ انقهٛم".إٍزوارٛغٛخ انزؤٚظ ي
 

لتجابػػػة علػػػى سػػػؤاؿ الدراسػػػة السػػػابؽ، فقػػػد تػػػـ حسػػػاب المتكسػػػطات الحسػػػابية كا نحرافػػػات المعياريػػػة 

كالتكزيعات التترارية كالنسب المئكية كمستكل المعنكية كقيمة "ت" المحسكبة لمجػاؿ كاقػع إسػتراتيجية 

( 4.7ؿ البريد اإللتتركني في الشرتات الاناعية في مدينػة الخليػؿ، كالجػدكؿ رقػـ )التركية مف خال

 يكىا ذلؾ.
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 (: إجابات المبحوثين حول واقع إستراتيجية الترويج من خالل البريد اإللكتروني في الشركات الصناعية في الخميل7-4جدول )

 ت
 

 الفقرات

 مقياس اإلجابة
 

قيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 اختبار

t 

مسػػػػػػتكل 
 كيةالمعن

 الكسط
 الحسابي

 ا نحراؼ
 المعيارم

 1  أتفؽ  2نكعا ما  3أتفؽ 

 % ت % ت % ت

 0.66 2.42 0.000 5.24 9.1 6 39.4 26 51.5 34 تستخدـ الشرتة البريد ا لتتركني تأداة تركيجية.  .1
تسػػػػتخدـ الشػػػػػرتة البريػػػػد ا لتتركنػػػػػي للتكااػػػػؿ مػػػػػع   .2

 الزبائف.
43 65.2 16 24.2 7 10.6 6.48 0.000 2.55 0.68 

ترسؿ الشػرتة عركىػيا التسػكيقية إلػى الزبػائف عبػر   .3
 البريد ا لتتركني.

29 43.9 26 39.4 11 16.7 3.02 0.004 2.27 0.73 

تجمػػػػع الشػػػػرتة عنػػػػاكيف البريػػػػد ا لتتركنػػػػي للزبػػػػائف   .4
المسػػػتيدفيف مػػػف ماػػػادر متعػػػددة  سػػػتخداميا فػػػي 

 حمالتيا التركيجية.

29 43.9 23 34.8 14 21.2 2.37 0.021 2.23 0.78 

تسػػػتخدـ الشػػػرتة البريػػػد ا لتتركنػػػي لتػػػذتير الزبػػػائف   .5
 بمنتجاتيا.

24 36.4 29 43.9 13 19.7 1.84 0.070 2.17 0.74 

تسػػػتخدـ الشػػػرتة البريػػػد ا لتتركنػػػي إلعػػػالـ الزبػػػائف   .6
 بمنتجاتيا الجديدة.

33 50.0 19 28.8 14 21.2 2.93 0.005 2.29 0.80 

لشػرتة بػالرد علػى رسػائؿ الزبػائف التػي تاػػليا تيػتـ ا  .7
 عبر البريد ا لتتركني.

46 69.7 17 25.8 3 4.5 9.32 0.000 2.65 0.57 

تحػػػػػػػػدد الشػػػػػػػػرتة مجمكعػػػػػػػػة مػػػػػػػػف عنػػػػػػػػاكيف البريػػػػػػػػػد   .8
 ا لتتركني للتكااؿ مع ذكم العالقة مف خالليا.

35 53.0 24 36.4 7 10.6 5.06 0.000 2.42 0.68 

سػكيقية للشػػرتة باػػكرة جذابػػة يػتـ إبػػراز العػػركض الت  .9
 عبر البريد ا لتتركني.

30 45.5 29 43.9 7 10.6 4.24 0.000 2.35 0.67 

 0.50 2.37 0.000 6.09 13.8  35.2  51.0  الدرجة التلية 

 

( الخاص بمجػاؿ كاقػع 7-4المجاؿ الكاردة في الجدكؿ رقـ ) يتىا مف إجابات المبحكثيف على ىذا

خػالؿ البريػد اإللتتركنػي فػي الشػرتات الاػناعية فػي مدينػة الخليػؿ أف قيمػة  إسػتراتيجية التػركية مػف

( كبدرجػة تقػدير 2.37الكسط الحسابي العاـ إلجابات المبحكثيف على ىذا المجاؿ قد بلغت حػكالي )

 (.0.50تبيرة، كبلغت قيمة ا نحراؼ المعيارم حكالي )
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ية التػركية مػف خػالؿ البريػد اإللتتركنػي % مػف المبحػكثيف مػع كاقػع إسػتراتيج51.5كقد اتفػؽ حػكالي 

% مػػف المبحػػكثيف مػػع 39.4فػػي الشػػرتات الاػػناعية فػػي مدينػػة الخليػػؿ بدرجػػة تبيػػرة، كاتفػػؽ حػػكالي 

% مػػف المبحػػكثيف مػػع كاقػػع إسػػتراتيجية 9.1ىػػذا الكاقػػع بدرجػػة متكسػػطة، فػػي حػػيف لػػـ يتفػػؽ حػػكالي 

  التركية مف خالؿ البريد اإللتتركني.

الت على أعلى تقييـ بأعلى كسػط حسػابي فقػد تانػت الفقػرة السػابعة، كالتػي تػنص أما الفقرة التي ح

على أنو )تيتـ الشرتة بػالرد علػى رسػائؿ الزبػائف التػي تاػليا عبػر البريػد ا لتتركنػي(، حيػث بلغػت 

(، حيػػث أتػػد حػػكالي 0.57( كا نحػػراؼ المعيػػارم )2.65قيمػػة الكسػػط الحسػػابي ليػػذه الفقػػرة حػػكالي )

لمبحكثيف على أف الشرتات تيتـ بالرد على رسائؿ الزبائف التي تاػليا عبػر البريػد %( مف ا69.7)

 ا لتتركني بمستكل عالي. 

 ،%( مػػف المبحػػكثيف أنػػو تسػػتخدـ الشػػرتات البريػػد ا لتتركنػػي تػػأداة تركيجيػػة51.5كيعتقػػد حػػكالي )

للتكااػػػؿ مػػػع  %( مػػػف المبحػػػكثيف أنػػػو تسػػػتخدـ الشػػػرتات البريػػػد ا لتتركنػػػي65.2كيعتقػػػد حػػػكالي )

%( مف المبحكثيف أنو ترسؿ الشرتات عركىيا التسكيقية إلػى الزبػائف 43.9كيرل حكالي ) ،الزبائف

%( مػف المبحػكثيف أنػو تجمػع الشػرتات عنػاكيف البريػد 43.9كيػرل حػكالي ) ،عبػر البريػد ا لتتركنػي

كيرل حكالي  ،ركيجيةا لتتركني للزبائف المستيدفيف مف ماادر متعددة  ستخداميا في حمالتيا الت

كيعتقػد  ،%( مف المبحكثيف أنو تستخدـ الشرتات البريد ا لتتركني لتػذتير الزبػائف بمنتجاتيػا36.4)

%( مػػف المبحػػكثيف أنػػو تسػػتخدـ الشػػرتات البريػػد ا لتتركنػػي إلعػػالـ الزبػػائف بمنتجاتيػػا 50حػػكالي )

جمكعػػػة مػػػف عنػػػاكيف البريػػػد %( مػػػف المبحػػػكثيف أنػػػو تحػػػدد الشػػػرتات م53كيعتقػػػد حػػػكالي ) ،الجديػػػدة

%( مػػف المبحػػكثيف أنػػو يػػتـ 45.5كيػرل حػػكالي ) ،ا لتتركنػي للتكااػػؿ مػػع ذكم العالقػػة مػػف خالليػػا

 إبراز العركض التسكيقية للشرتات باكرة جذابة عبر البريد ا لتتركني.
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تفعػة ( كمعظميػا قػيـ مر 2.65 –2.17كقد تراكحت قيـ اعكساط الحسابية لفقرات ىػذا المحػكر بػيف )

(، كىذا يعني أف معظـ الفقرات المتعلقة بمجاؿ كاقع إستراتيجية التركية مف خالؿ 2.34)أعلى مف 

 البريد اإللتتركني في الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ تحظى بمستكل عالي مف ا ىتماـ.

ية ( الجدكليػػػػػة عنػػػػػد مسػػػػػتكل الد لػػػػػة اإلحاػػػػػائt( المحسػػػػػكبة أتبػػػػػر مػػػػػف قيمػػػػػة )tكقػػػػػد تانػػػػػت قيمػػػػػة )

(p≤0.05( للفقػػرات )كىػػذا يعنػػي كجػػكد فػػركؽ جكىريػػة فػػي إجابػػات 9 ،8، 7، 6، 4، 3، 2 ،1 ،)

المبحكثيف علػى ىػذه الفقػرات، كتانػت ىػذه الفػركؽ لاػالا اإلجابػات التػي تتفػؽ مػع كاقػع إسػتراتيجية 

تماـ التركية مف خالؿ البريد اإللتتركني في الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ بمستكل عالي كاى

 تبير.

( المحسػػػكبة أاػػػغر مػػػف قيمتيػػػا الجدكليػػػة عنػػػد مسػػػتكل الد لػػػة اإلحاػػػائية tكبالمقابػػػؿ تانػػػت قيمػػػة )

(p≤0.05( للفقػػرة  )كىػػذا يعنػػي عػػدـ كجػػكد فػػركؽ جكىريػػة فػػي إجابػػات المبحػػكثيف علػػى ىػػذه 5 ،)

 الفقرة.

 

"ينب انُخبئح انًخؼهمت ببنغؤال انفشػٍ انشابغ ينٍ انغنؤال انخنبيظ واننزٌ َنُص ػهنً  4-2-5-4

هننى والننغ إعننخشاحُدُت حننشوَح انًُخدننبث يننٍ خننالل يسشكننبث انبسننث فننٍ انشننشكبث 

 انصُبػُت فٍ يذَُت انخهُم".
 

لتجابػػػة علػػػى سػػػؤاؿ الدراسػػػة السػػػابؽ، فقػػػد تػػػـ حسػػػاب المتكسػػػطات الحسػػػابية كا نحرافػػػات المعياريػػػة 

مجػاؿ كاقػع إسػتراتيجية كالتكزيعات التترارية كالنسب المئكية كمستكل المعنكية كقيمة "ت" المحسكبة ل

تركية المنتجات مف خالؿ محرتات البحث في الشرتات الاناعية في مدينة الخليػؿ، كالجػدكؿ رقػـ 

 ( يكىا ذلؾ.4.8)
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( الخاص بمجػاؿ كاقػع 8-4يتىا مف إجابات المبحكثيف على ىذا المجاؿ الكاردة في الجدكؿ رقـ )

ي الشرتات الاناعية في مدينة الخليػؿ أف إستراتيجية تركية المنتجات مف خالؿ محرتات البحث ف

( كبدرجػة 1.99قيمة الكسط الحسابي العاـ إلجابات المبحػكثيف علػى ىػذا المجػاؿ قػد بلغػت حػكالي )

 (. 0.69تقدير متكسطة، كبلغت قيمة ا نحراؼ المعيارم حكالي )
 

 
محركات البحث في الشركات الصناعية (: إجابات المبحوثين حول واقع إستراتيجية ترويج المنتجات من خالل 8-4جدول )

 في مدينة الخليل
 

 ت
 

 الفقرات

  مقياس اإلجابة
قيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 اختبار
T 

مسػػػػػػتكل 
 المعنكية

 الكسط
 الحسابي

 ا نحراؼ
 المعيارم

 1  أتفؽ  2نكعا ما  3أتفؽ 

 % ت % ت % ت

يحتػػػػكم المكقػػػػع اإللتتركنػػػػي للشػػػػرتة علػػػػى محػػػػرؾ   .1
 بحث داخلي.

20 30.3 7 10.6 39 59.1 -2.58 0.012 1.71 0.91 

يػػػػتـ تعريػػػػؼ محرتػػػػات البحػػػػث المشػػػػيكرة بػػػػالمكقع   .2
 ا لتتركني للشرتة.

24 36.4 19 28.8 23 34.8 0.14 0.885 2.02 0.85 

يػػتـ إدراج اعقسػػاـ الرئيسػػة للمكقػػع اإللتتركنػػي فػػي   .3
 محرتات البحث المشيكرة.

21 31.8 24 36.4 21 31.8 0.00 1.000 2.00 0.80 

اإللتتركنػػي للشػػرتة ىػػمف الخيػػارات  المكقػػعيظيػػر   .4
اعكلػػػى عنػػػد البحػػػث عػػػف منتجاتيػػػا فػػػي محرتػػػات 

 البحث مف داخؿ فلسطيف.

25 37.9 22 33.3 19 28.8 0.90 0.370 2.09 0.82 

يػػػػػتـ دكريػػػػػػا تحػػػػػػديث محتػػػػػكل المكقػػػػػػع اإللتتركنػػػػػػي   .5
 للشرتة في محرتات البحث المشيكرة.

22 33.3 24 36.4 20 30.3 0.31 0.760 2.03 0.80 

تعتمد الشػرتة أسػلكب النشػر المػدفكع لخػدماتيا فػي   .6
 محرتات البحث المشيكرة.

20 30.3 26 39.4 20 30.3 0.00 1.000 2.00 0.78 

تسػػػػػػػتفيد الشػػػػػػػرتة مػػػػػػػف أسػػػػػػػلكب النشػػػػػػػر المجػػػػػػػاني   .7
 لخدماتيا في محرتات البحث.

25 37.9 23 34.8 18 27.3 1.07 0.289 2.11 0.81 

ت الشػػرتة بػػأتثر مػػف لغػػة ىػػمف يػػتـ إدراج منتجػػا  .8
 محرتات البحث.

21 31.8 24 36.4 21 31.8 0.00 1.000 2.00 0.80 

 0.69 1.99 0.947 0.07- 34.3  32.0  33.7  الدرجة التلية 

 

% مػػف المبحػػكثيف علػػى كاقػػع إسػػتراتيجية تػػركية المنتجػػات مػػف خػػالؿ محرتػػات 33.7اتفػػؽ حػػكالي 

% مػف المبحػػكثيف 32ة الخليػؿ بدرجػة تبيػػرة، كاتفػؽ حػكالي البحػث فػي الشػرتات الاػناعية فػػي مدينػ
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 % مػف المبحػكثيف علػى ىػذا الكاقػع.34.3مع ىذا الكاقع بدرجة متكسطة، فػي حػيف لػـ يتفػؽ حػكالي 

أما الفقرة التي حالت على أعلى تقييـ بأعلى كسػط حسػابي فقػد تانػت الفقػرة السػابعة، كالتػي تػنص 

نشػػر المجػػاني لخػػدماتيا فػػي محرتػػات البحػػث(، حيػػث بلغػػت علػػى أنػػو )تسػػتفيد الشػػرتة مػػف أسػػلكب ال

(، حيػػث أتػػد حػػكالي 0.81( كا نحػػراؼ المعيػػارم )2.11قيمػػة الكسػػط الحسػػابي ليػػذه الفقػػرة حػػكالي )

%( مػػػف المبحػػػكثيف علػػػػى أف الشػػػرتات تسػػػتفيد مػػػػف أسػػػلكب النشػػػر المجػػػػاني لخػػػدماتيا فػػػػي 37.9)

 محرتات البحث بمستكل عالي مف ا ىتماـ.

  

%( مػف المبحػكثيف أنػو يحتػكم المكقػع اإللتتركنػي للشػرتات علػى محػرؾ بحػػث 30.3حػكالي )كيػرل 

%( مػػف المبحػكثيف أنػو يػتـ تعريػػؼ محرتػات البحػث المشػيكرة بػػالمكقع 36.4كيػرل حػكالي ) ،داخلػي

%( مف المبحػكثيف أنػو يػتـ إدراج اعقسػاـ الرئيسػة للمكقػع 31.8كيرل حكالي ) ،ا لتتركني للشرتات

 المكقع%( مف المبحكثيف أنو يظير 37.9كيرل حكالي ) ،ني في محرتات البحث المشيكرةاإللتترك 

اإللتتركنػػي للشػػرتات ىػػمف الخيػػارات اعكلػػى عنػػد البحػػث عػػف منتجاتيػػا فػػي محرتػػات البحػػث مػػف 

%( مػػػف المبحػػػػكثيف أنػػػو يػػػتـ دكريػػػػا تحػػػديث محتػػػكل المكقػػػػع 33.3كيػػػػرل حػػػكالي ) .داخػػػؿ فلسػػػطيف

%( مػػف المبحػػكثيف أنػػو 30.3كيػػرل حػػكالي ) ،محرتػػات البحػػث المشػػيكرة اإللتتركنػػي للشػػرتات فػػي

كيػػػرل حػػػكالي  ،تعتمػػػد الشػػػرتات أسػػػلكب النشػػػر المػػػدفكع لخػػػدماتيا فػػػي محرتػػػات البحػػػث المشػػػيكرة. 

 %( مف المبحكثيف أنو يتـ إدراج منتجات الشرتات بأتثر مف لغة ىمف محرتات البحث.31.8)

 

( كجميعيػػا قػػيـ متكسػػطة 2.11 –1.71ات ىػػذا المحػػكر بػػيف )تراكحػػت قػػيـ اعكسػػاط الحسػػابية لفقػػر 

(، كىذا يعنػي أف جميػع الفقػرات المتعلقػة بمجػاؿ كاقػع إسػتراتيجية تػركية المنتجػات 2.33 – 1.67)
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مػػف خػػالؿ محرتػػات البحػػث فػػي الشػػرتات الاػػناعية فػػي مدينػػة الخليػػؿ تحظػػى بمسػػتكل متكسػػط مػػف 

 ا ىتماـ.

( الجدكلية عند مستكل الد لة tة كقيمتيا المطلقة أتبر مف قيمة )( المحسكبة سالبtكقد تانت قيمة )

(، كىػػذا يعنػػي كجػػكد فػػركؽ جكىريػػة فػػي إجابػػات المبحػػكثيف علػػى 1( للفقػػرة )p≤0.05اإلحاػػائية )

ىذه الفقرة، كتانت ىذه الفركؽ لاالا اإلجابات التي   تتفػؽ مػع كاقػع إسػتراتيجية تػركية المنتجػات 

 في الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ.مف خالؿ محرتات البحث 

( المحسػػػكبة أاػػػغر مػػػف قيمتيػػػا الجدكليػػػة عنػػػد مسػػػتكل الد لػػػة اإلحاػػػائية tكبالمقابػػػؿ تانػػػت قيمػػػة )

(p≤0.05( للفقرات )كىػذا يعنػي عػدـ كجػكد فػركؽ جكىريػة فػي إجابػات 8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،)

 المبحكثيف على ىذه الفقرات.

 

 

انفشػٍ انخبيظ يٍ انغؤال انخبيظ وانزٌ َُص ػهً "ينب  انُخبئح انًخؼهمت ببنغؤال 4-2-5-5

هننى والننغ إعننخشاحُدُت حننشوَح انًُخدننبث يننٍ خننالل انشعننبئم انُصننُت انمصننُشة فننٍ 

 انششكبث انصُبػُت فٍ يذَُت انخهُم".
 

لتجابػػػة علػػػى سػػػؤاؿ الدراسػػػة السػػػابؽ، فقػػػد تػػػـ حسػػػاب المتكسػػػطات الحسػػػابية كا نحرافػػػات المعياريػػػة 

ارية كالنسب المئكية كمستكل المعنكية كقيمة "ت" المحسكبة لمجػاؿ كاقػع إسػتراتيجية كالتكزيعات التتر 

تػػركية المنتجػػات مػػف خػػالؿ الرسػػائؿ الناػػية القاػػيرة فػػي الشػػرتات الاػػناعية فػػي مدينػػة الخليػػؿ، 

 ( يكىا ذلؾ.9-4كالجدكؿ رقـ )
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ن خالل الرسائل النصية القصيرة في الشركات (: إجابات المبحوثين حول واقع إستراتيجية ترويج المنتجات م9-4جدول )

 الصناعية في مدينة الخليل
 

 ت
 

 الفقرات

  مقياس اإلجابة
قيمػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 اختبار

t 

مسػػػػػػتكل 
 المعنكية

 الكسط
 الحسابي

 ا نحراؼ
 المعيارم

 1  أتفؽ  2نكعا ما  3أتفؽ 

 % ت % ت % ت

تسػػػػتخدـ الشػػػػرتة الرسػػػػائؿ الناػػػػية القاػػػػيرة تكسػػػػيلة   .1
 كااؿ مع زبائنيا.للت

21 31.8 27 40.9 18 27.3 0.48 0.635 2.05 0.77 

ترسػػؿ الشػػرتة عركىػػيا التسػػكيقية إلػػى الزبػػائف عبػػر   .2
 الرسائؿ الناية القايرة.

10 15.2 29 43.9 27 40.9 -2.95 0.004 1.74 0.71 

تسػػػػتخدـ الشػػػػرتة الرسػػػػائؿ الناػػػػية القاػػػػيرة إلعػػػػالـ   .3
 الزبائف بمنتجاتيا الجديدة.

18 27.3 22 33.3 26 39.4 -1.21 0.231 1.88 0.81 

تسػػػػتخدـ الشػػػػرتة الرسػػػػائؿ الناػػػػية القاػػػػيرة لتػػػػذتير   .4
 الزبائف بمنتجاتيا الحالية.

16 24.2 26 39.4 24 36.4 -1.27 0.208 1.88 0.77 

تخاػػػػػص الشػػػػػرتة أفػػػػػرادا متخااػػػػػيف للػػػػػرد علػػػػػى   .5
رسػػػػائؿ الزبػػػػائف التػػػػي تردىػػػػا عبػػػػر الرسػػػػائؿ الناػػػػية 

 القايرة.

16 24.2 24 36.4 26 39.4 -1.56 0.124 1.85 0.79 

تحػػػدد الشػػػرتة مجمكعػػػة مػػػف اعرقػػػاـ )أرقػػػاـ الخدمػػػة(   .6
للتكااػػػػػؿ مػػػػػع ذكم العالقػػػػػة عبػػػػػر الرسػػػػػائؿ الناػػػػػية 

 القايرة

22 33.3 22 33.3 22 33.3 0.00 1.000 2.00 0.82 

 0.67 1.90 0.223 1.23- 36.1  37.9  26.0  الدرجة التلية 

 

( الخاص بمجػاؿ كاقػع 9-4المبحكثيف على ىذا المجاؿ الكاردة في الجدكؿ رقـ ) يتىا مف إجابات

إستراتيجية تػركية المنتجػات مػف خػالؿ الرسػائؿ الناػية القاػيرة فػي الشػرتات الاػناعية فػي مدينػة 

الخليػػػؿ أف قيمػػػة الكسػػػط الحسػػػابي العػػػاـ إلجابػػػات المبحػػػكثيف علػػػى ىػػػذا المجػػػاؿ قػػػد بلغػػػت حػػػكالي 

 (. 0.67ير متكسطة، كبلغت قيمة ا نحراؼ المعيارم حكالي )( كبدرجة تقد1.90)

% مػػػف المبحػػكثيف مػػػع كاقػػع إسػػػتراتيجية تػػركية المنتجػػػات مػػف خػػػالؿ الرسػػػائؿ 26كقػػد اتفػػػؽ حػػكالي 

% مػف 37.9الناية القايرة في الشرتات الاناعية في مدينػة الخليػؿ بدرجػة تبيػرة، كاتفػؽ حػكالي 

% مف المبحكثيف مػع ىػذا 36.1طة، في حيف لـ يتفؽ حكالي المبحكثيف مع ىذا الكاقع بدرجة متكس

  الكاقع.



108 
 

 

أما الفقرة التي حالت علػى أعلػى تقيػيـ بػأعلى كسػط حسػابي فقػد تانػت الفقػرة اعكلػى، كالتػي تػنص 

على أنو )تستخدـ الشرتة الرسائؿ الناية القايرة تكسيلة للتكااػؿ مػع زبائنيػا(، حيػث بلغػت قيمػة 

(، حيػػػػث أتػػػػد حػػػػكالي 0.77( كا نحػػػػراؼ المعيػػػػارم )2.05فقػػػػرة حػػػػكالي )الكسػػػػط الحسػػػػابي ليػػػػذه ال

%( مػػف المبحػػكثيف علػػى أف الشػػرتات تسػػتخدـ الرسػػائؿ الناػػية القاػػيرة تكسػػيلة للتكااػػؿ مػػع 26)

 زبائنيا بمستكل عالي.  

%( مف المبحكثيف إلى أنو ترسؿ الشرتات عركىيا التسػكيقية إلػى الزبػائف 15.2كقد أشار حكالي )

%( مػػػػف المبحػػػػكثيف أنػػػػو تسػػػػتخدـ الشػػػػرتات 27.3كيػػػػرل حػػػكالي ) ،رسػػػػائؿ الناػػػػية القاػػػػيرةعبػػػر ال

%( مػػػػف 24.2كقػػػػد أشػػػػار حػػػػكالي ) ،الرسػػػػائؿ الناػػػػية القاػػػػيرة إلعػػػػالـ الزبػػػػائف بمنتجاتيػػػػا الجديػػػػدة

كقػد  ،المبحكثيف إلى أنو تستخدـ الشرتات الرسائؿ الناية القايرة لتذتير الزبائف بمنتجاتيػا الحاليػة

%( مػػف المبحػػكثيف إلػػى أنػػو تخاػػص الشػػرتات أفػػرادا متخااػػيف للػػرد علػػى 24.2كالي )أشػػار حػػ

%( مف المبحكثيف أنو 33.3كيرل حكالي ) ،رسائؿ الزبائف التي تردىا عبر الرسائؿ الناية القايرة

تحدد الشرتات مجمكعة مف اعرقاـ )أرقاـ الخدمػة( للتكااػؿ مػع ذكم العالقػة عبػر الرسػائؿ الناػية 

 القايرة.

( كجميعيا قػيـ متكسػطة 2.05 –1.74كقد تراكحت قيـ اعكساط الحسابية لفقرات ىذا المحكر بيف )

(، كىذا يعنػي أف جميػع الفقػرات المتعلقػة بمجػاؿ كاقػع إسػتراتيجية تػركية المنتجػات 2.33 – 1.67)

مػػػف خػػػالؿ الرسػػػائؿ الناػػػية القاػػػيرة فػػػي الشػػػرتات الاػػػناعية فػػػي مدينػػػة الخليػػػؿ تحظػػػى بمسػػػتكل 

 سط مف ا ىتماـ.متك 

( الجدكلية عند مستكل الد لة t( المحسكبة سالبة كقيمتيا المطلقة أتبر مف قيمة )tكقد تانت قيمة )

(، كىػػذا يعنػػي كجػػكد فػػركؽ جكىريػػة فػػي إجابػػات المبحػػكثيف علػػى 2( للفقػػرة )p≤0.05اإلحاػػائية )



109 
 

إسػتراتيجية تػركية المنتجػات ىذه الفقرة، كتانت ىذه الفركؽ لاالا اإلجابات التي   تتفػؽ مػع كاقػع 

 مف خالؿ الرسائؿ الناية القايرة في الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ. 

( المحسػػػكبة أاػػػغر مػػػف قيمتيػػػا الجدكليػػػة عنػػػد مسػػػتكل الد لػػػة اإلحاػػػائية tكبالمقابػػػؿ تانػػػت قيمػػػة )

(p≤0.05( للفقػػػػػرات  )كىػػػػػذا يعنػػػػػي عػػػػػدـ كجػػػػػكد فػػػػػركؽ جكىريػػػػػة فػػػػػي إجابػػػػػات 6 ،5 ،4 ،3، 1 ،)

 المبحكثيف على ىذه الفقرات.

 

 يهخص والغ إعخشاحُدُت حشوَح انًُخدبث فٍ انششكبث انصُبػُت فٍ يذَُت انخهُم 

الجدكؿ التالي يبيف المتكسطات الحسابية كا نحرافات المعيارية كالتكزيعات التترارية كالنسب المئكية 

ركية المنتجػػات فػػي الشػػرتات كمسػػتكل المعنكيػػة كقيمػػة "ت" المحسػػكبة لمجػػا ت كاقػػع إسػػتراتيجية تػػ

 الاناعية في مدينة الخليؿ.

(: الدرجات التلية إلجابات المبحكثيف حكؿ كاقع إستراتيجية تركية المنتجات في 10-4جدكؿ )

 الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ

 الفقرات

  مقياس اإلجابة
قيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 اختبار
T 

مسػػػػػػتكل 
 المعنكية

 الكسط
 الحسابي

 ا نحراؼ
 المعيارم

 1  أتفؽ  2نكعا ما  3فؽ أت

 % ت % ت % ت

 0.45 2.29 0.000 5.19 16.2  38.9  44.8  تركية المنتجات مف خالؿ اإلعالنات ا لتتركنية
 0.44 2.31 0.000 5.78 18.0  32.6  49.4  تركية المنتجات مف خالؿ مكاقع التكااؿ ا جتماعي

 0.50 2.37 0.000 6.09 13.8  35.2  51.0  التركية مف خالؿ البريد اإللتتركني
 0.69 1.99 0.947 0.07- 34.3  32.0  33.7  إستراتيجية تركية المنتجات مف خالؿ محرتات البحث
 0.67 1.90 0.223 1.23- 36.1  37.9  26.0  تركية المنتجات مف خالؿ الرسائؿ الناية القايرة

 0.37 2.22 0.000 4.879 23.7  35.3  41  الدرجة التلية لكاقع تركية المنتجات

 

( الخػػاص بمحػػكر كاقػػع إسػػتراتيجية 10-4يتىػػا مػػف إجابػػات المبحػػكثيف الػػكاردة فػػي الجػػدكؿ رقػػـ )

تركية المنتجات في الشرتات الاناعية فػي مدينػة الخليػؿ أف قيمػة الكسػط الحسػابي العػاـ إلجابػات 
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دير متكسػػػػطة، كبلغػػػػت قيمػػػػة ( كبدرجػػػػة تقػػػػ2.22المبحػػػػكثيف علػػػػى ىػػػػذا المحػػػػكر قػػػػد بلغػػػػت حػػػػكالي )

% مػػف المبحػػكثيف علػػى كاقػػع إسػػتراتيجية 41كقػػد اتفػػؽ حػػكالي (. 0.37 نحػػراؼ المعيػػارم حػػكالي )ا

% مػف 35.3تركية المنتجات في الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ بدرجػة تبيػرة، كاتفػؽ حػكالي 

 مع ىذا.مف المبحكثيف  %23.7المبحكثيف مع ىذا الكاقع بدرجة متكسطة، في حيف لـ يتفؽ حكالي 

التػػركية مػف خػػالؿ محػكر أمػا المحػكر الػػذم حاػؿ علػى أعلػػى تقيػيـ بػػأعلى كسػط حسػابي فقػػد تػاف 

( كا نحػػػػراؼ 2.37البريػػػػد اإللتتركنػػػػي، حيػػػػث بلغػػػػت قيمػػػػة الكسػػػػط الحسػػػػابي ليػػػػذا المجػػػػاؿ حػػػػكالي )

ركية المنتجات %( مف المبحكثيف على كاقع إستراتيجية ت51(، حيث اتفؽ حكالي )0.44المعيارم )

 مف خالؿ البريد اإللتتركني في الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ. 

علػى كاقػع تػركية المنتجػات مػف خػالؿ اإلعالنػات ا لتتركنيػة، تمػا اتفػؽ  44.8%كقد اتفؽ حػكالي 

تما اتفػؽ حػكالي  ،% على كاقع تركية المنتجات مف خالؿ مكاقع التكااؿ ا جتماعي49.4حكالي 

كقػػػد اتفػػػؽ حػػػكالي  ،كاقػػػع إسػػػتراتيجية تػػػركية المنتجػػػات مػػػف خػػػالؿ محرتػػػات البحػػػث علػػػى %33.7

كقػد تراكحػت قػيـ اعكسػاط  % على كاقع تركية المنتجات مف خالؿ الرسائؿ الناية القايرة.26.0

(، كىػذا يعنػي 2.33-1.67) متكسػطة( كمعظميػا قػيـ 2.37 –1.90الحسابية ليذه المحػاكر بػيف )

تحظػى  تراتيجية تركية المنتجات في الشرتات الاناعية في مدينػة الخليػؿأف معظـ محاكر كاقع إس

( الجدكلية عند مسػتكل t( المحسكبة أتبر مف قيمة )tكقد تانت قيمة )بمستكل متكسط مف ا ىتماـ.

( لجميع محاكر كاقع تركية المنتجات كىذا يعني كجكد فركؽ جكىرية p≤0.05الد لة اإلحاائية )

يف على ىذه المحاكر، كتانت ىذه الفركؽ لاالا اإلجابػات التػي تتفػؽ مػع كاقػع في إجابات المبحكث

 إستراتيجية تركية المنتجات في الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ بمستكل عالي كاىتماـ تبير.
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انُخبئح انًخؼهمنت ببنغنؤال انغنبدط ينٍ أعنئهت انذساعنت واننزٌ َنُص ػهنً "ينب هنى والنغ  4-2-6

َمٍ االنكخشوٍَ فٍ انؼاللت يغ انضببئٍ فٍ انششكبث انصُبػُت فٍ إعخشاحُدُت األيٍ انخغى

 يذَُت انخهُم"
 

لتجابػػػة علػػػى سػػػؤاؿ الدراسػػػة السػػػابؽ، فقػػػد تػػػـ حسػػػاب المتكسػػػطات الحسػػػابية كا نحرافػػػات المعياريػػػة 

كالتكزيعات التترارية كالنسب المئكية كمستكل المعنكية كقيمة "ت" المحسكبة لمجػاؿ كاقػع إسػتراتيجية 

مػػػف التسػػػكيقي ا لتتركنػػػي فػػػي العالقػػػة مػػػع الزبػػػائف فػػػي الشػػػرتات الاػػػناعية فػػػي مدينػػػة الخليػػػؿ، اع

 ( يكىا ذلؾ.11-4كالجدكؿ رقـ )
 

(: إجابات المبحوثين حول واقع إستراتيجية األمن التسويقي االلكتروني في العالقة مع الزبائن في الشركات 11-4جدول )

 الصناعية في مدينة الخليل
 

 ت
 

 اتالفقر 

  مقياس اإلجابة
قيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 اختبار
T 

مسػػػػػػػػػػتكل 
 المعنكية

 الكسط
 الحسابي

 ا نحراؼ
 المعيارم

 1  أتفؽ  2نكعا ما  3أتفؽ 

 % ت % ت % ت

اإللتتركنػػػػػػي مسػػػػػػتكل اعمػػػػػػاف المطلػػػػػػكب  المكقػػػػػػعيػػػػػػكفر   .1
 للنشاطات التسكيقية التي يتـ تنفيذىا مف خاللو.

26 39.4 28 42.4 12 18.2 2.35 0.022 2.21 0.73 

تكىػػػػػػػا الشػػػػػػػرتة مسػػػػػػػتكل السػػػػػػػرية التػػػػػػػي تحققيػػػػػػػا فػػػػػػػي   .2
 تعامالتيا ا لتتركنية مع الزبائف.

37 56.1 19 28.8 10 15.2 4.47 0.000 2.41 0.74 

يػػتـ تػػكفير اعمػػاف أثنػػاه إرسػػاؿ الزبػػائف لبيانػػاتيـ الماليػػة   .3
 في عمليات التسكؽ ا لتتركني.

34 51.5 19 28.8 13 19.7 3.28 0.002 2.32 0.79 

  يكجػػػد أم مجػػػاؿ  ختػػػػراؽ نظػػػاـ التبػػػادؿ ا لتتركنػػػػي   .4
 بيف الشرتة كالزبائف.

31 47.0 22 33.3 13 19.7 2.86 0.006 2.27 0.78 

يػػتـ إتبػػػاع معػػايير اعمػػػف عنػػػد طلػػب بيانػػػات/ معلكمػػػات   .5
 خااة مف الزبائف

34 51.5 22 33.3 10 15.2 4.01 0.000 2.36 0.74 

 0.70 2.42 0.000 4.90 12.1 8 33.3 22 54.5 36 زبائف للحفاظ على سريتيايتـ تشفير بيانات ال  .6

  يتعرض الزبائف لمخاطر التتركنيػة أثنػاه التسػكؽ مػف   .7
 مكقع الشرتة اإللتتركني.

29 43.9 25 37.9 12 18.2 2.79 0.007 2.26 0.75 

يػػتـ اسػػتخداـ تلمػػات سػػر معقػػدة فػػي التعػػامالت الماليػػة   .8
 كقع الشرتة ا لتتركني.ا لتتركنية عبر م

22 33.3 21 31.8 23 34.8 -0.15 0.883 1.98 0.83 

يػػػػػػػػػتـ اسػػػػػػػػػتخداـ بػػػػػػػػػرامة متخااػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػد القراػػػػػػػػػنة   .9
 ا لتتركنية.

32 48.5 15 22.7 19 28.8 1.85 0.068 2.20 0.86 

يتـ استخداـ برامة فاعلة للحمايػة مػف خطػر الفيركسػات   .10
 كني للشرتة.التي تعيؽ استخداـ الزبائف للمكقع ا لتتر 

35 53.0 18 27.3 13 19.7 3.42 0.001 2.33 0.79 

تقػػػػػـك الشػػػػػرتة بحمػػػػػالت تكعكيػػػػػة للزبػػػػػائف حػػػػػكؿ اعمػػػػػف   .11
 ا لتتركني لتعامالتيـ التسكيقية مع الشرتة.

21 31.8 29 43.9 16 24.2 0.82 0.415 2.08 0.75 

 0.62 2.26 0.001 3.41 20.5  33.1  46.4  الدرجة التلية 
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( الخػػاص بمجػػاؿ 11-4جابػػات المبحػػكثيف علػػى ىػػذا المجػػاؿ الػػكاردة فػػي الجػػدكؿ رقػػـ )يتىػػا مػػف إ

كاقػػع إسػػتراتيجية اعمػػف التسػػكيقي ا لتتركنػػي فػػي العالقػػة مػػع الزبػػائف فػػي الشػػرتات الاػػناعية فػػي 

مدينة الخليؿ أف قيمة الكسط الحسػابي العػاـ إلجابػات المبحػكثيف علػى ىػذا المجػاؿ قػد بلغػت حػكالي 

 (. 0.62درجة تقدير متكسطة، كبلغت قيمة ا نحراؼ المعيارم حكالي )( كب2.26)

% مػػػف المبحػػػكثيف علػػػى كاقػػػع إسػػػتراتيجية اعمػػػف التسػػػكيقي ا لتتركنػػػي فػػػي 46.4كقػػػد اتفػػػؽ حػػػكالي 

% 33.1العالقػة مػػع الزبػػائف فػػي الشػػرتات الاػػناعية فػػي مدينػػة الخليػػؿ بدرجػػة تبيػػرة، كاتفػػؽ حػػكالي 

تراتيجية اعمػػػف التسػػػكيقي ا لتتركنػػػي فػػػي العالقػػػة مػػػع الزبػػػائف بدرجػػػة مػػػف المبحػػػكثيف علػػػى كاقػػػع إسػػػ

أما الفقرة التػي حاػلت  % مف المبحكثيف على ىذا الكاقع.20.5متكسطة، في حيف لـ يتفؽ حكالي 

على أعلى تقييـ بأعلى كسط حسابي فقد تانت الفقرة الثانية، كالتي تنص علػى أنػو )تكىػا الشػرتة 

قيا في تعامالتيا ا لتتركنية مع الزبائف(، حيث بلغت قيمة الكسط الحسابي مستكل السرية التي تحق

%( مػػػػػف 56.1(، حيػػػػػث أتػػػػػد حػػػػػكالي )0.74( كا نحػػػػػراؼ المعيػػػػػارم )2.41ليػػػػػذه الفقػػػػػرة حػػػػػكالي )

المبحكثيف على أف الشرتات الاناعية تكىا مستكل السرية التي تحققيا في تعامالتيا ا لتتركنية 

 كل عالي. مع الزبائف تحظى بمست

اإللتتركنػػػي مسػػػػتكل اعمػػػاف المطلػػػػكب  المكقػػػػع%( مػػػػف المبحػػػكثيف أنػػػػو يػػػكفر 39.4كيػػػرل حػػػكالي )

%( مػف المبحػكثيف أنػو يػػتـ 51.5كيعتقػد حػكالي ) ،للنشػاطات التسػكيقية التػي يػتـ تنفيػذىا مػف خاللػو

كيػػرل حػػكالي  ،تػػكفير اعمػػاف أثنػػاه إرسػػاؿ الزبػػائف لبيانػػاتيـ الماليػػة فػػي عمليػػات التسػػكؽ ا لتتركنػػي

%( مػػػف المبحػػػكثيف أنػػػو   يكجػػػد أم مجػػػاؿ  ختػػػراؽ نظػػػاـ التبػػػادؿ ا لتتركنػػػي بػػػيف الشػػػرتات 47)

%( مػػف المبحػػكثيف أنػػو يػػتـ إتبػػاع معػػايير اعمػػف عنػػد طلػػب بيانػػات/ 51.5كيعتقػػد حػػكالي ) ،كالزبػػائف

بيانات الزبائف %( مف المبحكثيف أنو يتـ تشفير 54.5كيعتقد حكالي ) ،معلكمات خااة مف الزبائف

%( مػػػف المبحػػػكثيف أنػػػو   يتعػػػرض الزبػػػائف لمخػػػاطر 43.9كيػػػرل حػػػكالي ) ،للحفػػػاظ علػػػى سػػػريتيا



113 
 

%( مػف المبحػكثيف أنػو 33.3كيػرل حػكالي ) ،التتركنية أثناه التسكؽ مف مكقع الشرتات اإللتتركني

 ،ت ا لتتركنػييتـ اسػتخداـ تلمػات سػر معقػدة فػي التعػامالت الماليػة ا لتتركنيػة عبػر مكقػع الشػرتا

%( مػػػػػف المبحػػػػػكثيف أنػػػػػو يػػػػػتـ اسػػػػػتخداـ بػػػػػرامة متخااػػػػػة ىػػػػػد القراػػػػػنة 48.5كيػػػػػرل حػػػػػكالي )

أنو يتـ استخداـ برامة فاعلة للحماية مف خطر الفيركسات التي %( 53كيعتقد حكالي ) ،لتتركنيةا 

أنو تقـك %( مف المبحكثيف 31.8كيرل حكالي ) ،تعيؽ استخداـ الزبائف للمكقع ا لتتركني للشرتات

 الشرتات بحمالت تكعكية للزبائف حكؿ اعمف ا لتتركني لتعامالتيـ التسكيقية مع الشرتات.

( كمعظميا قيـ متكسطة 2.42 –1.98كقد تراكحت قيـ اعكساط الحسابية لفقرات ىذا المحكر بيف )

التسػػكيقي  (، كىػػذا يعنػػي أف معظػػـ الفقػػرات المتعلقػػة بمجػػاؿ كاقػػع إسػػتراتيجية اعمػػف2.33 – 1.67)

ا لتتركني في العالقة مع الزبائف في الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ تحظى بمسػتكل متكسػط 

( الجدكليػػػة عنػػػد مسػػػتكل الد لػػػػة t( المحسػػػكبة أتبػػػر مػػػف قيمػػػػة )tكقػػػد تانػػػت قيمػػػػة ) مػػػف ا ىتمػػػاـ.

كىريػػة (، كىػػذا يعنػي كجػػكد فػركؽ ج10، 7، 6 ،5، 4، 3، 2 ،1( للفقػرات )p≤0.05اإلحاػائية )

في إجابات المبحكثيف على ىذه الفقرات، كتانػت ىػذه الفػركؽ لاػالا اإلجابػات التػي تتفػؽ مػع كاقػع 

إسػػتراتيجية اعمػػف التسػػكيقي ا لتتركنػػي فػػي العالقػػة مػػع الزبػػائف فػػي الشػػرتات الاػػناعية فػػي مدينػػة 

متيػا الجدكليػة ( المحسػكبة أاػغر مػف قيtبالمقابؿ تانػت قيمػة ) الخليؿ بمستكل عالي كاىتماـ تبير.

(، كىػػذا يعنػػي عػػدـ كجػػكد فػػركؽ 11 ،9 ،8(  للفقػػرات )p≤0.05عنػػد مسػػتكل الد لػػة اإلحاػػائية )

 جكىرية في إجابات المبحكثيف على ىذه الفقرات.

(  ان شتتركة أمتتازون والتتتي تعتبتتر متتن اكبتتر الشتتركات 2010حيتتث أظهتترت نتتتائج بحتتث )موستت  

ة المعمومتتتات الشخصتتتية التتتتي تقتتتدم لهتتتا  فتمجتتت  المستتتتخدمة لمتستتتويق االلكترونتتتي تمتتتتزم بحمايتتت

ممتا  الستخدام مزيجا من التقنيات واإلجراءات األمنية لممساعدة في حماية المعمومات الشخصية.

 يدل عم  أهمية اتباع إجراءات االمن لضمان دوام ثقة الزبائن.
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والننغ انُخننبئح انًخؼهمننت ببنغننؤال انغننببغ يننٍ أعننئهت انذساعننت وانننزٌ َننُص ػهننً "يننب هننى  4-2-7

إعننخشاحُدُت انخصىصننُت فننٍ انؼاللننت يننغ انضبننبئٍ فننٍ انشننشكبث انصننُبػُت فننٍ يذَُنننت 

 انخهُم".

لتجابػػػة علػػػى سػػػؤاؿ الدراسػػػة السػػػابؽ، فقػػػد تػػػـ حسػػػاب المتكسػػػطات الحسػػػابية كا نحرافػػػات المعياريػػػة 

راتيجية كالتكزيعات التترارية كالنسب المئكية كمستكل المعنكية كقيمة "ت" المحسكبة لمجػاؿ كاقػع إسػت

 .( يكىا ذلؾ12-4، كالجدكؿ رقـ )زبائنياالخاكاية في العالقة مع 
 الخليل (: إجابات المبحوثين حول واقع إستراتيجية الخصوصية في العالقة مع الزبائن في الشركات الصناعية في11-4جدول )

 ت
 

 الفقرات

  مقياس اإلجابة
قيمػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 اختبار

t 

مسػػػػػػتكل 
 المعنكية

 الكسط
 الحسابي

 ؼا نحرا
 المعيارم

 1  أتفؽ  2نكعا ما  3أتفؽ 

 % ت % ت % ت

تتبع الشرتة إجراهات كاىحة لجمع بيانات الزبػائف عبػر   .1
 مكقعيا اإللتتركني

29 43.9 23 34.8 14 21.2 2.37 0.021 2.23 0.78 

تتبنػػػى الشػػػرتة سياسػػػات دقيقػػػة بخاػػػكص جمػػػع بيانػػػات   .2
 الزبائف عبر مكقعيا اإللتتركني

32 48.5 23 34.8 11 16.7 3.46 0.001 2.32 0.75 

يػػػػػػتـ إبػػػػػػراز ايقكنػػػػػػة سياسػػػػػػة الخاكاػػػػػػية فػػػػػػي المكقػػػػػػع   .3
 اإللتتركني للشرتة

24 36.4 25 37.9 17 25.8 1.09 0.278 2.11 0.79 

تحرص الشرتة على الحاكؿ علػى مكافقػة الزبػكف علػى   .4
سياسػػػػة الخاكاػػػػية المعتمػػػػدة قبػػػػؿ أف تجمػػػػع منػػػػو أيػػػػة 

 بيانات شخاية

29 43.9 22 33.3 15 22.7 2.17 0.034 2.21 0.79 

  تعتمػػد الشػػرتة سياسػػة التفػػكيض الىػػمني مػػف الزبػػائف   .5
 سػػػػػػتخداـ بيانػػػػػػاتيـ الشخاػػػػػػية بػػػػػػؿ سياسػػػػػػة التفػػػػػػكيض 

 الاريا الكاىا.

35 53.0 21 31.8 10 15.2 4.16 0.000 2.38 0.74 

تكىػػػػػػا الشػػػػػػرتة للزبػػػػػػائف المػػػػػػدل الػػػػػػذم سػػػػػػيتـ ىػػػػػػمنو   .6
 الشخاية التي تجمعيا منيـ.استخداـ بياناتيـ 

34 51.5 21 31.8 11 16.7 3.75 0.000 2.35 0.75 

تخبػػػر الشػػػرتة الزبػػػائف با حتمػػػا ت المتكقعػػػة  سػػػتخداـ   .7
 بياناتيـ الشخاية

19 28.8 35 53.0 12 18.2 1.26 0.211 2.11 0.68 

تخبػػػر الشػػػرتة الزبػػػائف عػػػف احتمػػػا ت مشػػػارتة شػػػرتات   .8
 للزبائف أخرل في البيانات الشخاية

25 37.9 22 33.3 19 28.8 0.90 0.370 2.09 0.82 

تعػػالة الشػػرتة أيػػة شػػتاكل مػػف الزبػػائف تتعلػػؽ بالمحافظػػة   .9
 على خاكاية بياناتيـ الشخاية.

33 50.0 19 28.8 14 21.2 2.93 0.005 2.29 0.80 

 0.71 2.47 0.000 5.40 12.1 8 28.8 19 59.1 39 تلتـز الشرتة بالقكانيف كاعنظمة المتعلقة بالخاكاية.  .10

 0.59 2.25 0.001 3.53 19.8  34.8  45.3  الدرجة التلية 

( الخػػاص بمجػػاؿ 12-4يتىػػا مػػف إجابػػات المبحػػكثيف علػػى ىػػذا المجػػاؿ الػػكاردة فػػي الجػػدكؿ رقػػـ )

كاقػػع إسػػتراتيجية الخاكاػػية فػػي العالقػػة مػػع الزبػػائف فػػي الشػػرتات الاػػناعية فػػي مدينػػة الخليػػؿ أف 
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( كبدرجػة 2.25الحسابي العاـ إلجابات المبحػكثيف علػى ىػذا المجػاؿ قػد بلغػت حػكالي )قيمة الكسط 

 (. 0.59تقدير متكسطة، كبلغت قيمة ا نحراؼ المعيارم حكالي )

% مف المبحكثيف على كاقػع إسػتراتيجية الخاكاػية فػي العالقػة مػع الزبػائف 45.3كقد اتفؽ حكالي 

% مػػف المبحػػكثيف 34.8رجػػة تبيػػرة، تمػػا اتفػػؽ حػػكالي فػػي الشػػرتات الاػػناعية فػػي مدينػػة الخليػػؿ بد

على كاقع إستراتيجية الخاكاية في العالقة مع الزبػائف فػي الشػرتات الاػناعية فػي مدينػة الخليػؿ 

% مف المبحكثيف على كاقع إستراتيجية الخاكاية 19.8بدرجة متكسطة، في حيف لـ يتفؽ حكالي 

  في مدينة الخليؿ. في العالقة مع الزبائف في الشرتات الاناعية

أما الفقرة التي حالت على أعلى تقييـ بػأعلى كسػط حسػابي فقػد تانػت الفقػرة العاشػرة، كالتػي تػنص 

على أنو )تلتـز الشرتة بالقكانيف كاعنظمة المتعلقة بالخاكاية(، حيث بلغت قيمة الكسط الحسابي 

%( مػػػػػف 59.1حػػػػػكالي )(، حيػػػػػث أتػػػػػد 0.71( كا نحػػػػػراؼ المعيػػػػػارم )2.47ليػػػػػذه الفقػػػػػرة حػػػػػكالي )

المبحػػػكثيف علػػػى أف الشػػػرتات الاػػػناعية تلتػػػـز بػػػالقكانيف كاعنظمػػػة المتعلقػػػة بالخاكاػػػية تحظػػػى 

%( مػػف المبحػػكثيف أنػػو تتبػػع الشػػرتات إجػػراهات كاىػػحة لجمػػع 29بمسػػتكل عػػالي. كيػػرل حػػكالي )

الشػػرتات  %( مػػف المبحػػكثيف أنػػو تتبنػػى32كيػػرل حػػكالي ) ،بيانػػات الزبػػائف عبػػر مكقعيػػا اإللتتركنػػي

%( 24كقػد أشػار حػكالي ) ،سياسات دقيقة بخاكص جمع بيانػات الزبػائف عبػر مكقعيػا اإللتتركنػي

كيػرل  ،مف المبحكثيف إلى أنو يتـ إبراز ايقكنػة سياسػة الخاكاػية فػي المكقػع اإللتتركنػي للشػرتات

اسػة %( مف المبحكثيف أنو تحرص الشرتات على الحاكؿ على مكافقة الزبكف على سي29حكالي )

%( مػف المبحػكثيف 35كيػرل حػكالي ) ،الخاكاية المعتمدة قبؿ أف تجمع منو أية بيانات شخاػية

أنو   تعتمد الشرتات سياسة التفكيض الىمني مف الزبائف  ستخداـ بياناتيـ الشخاية بؿ سياسػة 

ل %( مف المبحكثيف أنو تكىا الشرتات للزبائف المد34كيرل حكالي ) ،التفكيض الاريا الكاىا

%( مػػف 19كقػػد أشػػار حػػكالي ) ،الػػذم سػػيتـ ىػػمنو اسػػتخداـ بيانػػاتيـ الشخاػػية التػػي تجمعيػػا مػػنيـ
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كيػرل  ،المبحكثيف إلى أنو تخبر الشرتات الزبائف با حتما ت المتكقعة  ستخداـ بياناتيـ الشخاية

فػي %( مف المبحكثيف أنو تخبر الشرتات الزبائف عف احتما ت مشارتة شرتات أخػرل 25حكالي )

%( مف المبحكثيف أنو تعالة الشرتات أية شتاكل مف 33كيرل حكالي ) ،البيانات الشخاية للزبائف

الزبػػائف تتعلػػؽ بالمحافظػػة علػػى خاكاػػية بيانػػاتيـ الشخاػػية.كقد تراكحػػت قػػيـ اعكسػػاط الحسػػابية 

(، كىذا يعني أف 2.33 – 1.67( كمعظميا قيـ متكسطة )2.47 –2.09لفقرات ىذا المحكر بيف )

معظػػـ الفقػػرات المتعلقػػة بمجػػاؿ كاقػػع إسػػتراتيجية الخاكاػػية فػػي العالقػػة مػػع الزبػػائف فػػي الشػػرتات 

 الاناعية في مدينة الخليؿ تحظى بمستكل متكسط مف ا ىتماـ.

( الجدكليػػػػػة عنػػػػػد مسػػػػػتكل الد لػػػػػة اإلحاػػػػػائية t( المحسػػػػػكبة أتبػػػػػر مػػػػػف قيمػػػػػة )tكقػػػػػد تانػػػػػت قيمػػػػػة )

(p≤0.05( للفقػػػرات )كىػػػذا يعنػػػي كجػػػكد فػػػركؽ جكىريػػػة فػػػي إجابػػػات 10، 9، 6 ،5، 4، 2 ،1 ،)

المبحكثيف علػى ىػذه الفقػرات، كتانػت ىػذه الفػركؽ لاػالا اإلجابػات التػي تتفػؽ مػع كاقػع إسػتراتيجية 

الخاكاية في العالقة مع الزبائف في الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ بمستكل عالي كاىتمػاـ 

ة أاغر مف قيمتيا الجدكلية عند مستكل الد لة اإلحاػائية ( المحسكبtتبير.كبالمقابؿ تانت قيمة )

(p≤0.05( للفقرات )كىذا يعني عدـ كجكد فركؽ جكىرية فػي إجابػات المبحػكثيف علػى 8 ،7 ،3 ،)

 ىذه الفقرات.

وجود ت ثير معنوي بين متغيري القمق بش ن الخصوصية ( 2014طريح  وقد اكدت نتائج دراسة )

ستويق عبتر الهتاتف التذي يعتد احتد  أستالي، التستويق االلكترونتي  ومستو  قبول المستتهمك لمت

وذلتتك متتن ختتالل ممارستتة أنشتتطة الهتتاتف المحمتتول المرتبطتتة بالتستتويق. وهتتذا يعنتتي ان االمتتداد 

 بالمعمومات من قبل الشركة يزيد من قبول المستهمك لمتسويق االلكتروني.
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ننزٌ َنُص ػهنً "ينب هنى والنغ أداء انُخبئح انًخؼهمت ببنغؤال انثبيٍ يٍ أعئهت انذساعت وا 4-2-8

 انششكبث انصُبػُت فٍ يذَُت انخهُم".

لتجابػػػة علػػػى سػػػؤاؿ الدراسػػػة السػػػابؽ، فقػػػد تػػػـ حسػػػاب المتكسػػػطات الحسػػػابية كا نحرافػػػات المعياريػػػة 

كالتكزيعػػػػات التتراريػػػػة كالنسػػػػب المئكيػػػػة كمسػػػػتكل المعنكيػػػػة كقيمػػػػة "ت" المحسػػػػكبة لمجػػػػاؿ كاقػػػػع أداه 

 ( يكىا ذلؾ.13-4مدينة الخليؿ، كالجدكؿ رقـ ) الشرتات الاناعية في

 (: إجابات المبحكثيف حكؿ كاقع أداه الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ13-4جدكؿ )

 ت
 

 الفقرات

  مقياس اإلجابة
قيمػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 اختبار

t 

مسػػػػػػتكل 
 المعنكية

 الكسط
 الحسابي

 ا نحراؼ
 المعيارم

 1  أتفؽ  2نكعا ما  3أتفؽ 

 % ت % ت % ت

 0.56 2.67 0.000 9.61 4.5 3 24.2 16 71.2 47 ترسي، اسـ الشرتة في أذىاف الزبائف.  .1
 0.57 2.64 0.000 9.04 4.5 3 27.3 18 68.2 45 نجاح إدارة الشرتة في جذب انتباه الزبائف لمنتجاتيا.  .2
الحاػػػكؿ علػػػى أفتػػػار جديػػػدة مػػػف الزبػػػائف تسػػػاعدىا فػػػي   .3

 تطكير منتجاتيا.
43 65.2 17 25.8 6 9.1 6.91 0.000 2.56 0.66 

 0.64 2.56 0.000 7.17 7.6 5 28.8 19 63.6 42 تحقيؽ ك ه الزبائف للشرتة.  .4
 0.59 2.65 0.000 8.90 6.1 4 22.7 15 71.2 47  تسب رىا الزبائف عف منتجات الشرتة.  .5
 0.60 2.64 0.000 8.64 6.1 4 24.2 16 69.7 46 ترسي، ماداقية الشرتة لدل الزبائف.  .6
النجػػاح فػػي تقػػديـ منتجػػات الشػػرتة بمسػػتكل الجػػكدة الػػذم   .7

 يلبي احتياجات الزبائف.
44 66.7 19 28.8 3 4.5 8.77 0.000 2.62 0.58 

 0.61 2.58 0.000 7.68 6.1 4 30.3 20 63.6 42 جذب مستيدفيف جدد للتعامؿ مع الشرتة.  .8
 0.58 2.62 0.000 8.77 4.5 3 28.8 19 66.7 44 محافظة الشرتة على زبائنيا الحالييف.  .9

 0.61 2.48 0.000 6.42 6.1 4 39.4 26 54.5 36 تشؼ المزايا المخفية المتكفرة في منتجات الشرتة.  .10
النجػػاح فػػي تغييػػر بعػػض ا تجاىػػات السػػلبية لػػدل الزبػػائف   .11

 نحك منتجات الشرتة.
33 50.0 29 43.9 4 6.1 5.84 0.000 2.44 0.61 

 0.56 2.58 0.000 8.41 3.0 2 36.4 24 60.6 40 بائف على تجربة منتجات الشرتة.النجاح في تشجيع الز   .12
زيادة الدكافع العاطفيػة لػدل الزبػائف لتقبػاؿ علػى منتجػات   .13

 الشرتة.
35 53.0 27 40.9 4 6.1 6.22 0.000 2.47 0.61 

 0.59 2.56 0.000 7.78 4.5 3 34.8 23 60.6 40 إقناع الزبائف لتترار التعامؿ مع الشرتة.  .14
النجػػػػاح فػػػػػي معالجػػػػػة الشػػػػػتاكل التػػػػي تتعلػػػػػؽ بمػػػػػا تقدمػػػػػو   .15

 الشرتة مف منتجات.
40 60.6 22 33.3 4 6.1 7.24 0.000 2.55 0.61 

تحقؽ فاعلية الرسالة التركيجية للشػرتة بكاػكليا بكىػكح   .16
 إلى الزبائف.

40 60.6 24 36.4 2 3.0 8.41 0.000 2.58 0.56 

 0.43 2.57 0.000 10.78 5.5  31.6  62.9  الدرجة التلية 
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( الخػػاص بمجػػاؿ 13-4يتىػػا مػػف إجابػػات المبحػػكثيف علػػى ىػػذا المجػػاؿ الػػكاردة فػػي الجػػدكؿ رقػػـ )

كاقع أداه الشرتات الاناعية فػي مدينػة الخليػؿ أف قيمػة الكسػط الحسػابي العػاـ إلجابػات المبحػكثيف 

لغػػت قيمػػة ا نحػػراؼ المعيػػارم ( كبدرجػػة تقػػدير تبيػػرة، كب2.57علػػى ىػػذا المجػػاؿ قػػد بلغػػت حػػكالي )

 (. 0.43حكالي )

% مف المبحكثيف علػى أف أداه الشػرتات الاػناعية فػي مدينػة الخليػؿ مرتفػع، 62.9كقد أّتد حكالي 

% مػػف المبحػػكثيف إلػػى أف أداه الشػػرتات الاػػناعية فػػي مدينػػة الخليػػؿ متكسػػط، 31.6كأشػػار حػػكالي 

  شرتات الاناعية في مدينة الخليؿ منخفض.% مف المبحكثيف أف أداه ال5.5في حيف يرل حكالي 

أما الفقرة التي حالت علػى أعلػى تقيػيـ بػأعلى كسػط حسػابي فقػد تانػت الفقػرة اعكلػى، كالتػي تػنص 

على )ترسي، اسـ الشرتة فػي أذىػاف الزبػائف(، حيػث بلغػت قيمػة الكسػط الحسػابي ليػذه الفقػرة حػكالي 

%( مػػف المبحػػكثيف علػػى أنػػو تػػـ 71.2الي )(، حيػػث أتػػد حػػك 0.56( كا نحػػراؼ المعيػػارم )2.67)

 ترسي، اسماه الشرتات في أذىاف الزبائف بمستكل عالي. 

%( مػػػف المبحػػػكثيف علػػػى نجػػػاح إدارات الشػػػرتات فػػػي جػػػذب انتبػػػاه الزبػػػائف 68.2كقػػػد أتػػػد حػػػكالي )

%( مف المبحكثيف أنػو تػـ الحاػكؿ علػى أفتػار جديػدة مػف الزبػائف 65.2كيعتقد حكالي ) ،لمنتجاتيا

%( مػف المبحػكثيف أنػو تػـ تحقيػؽ ك ه 63.6كيعتقػد حػكالي ) ،اعد الشرتات فػي تطػكير منتجاتيػاتس

%( مػػف المبحػػكثيف علػػى أنػػو تػػـ تسػػب رىػػا الزبػػائف عػػف 71.2كقػػد أتػػد حػػكالي ) ،الزبػػائف للشػػرتات

%( مف المبحكثيف أنو تـ ترسي، ماداقية الشػرتات لػدل 69.7تما أتد حكالي ) ،منتجات الشرتات

%( مف المبحكثيف أنو تـ النجاح في تقديـ منتجات الشرتات بمستكل 66.7كيعتقد حكالي ) ،الزبائف

%( مػػف المبحػػكثيف أنػػو تػػـ جػػػذب 63.6تمػػا يعتقػػد حػػكالي ) ،الجػػكدة الػػذم يلبػػي احتياجػػات الزبػػائف

%( مػػف المبحػػكثيف أنػػو تػػـ محافظػػة 66.7تمػػا يػػرل حػػكالي ) ،مسػػتيدفيف جػػدد للتعامػػؿ مػػع الشػػرتات

%( مػػػف المبحػػػكثيف أنػػػو تػػػـ تشػػػؼ المزايػػػا 54.5كيعتقػػػد حػػػكالي ) ،ى زبائنيػػػا الحػػػالييفالشػػػرتات علػػػ
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%( مف المبحكثيف إلى أنػو تػـ النجػاح 50كقد أشار حكالي ) ،المخفية المتكفرة في منتجات الشرتات

تمػػػػا يعتقػػػػد حػػػػكالي  ،فػػػػي تغييػػػػر بعػػػػض ا تجاىػػػػات السػػػػلبية لػػػػدل الزبػػػػائف نحػػػػك منتجػػػػات الشػػػػرتات

أيىػا  ،كثيف أنػو تػـ النجػاح فػي تشػجيع الزبػائف علػى تجربػة منتجػات الشػرتات%( مف المبحػ60.6)

%( مف المبحكثيف أنو تـ زيادة الدكافع العاطفية لدل الزبائف لتقباؿ على منتجات 53يعتقد حكالي )

%( مػػػػف المبحػػػػكثيف أنػػػػو تػػػػـ إقنػػػػاع الزبػػػػائف لتتػػػػرار التعامػػػػؿ مػػػػع 60.6كيعتقػػػػد حػػػػكالي ) ،الشػػػػرتات

%( مف المبحكثيف أنػو تػـ النجػاح فػي معالجػة الشػتاكل التػي تتعلػؽ 60.6حكالي ) كيعتقد ،الشرتات

%( مػػف المبحػػكثيف علػػى تحقػػؽ فاعليػػة 60.6كأخيػػرا أتػد حػػكالي ) ،بمػا تقدمػػو الشػػرتات مػػف منتجػػات

 الرسالة التركيجية للشرتات بكاكليا بكىكح إلى الزبائف.

( كجميعيػا قػيـ مرتفعػة 2.67 –2.44بػيف ) كقد تراكحت قػيـ اعكسػاط الحسػابية لفقػرات ىػذا المحػكر

(، كىذا يعني أف جميع الفقرات المتعلقػة بمجػاؿ كاقػع أداه الشػرتات الاػناعية فػي 2.34)أعلى مف 

 مدينة الخليؿ تحظى بمستكل عالي مف ا ىتماـ.

( الجدكليػػػػػة عنػػػػػد مسػػػػػتكل الد لػػػػػة اإلحاػػػػػائية t( المحسػػػػػكبة أتبػػػػػر مػػػػػف قيمػػػػػة )tكقػػػػػد تانػػػػػت قيمػػػػػة )

(p≤0.05)  لجميع الفقرات في ىذا المجاؿ، كىذا يعني كجكد فركؽ جكىرية فػي إجابػات المبحػكثيف

علػػى جميػػع ىػػذه الفقػػرات، كتانػػت ىػػذه الفػػركؽ لاػػالا اإلجابػػات التػػي تتفػػؽ مػػع كاقػػع أداه الشػػرتات 

 الاناعية في مدينة الخليؿ بمستكل عالي كاىتماـ تبير.
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َُص ػهً "يب انؼاللت بٍُ والغ انخغىَك انُخبئح انًخؼهمت ببنغؤال انخبعغ، وانزٌ  4-2-9

 االنكخشوٍَ وأداء انششكبث انصُبػُت فٍ يذَُت انخهُم".

 ويتفرع عن هذا السؤال مجموعة من األسئمة الفرعية هي:

  مػا العالقػة بػيف كاقػع إسػتراتيجية طػرح المنتجػات عبػر اإلنترنػت كأداه الشػرتات الاػناعية فػي مدينػة

 الخليؿ؟

 إستراتيجية تسعير المنتجات عبر اإلنترنػت كأداه الشػرتات الاػناعية فػي مدينػة  ما العالقة بيف كاقع

 الخليؿ؟

  عبػر اإلنترنػت  اإللتتركنػي للشػرتة المكقػعتكزيع المنتجات مف خالؿ ما العالقة بيف كاقع إستراتيجية

 كأداه الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ؟

 ت عبػر ا نترنػت كأداه الشػرتات الاػناعية فػي مدينػة ما العالقة بيف كاقع إستراتيجية تركية المنتجا

 الخليؿ؟

  مػػا العالقػػة بػػيف كاقػػع إسػػتراتيجية اعمػػف التسػػكيقي ا لتتركنػػي فػػي العالقػػة مػػع الزبػػائف عبػػر اإلنترنػػت

 كأداه الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ؟

 نترنػػت كأداه الشػػرتات مػػا العالقػػة بػػيف كاقػػع إسػػتراتيجية الخاكاػػية فػػي العالقػػة مػػع الزبػػائف عبػػر اإل

 الاناعية في مدينة الخليؿ؟

تمت اإلجابة عم  ستؤال الدراستة التاستع وعمت  األستئمة الفرعيتة المنبثقتة عنته متن ختالل الفرضتية 

 الرئيسة والفرضيات الفرعية المنبثقة عنها اآلتية:

 (p≤0.05)الفرضية الرئيسة لمدراسة: ال توجد عالقة معنوية عنتد مستتو  الداللتة اإلحصتائية  -

 بين واقع التسويق االلكتروني وأداء الشركات الصناعية في مدينة الخميل؟
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مػػف أجػػؿ فحػػص الفرىػػية الرئيسػػية السػػابقة فقػػد تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار معامػػؿ ا رتبػػاط سػػبيرماف  بػػيف 

 .كاقع التسكيؽ ا لتتركني كأداه الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ

أف قيمػة معامػؿ سػبيرماف دالػة إحاائيا)مسػتكل الد لػة المعنكيػة كيالحظ مف نتائة الجدكؿ السابؽ ب

ك يسػػػتنتة بأنػػو تكجػػد عالقػػػة معنكيػػة عنػػػد  ،كبالتػػػالي يػػتـ رفػػض الفرىػػػية السػػابقة ،(0.05أقػػؿ مػػف 

بػيف كاقػػع التسػكيؽ ا لتتركنػي كأداه الشػرتات الاػناعية فػػي (p≤0.05)مسػتكل الد لػة اإلحاػائية 

كتعتبػػػر درجػػػة ىػػػذه العالقػػػة متكسػػػطة  ،(0.594معامػػػؿ سػػػبيرماف)حيػػػث بلػػػ  مقػػػدار  ،مدينػػػة الخليػػػؿ

كيسػػػتنتة مػػػف ذلػػػؾ بػػػأف زيػػػادة  ،( كىػػػي عالقػػػة طرديػػػة)معامؿ سػػػبيرماف مكجػػػب اإلشػػػارة(0.3-0.7)

 مستكل كاقع التسكيؽ ا لتتركني يؤدم إلى زيادة أداه الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ.
 

 رمان  بين واقع التسويق االلكتروني وأداء الشركات الصناعية في مدينة الخليل(: اختبار معامل االرتباط سبي14-4جدول )

 

 المتغير المستقؿ
 المتغير التابع: أداه الشرتات الاناعية

 .Sigمستكل الد لة اإلحاائية  معامؿ ا رتباط سبيرماف العدد

 0.000 0.594 66 كاقع التسكيؽ ا لتتركني

 

 يسة مجموعة من الفرضيات الفرعية  وهي:ويتفرع عن هذ  الفرضية الرئ

بػػيف كاقػػع  (p≤0.05)  تكجػػد عالقػػة معنكيػػة عنػػد مسػػتكل الد لػػة اإلحاػػائية  الفرضتتية األولتت : -

 إستراتيجية طرح المنتجات عبر اإلنترنت كأداه الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ؟

عامػػؿ ا رتبػػاط سػػبيرماف  بػػيف مػػف أجػػؿ فحػػص الفرىػػية الرئيسػػية السػػابقة فقػػد تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار م

كاقع إستراتيجية طرح المنتجات عبر اإلنترنت كأداه الشرتات الاناعية في مدينػة الخليػؿ، كالجػدكؿ 

 ( يكىا نتائة ىذا ا ختبار.15-4رقـ )
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(: اختبار معامل االرتباط سبيرمان  بين واقع إستراتيجية طرح المنتجات عبر اإلنترنت وأداء 15-4جدول )

 ت الصناعية في مدينة الخليلالشركا

 المتغير المستقؿ

 المتغير التابع: أداه الشرتات الاناعية
 .Sigمستكل الد لة اإلحاائية  معامؿ ا رتباط سبيرماف العدد

 0.000 0.493 66 كاقع إستراتيجية طرح المنتجات عبر اإلنترنت

 

لػة إحاائيا)مسػتكل الد لػة المعنكيػة كيالحظ مف نتائة الجدكؿ السابؽ بأف قيمػة معامػؿ سػبيرماف دا

ك يسػػػتنتة بأنػػو تكجػػد عالقػػػة معنكيػػة عنػػػد  ،كبالتػػػالي يػػتـ رفػػض الفرىػػػية السػػابقة ،(0.05أقػػؿ مػػف 

بػػيف كاقػػع إسػػتراتيجية طػػرح المنتجػػات عبػػر اإلنترنػػت كأداه  (p≤0.05)مسػػتكل الد لػػة اإلحاػػائية 

كتعتبػػر درجػػة  ،(0.493سػػبيرماف) حيػػث بلػػ  مقػػدار معامػػؿ ،الشػػرتات الاػػناعية فػػي مدينػػة الخليػػؿ

كيسػػتنتة  ،( كىػػي عالقػػة طرديػػة)معامؿ سػػبيرماف مكجػػب اإلشػػارة(0.7-0.3ىػػذه العالقػػة متكسػػطة )

مػػف ذلػػؾ بػػأف زيػػادة مسػػتكل كاقػػع إسػػػتراتيجية طػػرح المنتجػػات عبػػر اإلنترنػػت يػػؤدم إلػػى زيػػػادة أداه 

 الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ.

بػػيف كاقػػع  (p≤0.05)القػػة معنكيػػة عنػػد مسػػتكل الد لػػة اإلحاػػائية   تكجػػد ع الفرضتتية الثانيتتة: -

 تسعير المنتجات عبر اإلنترنت كأداه الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ؟

مػػف أجػػؿ فحػػص الفرىػػية الرئيسػػية السػػابقة فقػػد تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار معامػػؿ ا رتبػػاط سػػبيرماف  بػػيف 

-4ات الاناعية في مدينة الخليؿ، كالجػدكؿ رقػـ )كاقع تسعير المنتجات عبر اإلنترنت كأداه الشرت

 ( يكىا نتائة ىذا ا ختبار.16

 (: اختبار معامل االرتباط سبيرمان بين واقع تسعير المنتجات عبر اإلنترنت وأداء الشركات الصناعية في الخميل16-4جدول )

 المتغير المستقؿ
 المتغير التابع: أداه الشرتات الاناعية

رتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط معامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ا  العدد

 سبيرماف

مسػػػػتكل الد لػػػػة اإلحاػػػػائية 
Sig. 0.003 0.364 66 كاقع تسعير المنتجات عبر اإلنترنت 
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يالحػظ مػف نتػائة الجػدكؿ السػابؽ بػأف قيمػػة معامػؿ سػبيرماف دالػة إحاائيا)مسػتكل الد لػة المعنكيػػة 

عنكيػػة عنػػػد ك يسػػػتنتة بأنػػو تكجػػد عالقػػػة م ،كبالتػػػالي يػػتـ رفػػض الفرىػػػية السػػابقة ،(0.05أقػػؿ مػػف 

بػػػيف كاقػػػع تسػػػعير المنتجػػػات عبػػػر اإلنترنػػػت كأداه الشػػػرتات (p≤0.05)مسػػػتكل الد لػػػة اإلحاػػػائية 

كتعتبػر درجػة ىػذه العالقػة  ،(0.364حيث بل  مقدار معامػؿ سػبيرماف) ،الاناعية في مدينة الخليؿ

بػأف كيسػتنتة مػف ذلػؾ  ،( كىي عالقة طرديػة)معامؿ سػبيرماف مكجػب اإلشػارة(0.7-0.3متكسطة )

زيػػادة مسػػتكل كاقػػع تسػػعير المنتجػػات عبػػر اإلنترنػػت يػػؤدم إلػػى زيػػادة أداه الشػػرتات الاػػناعية فػػي 

 مدينة الخليؿ.

بػػيف كاقػػع  (p≤0.05)  تكجػػد عالقػػة معنكيػػة عنػػد مسػػتكل الد لػػة اإلحاػػائية  الفرضتتية الثالثتتة: -

نػػت كأداه الشػػرتات اإللتتركنػػي للشػػرتة عبػػر اإلنتر  المكقػػعإسػػتراتيجية تكزيػػع المنتجػػات مػػف خػػالؿ 

 الاناعية في مدينة الخليؿ؟

مػػف أجػػؿ فحػػص الفرىػػية الرئيسػػية السػػابقة فقػػد تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار معامػػؿ ا رتبػػاط سػػبيرماف  بػػيف 

اإللتتركني للشػرتة عبػر اإلنترنػت كأداه الشػرتات  المكقعكاقع إستراتيجية تكزيع المنتجات مف خالؿ 

 ( يكىا نتائة ىذا ا ختبار.17-4ـ )الاناعية في مدينة الخليؿ، كالجدكؿ رق
اإللكتروني  الموقع(: اختبار معامل االرتباط سبيرمان بين واقع إستراتيجية توزيع المنتجات من خالل 11-4جدول )

 للشركة عبر اإلنترنت وأداء الشركات الصناعية في مدينة الخليل

 المتغير المستقؿ
 المتغير التابع: أداه الشرتات الاناعية

 .Sigمستكل الد لة اإلحاائية  معامؿ ا رتباط سبيرماف ددالع

 المكقعكاقع إستراتيجية تكزيع المنتجات مف خالؿ 
 اإللتتركني للشرتة عبر اإلنترنت

66 0.477 0.000 

كيالحظ مف نتائة الجدكؿ السابؽ بأف قيمػة معامػؿ سػبيرماف دالػة إحاائيا)مسػتكل الد لػة المعنكيػة 

ك يسػػػتنتة بأنػػو تكجػػد عالقػػػة معنكيػػة عنػػػد  ،تػػػالي يػػتـ رفػػض الفرىػػػية السػػابقةكبال ،(0.05أقػػؿ مػػف 

 المكقػػػعبػػػيف كاقػػػع إسػػػتراتيجية تكزيػػػع المنتجػػػات مػػػف خػػػالؿ (p≤0.05)مسػػػتكل الد لػػػة اإلحاػػػائية 
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حيػػػث بلػػػ  مقػػػدار  ،اإللتتركنػػػي للشػػػرتة عبػػػر اإلنترنػػػت كأداه الشػػػرتات الاػػػناعية فػػػي مدينػػػة الخليػػػؿ

( كىػػػػػػي عالقػػػػػػة 0.7-0.3تعتبػػػػػػر درجػػػػػػة ىػػػػػػذه العالقػػػػػػة متكسػػػػػػطة )ك  ،(0.477معامػػػػػػؿ سػػػػػػبيرماف)

كيستنتة مف ذلؾ بػأف زيػادة مسػتكل كاقػع إسػتراتيجية تكزيػع  ،طردية)معامؿ سبيرماف مكجب اإلشارة(

اإللتتركنػػػي للشػػػػرتة عبػػػػر اإلنترنػػػت يػػػػؤدم إلػػػى زيػػػػادة أداه الشػػػػرتات  المكقػػػػعالمنتجػػػات مػػػػف خػػػالؿ 

 الاناعية في مدينة الخليؿ.

بػػيف كاقػػع  (p≤0.05)  تكجػػد عالقػػة معنكيػػة عنػػد مسػػتكل الد لػػة اإلحاػػائية  لرابعتتة:الفرضتتية ا -

 إستراتيجية تركية المنتجات عبر ا نترنت كأداه الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ؟

مػػف أجػػؿ فحػػص الفرىػػية الرئيسػػية السػػابقة فقػػد تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار معامػػؿ ا رتبػػاط سػػبيرماف  بػػيف 

تػػػػركية المنتجػػػػات عبػػػػر ا نترنػػػػت كأداه الشػػػػرتات الاػػػػناعية فػػػػي مدينػػػػة الخليػػػػؿ، كاقػػػػع إسػػػػتراتيجية 

 ( يكىا نتائة ىذا ا ختبار.18-4كالجدكؿ رقـ )

(: اختبار معامؿ ا رتباط سيبرماف بيف كاقع إستراتيجية تركية المنتجات عبر ا نترنت كأداه الشرتات 18-4جدكؿ )

 الاناعية في الخليؿ

 المتغير المستقؿ
 غير التابع: أداه الشرتات الاناعيةالمت
 .Sigمستكل الد لة اإلحاائية  معامؿ ا رتباط سبيرماف العدد

 0.002 0.374 66 كاقع إستراتيجية تركية المنتجات عبر ا نترنت

كيالحظ مف نتائة الجدكؿ السابؽ بأف قيمػة معامػؿ سػبيرماف دالػة إحاائيا)مسػتكل الد لػة المعنكيػة 

ك يسػػػتنتة بأنػػو تكجػػد عالقػػػة معنكيػػة عنػػػد  ،كبالتػػػالي يػػتـ رفػػض الفرىػػػية السػػابقة ،(0.05أقػػؿ مػػف 

بػػيف كاقػػع إسػػتراتيجية تػػركية المنتجػػات عبػػر ا نترنػػت كأداه  (p≤0.05)مسػػتكل الد لػػة اإلحاػػائية 

كتعتبػػر درجػػة  ،(0.374حيػػث بلػػ  مقػػدار معامػػؿ سػػبيرماف) ،الشػػرتات الاػػناعية فػػي مدينػػة الخليػػؿ

كيسػػتنتة  ،( كىػػي عالقػػة طرديػػة)معامؿ سػػبيرماف مكجػػب اإلشػػارة(0.7-0.3سػػطة )ىػػذه العالقػػة متك 
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مػػف ذلػػؾ بػػأف زيػػادة مسػػتكل كاقػػع إسػػتراتيجية تػػركية المنتجػػات عبػػر ا نترنػػت يػػؤدم إلػػى زيػػادة أداه 

 الخليؿ.الشرتات الاناعية في مدينة 

 ي:ويتفرع عن هذ  الفرضية الفرعية الرابعة مجموعة من الفرضيات الفرعية  وه 

 (p≤0.05)  تكجد عالقة معنكية عند مستكل الد لة اإلحاػائية  الفرضية الفرعية األول : -

بػيف كاقػع إسػػتراتيجية تػركية المنتجػػات عبػر ا نترنػػت مػف خػػالؿ اإلعالنػات ا لتتركنيػػة كأداه 

 الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ؟

تبار معامؿ ا رتباط سبيرماف بيف كاقػع مف أجؿ فحص الفرىية الرئيسية السابقة فقد تـ استخداـ اخ

إسػػػػتراتيجية تػػػػػركية المنتجػػػػػات عبػػػػػر ا نترنػػػػػت مػػػػػف خػػػػػالؿ اإلعالنػػػػػات ا لتتركنيػػػػػة كأداه الشػػػػػرتات 

 ( يكىا نتائة ىذا ا ختبار.19-4الاناعية في مدينة الخليؿ، كالجدكؿ رقـ )

ية المنتجات عبر ا نترنت مف خالؿ (: اختبار معامؿ ا رتباط سبيرماف بيف كاقع إستراتيجية ترك 19-4جدكؿ )
 اإلعالنات ا لتتركنية كأداه الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ

 المتغير المستقؿ
 المتغير التابع: أداه الشرتات الاناعية

معامػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ا رتبػػػػػػػػػػػػػػػػػاط  العدد

 سبيرماف

 .Sigمستكل الد لة اإلحاائية 
كاقػػع إسػػتراتيجية تػػركية المنتجػػات عبػػر ا نترنػػت مػػف 

 خالؿ اإلعالنات ا لتتركنية
66 0.490 0.000 

 

يالحػظ مػف نتػائة الجػدكؿ السػابؽ بػأف قيمػػة معامػؿ سػبيرماف دالػة إحاائيا)مسػتكل الد لػة المعنكيػػة 

ك يسػػػتنتة بأنػػو تكجػػد عالقػػػة معنكيػػة عنػػػد  ،كبالتػػػالي يػػتـ رفػػض الفرىػػػية السػػابقة ،(0.05أقػػؿ مػػف 

إسػػػتراتيجية تػػػركية المنتجػػػات عبػػػر ا نترنػػػت مػػػف  بػػػيف كاقػػػع(p≤0.05)مسػػػتكل الد لػػػة اإلحاػػػائية 

حيػػث بلػػ  مقػػدار معامػػؿ  ،خػػالؿ اإلعالنػػات ا لتتركنيػػة كأداه الشػػرتات الاػػناعية فػػي مدينػػة الخليػػؿ

)معامػػؿ  ( كىػػي عالقػػة طرديػػة0.7-0.3كتعتبػػر درجػػة ىػػذه العالقػػة متكسػػطة ) ،(0.490سػػبيرماف)

ة مستكل كاقع إستراتيجية تركية المنتجات عبر كيستنتة مف ذلؾ بأف زياد ،سبيرماف مكجب اإلشارة(
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شػػػرتات الاػػػناعية فػػػي مدينػػػة ا نترنػػػت مػػػف خػػػالؿ اإلعالنػػػات ا لتتركنيػػػة يػػػؤدم إلػػػى زيػػػادة أداه ال

 الخليؿ.

 (p≤0.05)  تكجد عالقة معنكية عند مستكل الد لة اإلحاػائية  الفرضية الفرعية الثانية: -

ر ا نترنػػت مػػف خػػالؿ مكاقػػع التكااػػؿ ا جتمػػاعي بػػيف كاقػػع إسػػتراتيجية تػػركية المنتجػػات عبػػ

 كأداه الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ؟

مػػف أجػػؿ فحػػص الفرىػػية الرئيسػػية السػػابقة فقػػد تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار معامػػؿ ا رتبػػاط سػػبيرماف  بػػيف 

كاقػػػػع إسػػػػتراتيجية تػػػػركية المنتجػػػػات عبػػػػر ا نترنػػػػت مػػػػف خػػػػالؿ مكاقػػػػع التكااػػػػؿ ا جتمػػػػاعي كأداه 

 ( يكىا نتائة ىذا ا ختبار.20-4ات الاناعية في مدينة الخليؿ، كالجدكؿ رقـ )الشرت

 
(: اختبار معامؿ ا رتباط سبيرماف بيف كاقع إستراتيجية تركية المنتجات عبر ا نترنت مف خالؿ مكاقع التكااؿ ا جتماعي 20-4جدكؿ )

 كأداه الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ
 

 المتغير المستقؿ

 تغير التابع: أداه الشرتات الاناعيةالم

 .Sigمستكل الد لة اإلحاائية  معامؿ ا رتباط سبيرماف العدد

كاقػػع إسػػتراتيجية تػػركية المنتجػػات عبػػر ا نترنػػت مػػف 
 خالؿ مكاقع التكااؿ ا جتماعي

66 0.295 0.016 

 

تكل الد لػة المعنكيػػة يالحػظ مػف نتػائة الجػدكؿ السػابؽ بػأف قيمػػة معامػؿ سػبيرماف دالػة إحاائيا)مسػ

ك يسػػػتنتة بأنػػو تكجػػد عالقػػػة معنكيػػة عنػػػد  ،كبالتػػػالي يػػتـ رفػػض الفرىػػػية السػػابقة ،(0.05أقػػؿ مػػف 

بػػيف كاقػػع إسػػتراتيجية تػػركية المنتجػػات عبػػر ا نترنػػت مػػف  (p≤0.05)مسػػتكل الد لػػة اإلحاػػائية 

حيػػػث بلػػػ  مقػػػدار  ،خػػػالؿ مكاقػػػع التكااػػػؿ ا جتمػػػاعي كأداه الشػػػرتات الاػػػناعية فػػػي مدينػػػة الخليػػػؿ

( كىػػػػػػي عالقػػػػػػة 0.7-0.3كتعتبػػػػػػر درجػػػػػػة ىػػػػػػذه العالقػػػػػػة متكسػػػػػػطة ) ،(0.295معامػػػػػػؿ سػػػػػػبيرماف)

كيستنتة مف ذلؾ بأف زيادة مستكل كاقػع إسػتراتيجية تػركية  ،طردية)معامؿ سبيرماف مكجب اإلشارة(
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ات المنتجػػػات عبػػػر ا نترنػػػت مػػػف خػػػالؿ مكاقػػػع التكااػػػؿ ا جتمػػػاعي يػػػؤدم إلػػػى زيػػػادة أداه الشػػػرت

 الاناعية في مدينة الخليؿ.

 (p≤0.05)  تكجد عالقة معنكية عند مستكل الد لة اإلحاػائية  الفرضية الفرعية الثالثة: -

بػػػيف كاقػػػػع إسػػػػتراتيجية تػػػػركية المنتجػػػػات عبػػػػر ا نترنػػػػت مػػػػف خػػػػالؿ البريػػػػد اإللتتركنػػػػي كأداه 

 الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ؟

سػػابقة فقػػد تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار معامػػؿ ا رتبػػاط سػػبيرماف  بػػيف مػػف أجػػؿ فحػػص الفرىػػية الرئيسػػية ال

كاقػػػػع إسػػػػتراتيجية تػػػػركية المنتجػػػػات عبػػػػر ا نترنػػػػت مػػػػف خػػػػالؿ البريػػػػد اإللتتركنػػػػي كأداه الشػػػػرتات 

 ( يكىا نتائة ىذا ا ختبار.21-4الاناعية في مدينة الخليؿ، كالجدكؿ رقـ )

 

ف كاقع إستراتيجية تركية المنتجات عبر ا نترنت مف خالؿ البريد (: اختبار معامؿ ا رتباط سبيرماف بي21-4جدكؿ )

 اإللتتركني كأداه الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ

 المتغير المستقؿ

 المتغير التابع: أداء الشركات الصناعية

مسػػػػػػػتكل الد لػػػػػػػة اإلحاػػػػػػػائية  معامؿ ا رتباط سبيرماف العدد
Sig. 

عبػػر ا نترنػػت مػػف  كاقػػع إسػػتراتيجية تػػركية المنتجػػات
 0.003 0.356 66 خالؿ البريد اإللتتركني

بػػػػأف قيمػػػػة معامػػػػؿ سػػػػبيرماف دالػػػػة إحاائيا)مسػػػػتكل الد لػػػػة  (21-4)كيالحػػػػظ مػػػػف نتػػػػائة الجػػػػدكؿ 

ك يسػتنتة بأنػو تكجػد عالقػة معنكيػة  ،كبالتالي يتـ رفض الفرىػية السػابقة ،(0.05المعنكية أقؿ مف 

بيف كاقع إستراتيجية تركية المنتجات عبر ا نترنت مف  (p≤0.05)عند مستكل الد لة اإلحاائية 

حيػػػػث بلػػػ  مقػػػػدار معامػػػػؿ  ،خػػػالؿ البريػػػػد اإللتتركنػػػي كأداه الشػػػػرتات الاػػػناعية فػػػػي مدينػػػػة الخليػػػؿ

( كىػػػي عالقػػػة طرديػػػة)معامؿ 0.7-0.3كتعتبػػػر درجػػػة ىػػػذه العالقػػػة متكسػػػطة ) ،(0.356سػػػبيرماف)
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بأف زيادة مستكل كاقع إستراتيجية تركية المنتجات عبر  كيستنتة مف ذلؾ ،سبيرماف مكجب اإلشارة(

 ا نترنت مف خالؿ البريد اإللتتركني يؤدم إلى زيادة أداه الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ.

 (p≤0.05)  تكجد عالقة معنكية عند مستكل الد لة اإلحاػائية  الفرضية الفرعية الرابعة: -

ات عبػػػػر ا نترنػػػػت مػػػػف خػػػػالؿ محرتػػػػات البحػػػػث كأداه بػػػػيف كاقػػػػع إسػػػػتراتيجية تػػػػركية المنتجػػػػ

 الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ؟

مػػف أجػػؿ فحػػص الفرىػػية الرئيسػػية السػػابقة فقػػد تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار معامػػؿ ا رتبػػاط سػػبيرماف  بػػيف 

كاقػػػػػع إسػػػػػتراتيجية تػػػػػركية المنتجػػػػػات عبػػػػػر ا نترنػػػػػت مػػػػػف خػػػػػالؿ محرتػػػػػات البحػػػػػث كأداه الشػػػػػرتات 

 ( يكىا نتائة ىذا ا ختبار.22-4ينة الخليؿ، كالجدكؿ رقـ )الاناعية في مد

(: اختبار معامؿ ا رتباط سيبرماف بيف كاقع إستراتيجية تركية المنتجات عبر ا نترنت مف خالؿ 22-4جدكؿ )

 محرتات البحث كأداه الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ

 المتغير المستقؿ

 اعيةالمتغير التابع: أداه الشرتات الان
مسػػػػػػػتكل الد لػػػػػػػة اإلحاػػػػػػػائية  معامؿ ا رتباط سبيرماف العدد

Sig. 

كاقػػع إسػػتراتيجية تػػركية المنتجػػات عبػػر ا نترنػػت 
 مف خالؿ محرتات البحث

66 0.307 0.012 

كيالحظ مف نتائة الجدكؿ السابؽ بأف قيمػة معامػؿ سػبيرماف دالػة إحاائيا)مسػتكل الد لػة المعنكيػة 

ك يسػػػتنتة بأنػػو تكجػػد عالقػػػة معنكيػػة عنػػػد  ،لي يػػتـ رفػػض الفرىػػػية السػػابقةكبالتػػػا ،(0.05أقػػؿ مػػف 

بػػيف كاقػػع إسػػتراتيجية تػػركية المنتجػػات عبػػر ا نترنػػت مػػف  (p≤0.05)مسػػتكل الد لػػة اإلحاػػائية 

حيػػػػث بلػػػػ  مقػػػػدار معامػػػػؿ  ،خػػػػالؿ محرتػػػػات البحػػػػث كأداه الشػػػػرتات الاػػػػناعية فػػػػي مدينػػػػة الخليػػػػؿ

( كىػػػي عالقػػػة طرديػػػة)معامؿ 0.7-0.3ه العالقػػػة متكسػػػطة )كتعتبػػػر درجػػػة ىػػػذ ،(0.307سػػػبيرماف)

كيستنتة مف ذلؾ بأف زيادة مستكل كاقع إستراتيجية تركية المنتجات عبر  ،سبيرماف مكجب اإلشارة(

 ا نترنت مف خالؿ محرتات البحث يؤدم إلى زيادة أداه الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ.
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القػػػػػة معنكيػػػػة عنػػػػػد مسػػػػػتكل الد لػػػػػة اإلحاػػػػػائية   تكجػػػػػد ع الفرضتتتتتية الفرعيتتتتتة الخامستتتتتة: -

(p≤0.05)  بيف كاقع إستراتيجية تركية المنتجػات عبػر ا نترنػت مػف خػالؿ الرسػائؿ الناػية

 ( كأداه الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ؟SMSالقايرة )

يف كاقػع مف أجؿ فحص الفرىية الرئيسية السابقة فقد تـ استخداـ اختبار معامؿ ا رتباط سبيرماف ب

( كأداه SMSإسػػػػتراتيجية تػػػػركية المنتجػػػػات عبػػػػر ا نترنػػػػت مػػػػف خػػػػالؿ الرسػػػػائؿ الناػػػػية القاػػػػيرة )

 ( يكىا نتائة ىذا ا ختبار.23-4الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ، كالجدكؿ رقـ )

نت مف خالؿ الرسائؿ (: اختبار معامؿ ا رتباط سبيرماف بيف كاقع إستراتيجية تركية المنتجات عبر ا نتر 23-4جدكؿ )

 ( كأداه الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿSMSالناية القايرة )

 المتغير المستقؿ

 المتغير التابع: أداه الشرتات الاناعية
 .Sigمستكل الد لة اإلحاائية  معامؿ ا رتباط سبيرماف العدد

كاقع إستراتيجية تركية المنتجات عبر ا نترنت مف خالؿ 
 (SMSناية القايرة )الرسائؿ ال

66 0.100 0.427 

 

بػػأف قيمػػة معامػػؿ سػػبيرماف ةيػػر دالػػة إحاائيا)مسػػتكل الد لػػة  (23-4)يالحػػظ مػػف نتػػائة الجػػدكؿ 

ك يسػػػتنتة بأنػػػو   تكجػػػد عالقػػػة  ،كبالتػػػالي يػػػتـ قبػػػكؿ الفرىػػػية السػػػابقة ،(0.05المعنكيػػػة أتبػػػر مػػػف 

قػػػع إسػػػتراتيجية تػػػركية المنتجػػػات عبػػػر بػػػيف كا (p≤0.05)معنكيػػػة عنػػػد مسػػػتكل الد لػػػة اإلحاػػػائية 

 ،( كأداه الشػرتات الاػناعية فػي مدينػة الخليػؿSMSا نترنت مف خالؿ الرسػائؿ الناػية القاػيرة )

كيسػػتنتة مػػف ذلػػؾ بػػأف زيػػادة مسػػتكل كاقػػع إسػػتراتيجية  ،(0.100حيػػث بلػػ  مقػػدار معامػػؿ سػػبيرماف)

(   يػػػؤثر علػػػى أداه SMSاػػػيرة )تػػػركية المنتجػػػات عبػػػر ا نترنػػػت مػػػف خػػػالؿ الرسػػػائؿ الناػػػية الق

 الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ.
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بين  (p≤0.05)ال توجد عالقة معنوية عند مستو  الداللة اإلحصائية  الفرضية الخامسة: -

واقع إستتراتيجية األمتن التستويقي االلكترونتي فتي العالقتة متع الزبتائن عبتر اإلنترنتت وأداء 

 ؟الشركات الصناعية في مدينة الخميل

مػػف أجػػؿ فحػػص الفرىػػية الرئيسػػية السػػابقة فقػػد تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار معامػػؿ ا رتبػػاط سػػبيرماف  بػػيف 

كاقػػع إسػػتراتيجية اعمػػف التسػػكيقي ا لتتركنػػي فػػي العالقػػة مػػع الزبػػائف عبػػر اإلنترنػػت كأداه الشػػرتات 

 ( يكىا نتائة ىذا ا ختبار.24-4الاناعية في مدينة الخليؿ، كالجدكؿ رقـ )
 

(: اختبار معامؿ ا رتباط سبيرماف بيف كاقع إستراتيجية اعمف التسكيقي ا لتتركني في العالقة مع الزبائف عبر اإلنترنت 24-4جدكؿ )
 كأداه الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ

 المتغير المستقؿ
 المتغير التابع: أداه الشرتات الاناعية

 .Sigاإلحاائية مستكل الد لة  معامؿ ا رتباط سبيرماف العدد

كاقػػع إسػػتراتيجية اعمػػف التسػػكيقي ا لتتركنػػي فػػي 
 العالقة مع الزبائف عبر اإلنترنت

66 0.539 0.000 

 

بأف قيمة معامؿ سبيرماف دالة إحاائيا)مستكل الد لػة المعنكيػة  (4-21)يالحظ مف نتائة الجدكؿ 

أنػػو تكجػػد عالقػػػة معنكيػػة عنػػػد ك يسػػػتنتة ب ،كبالتػػػالي يػػتـ رفػػض الفرىػػػية السػػابقة ،(0.05أقػػؿ مػػف 

بػيف كاقػع إسػتراتيجية اعمػف التسػكيقي ا لتتركنػي فػي العالقػة (p≤0.05)مستكل الد لة اإلحاائية 

حيػػػث بلػػػ  مقػػػدار معامػػػؿ  ،مػػػع الزبػػػائف عبػػػر اإلنترنػػػت كأداه الشػػػرتات الاػػػناعية فػػػي مدينػػػة الخليػػػؿ

كىػػػي عالقػػػة طرديػػػة)معامؿ ( 0.7-0.3كتعتبػػػر درجػػػة ىػػػذه العالقػػػة متكسػػػطة ) ،(0.539سػػػبيرماف)

كيسػػتنتة مػػف ذلػػؾ بػػأف زيػػادة مسػػتكل كاقػػع إسػػتراتيجية اعمػػف التسػػػكيقي  ،سػػبيرماف مكجػػب اإلشػػارة(

ا لتتركني في العالقة مع الزبائف عبر اإلنترنت يؤدم إلى زيادة أداه الشرتات الاناعية في مدينة 

 الخليؿ.
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بػيف  (p≤0.05)لد لػة اإلحاػائية   تكجد عالقػة معنكيػة عنػد مسػتكل ا الفرضية السادسة: -

كاقع إستراتيجية الخاكاية في العالقة مع الزبػائف عبػر اإلنترنػت كأداه الشػرتات الاػناعية 

 في مدينة الخليؿ؟

مػػف أجػػؿ فحػػص الفرىػػية الرئيسػػية السػػابقة فقػػد تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار معامػػؿ ا رتبػػاط سػػبيرماف  بػػيف 

لزبػػائف عبػػر اإلنترنػػت كأداه الشػػرتات الاػػناعية فػػي كاقػػع إسػػتراتيجية الخاكاػػية فػػي العالقػػة مػػع ا

 ( يكىا نتائة ىذا ا ختبار.25-4مدينة الخليؿ، كالجدكؿ رقـ )

 

(: اختبار معامؿ ا رتباط سبيرماف  بيف كاقع إستراتيجية الخاكاية في العالقة مع الزبائف عبر اإلنترنت 25-4جدكؿ )

 كأداه الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ

 المتغير التابع: أداه الشرتات الاناعية غير المستقؿالمت
معامػػػػػػػؿ ا رتبػػػػػػػاط  العدد

 سبيرماف

 .Sigمستكل الد لة اإلحاائية 
 0.001 0.414 66 كاقع إستراتيجية الخاكاية في العالقة مع الزبائف عبر اإلنترنت

 

كل الد لػة المعنكيػة بأف قيمة معامؿ سبيرماف دالة إحاائيا)مست (25-4)يالحظ مف نتائة الجدكؿ 

ك يسػػػتنتة بأنػػو تكجػػد عالقػػػة معنكيػػة عنػػػد  ،كبالتػػػالي يػػتـ رفػػض الفرىػػػية السػػابقة ،(0.05أقػػؿ مػػف 

بػػيف كاقػػع إسػػتراتيجية الخاكاػػية فػػي العالقػػة مػػع الزبػػائف  (p≤0.05)مسػػتكل الد لػػة اإلحاػػائية 

عامػػػػػػػػؿ حيػػػػػػػػث بلػػػػػػػػ  مقػػػػػػػػدار م ،عبػػػػػػػػر اإلنترنػػػػػػػػت كأداه الشػػػػػػػػرتات الاػػػػػػػػناعية فػػػػػػػػي مدينػػػػػػػػة الخليػػػػػػػػؿ

( كىػػػي عالقػػػة طرديػػػة)معامؿ 0.7-0.3كتعتبػػػر درجػػػة ىػػػذه العالقػػػة متكسػػػطة ) ،(0.414سػػػبيرماف)

كيسػػتنتة مػػف ذلػػؾ بػػأف زيػػادة مسػػتكل كاقػػع إسػػتراتيجية الخاكاػػية فػػي  ،سػػبيرماف مكجػػب اإلشػػارة(

 العالقة مع الزبائف عبر اإلنترنت يؤدم إلى زيادة أداه الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ.
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 يمذيت 5-1

اسػػػتراتيجيات التسػػػكيؽ عبػػػر حػػػكؿ بعػػػد اسػػػتتماؿ ىػػػذه الدراسػػػة بجانبييػػػا النظػػػرم كالميػػػداني 

فػي  تلخياػياتػائة التػي سػيتـ في الشرتات الاناعية فػي الخليػؿ، ظيػرت مجمكعػة مػف الن اإلنترنت

تيػـ الجيػات المعنّيػة،  التػيمجمكعػة مػف التكاػيات  تقديـىذا الفاؿ. كبناه على تلؾ النتائة سيتـ 

ليتـ ا ستفادة منيا في تطػكير اسػتراتيجيات  ؛كسيتـ طرح مجمكعة مف الدراسات المستقبلية المقترحة

 في فلسطيف. بشتؿ خاص في الخليؿ، كبشتؿ عاـ اإلنترنت التسكيؽ عبر

 َخبئح انذساعتيهخص   5-2



 :ظيرت مجمكعة مف النتائة، نلخايا على النحك اآلتيفي ىكه تحليؿ الدراسة، 

% مػػف الشػػرتات الاػػناعية فػػي مدينػػة الخليػػؿ أتػػدت علػػى 48.9أظيػػرت نتػػائة الدراسػػة أف  -1

نترنػػت المسػػتكل العػػالي لمزايػػا كمنػػافع التسػػكيؽ عبػػر اإلنترنػػت، حيػػث يػػكفر التسػػكيؽ عبػػر اإل

تنكعان تبيران في المنتجات المعركىة، كيجمع تشتيلة كاسعة مػف المنتجػات فػي متػاف كاحػد، 

تما أنو يساعد في تػكفير منتجػات ةيػر متاحػة فػي اعسػكاؽ المحليػة كقػد تتػكف ذات أسػعار 

 منخفىة نسبيان، مما يتيا فراا كاسعة للتسكؽ.

ت يزيػد مػف اإلنتاجيػة التسػكيقية % مػف الشػرتات علػى أف التسػكيؽ عبػر اإلنترنػ54.4تؤتد  -2

للشػػرتات الاػػناعية فػػي مدينػػة الخليػػؿ، تمػػا أنػػو يعػػزز المتانػػة التنافسػػية كالاػػكرة اإليجابيػػة 

 للشرتات في أذىاف الزبائف.

يكفر التسكيؽ عبر اإلنترنت المنتجات المطلكبة للزبائف دكف الحاجة للكاكؿ إلى المحالت  -3

شػػػراه عػػف طريػػػؽ التكااػػػؿ مػػع الشػػػرتات، كمػػػف ثػػػـ التجاريػػة، حيػػػث يمتػػػنيـ إتمػػاـ عمليػػػة ال

 تكايؿ المنتجات إلى أماتف تكاجدىـ.

 يكفر التسكيؽ اإللتتركني التتامؿ مع أنشطة التسكيؽ التقليدم. -4
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% مػػف الشػػرتات الاػػناعية فػػي مدينػػة الخليػػؿ بعػػرض منتجاتيػػا المتاحػػة علػػى 71.2تقػػـك  -5

لػػػى مكقػػػع الفيسػػػبكؾ، كتقػػػـك اإلنترنػػػت، سػػػكاه عػػػف طريػػػؽ المكقػػػع اإللتتركنػػػي أك حسػػػاب ع

 بكىع تفايؿ عف مميزات منتجاتيا؛ مما يسيؿ عملية المقارنة مع المنتجات المنافسة.

% مف الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ باإلفااح عف أسعار منتجاتيا مف 31.3تقكـ  -6

 خالؿ اإلنترنت.

ع المنتجات عبػر % مف الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ بتكفير خدمة تكزي43.8تقكـ  -7

 اإلنترنت.

أظيرت نتائة الدراسة أف الغالبية العظمى مف الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ   تقـك  -8

با سػػػتغالؿ اعمثػػػؿ فػػػي تطػػػكير كتاػػػميـ مكقعيػػػا اإللتتركنػػػي مػػػف حيػػػث: الجكانػػػب الفنيػػػة 

 كالتقنية.

يجيات تػػػػركية أظيػػػػرت نتػػػػائة الدراسػػػػة أف مػػػػا يقػػػػارب ناػػػػؼ العينػػػػة تقػػػػـك باسػػػػتخداـ اسػػػػترات -9

 المنتجات مف خالؿ مكاقع التكااؿ ا جتماعي بدرجة تبيرة.

% مف الشرتات تتكااؿ مع الزبائف عف طريؽ كسائؿ التكااؿ ا جتماعي 70أف حكالي   -10

 مثؿ) الفيسبكؾ، اليكتيكب، تكيتر(، على الترتيب.

كتتػيا  ،بػائفراه الز وتثر مف ناؼ العينة مف الشػرتات الاػناعية فػي مدينػة الخليػؿ بػأتيتـ  -11

مكاقػػػع التكااػػػؿ ا جتمػػػاعي،  فػػػيليػػػـ فراػػػة تتابػػػة مالحظػػػاتيـ المختلفػػػة علػػػى اػػػفحاتيا 

عػػداد أ% تيػػتـ بزيػػادة 53ف حػػكالي أ% ك 59حػػكالي  إلػػىكتسػػتجيب ليػػـ بنسػػبة عاليػػة تاػػؿ 

 .افحاتيا على مكاقع التكااؿ ا جتماعي إلىالمنىميف 

يػػؿ علػػى اسػػتخداـ التػػركية مػػف خػػالؿ تقػػـك اعقليػػة مػػف الشػػرتات الاػػناعية فػػي مدينػػة الخل -12

 محرتات البحث.
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تقػػـك اعقليػػة مػػف الشػػرتات الاػػناعية فػػي مدينػػة الخليػػؿ علػػى اسػػتخداـ التػػركية مػػف خػػالؿ  -13

 الرسائؿ الناية القايرة.

أف مػػا يقػػارب ناػػؼ العينػػة مػػف الشػػرتات الاػػناعية فػػي مدينػػة الخليػػؿ تقػػـك علػػى اسػػتخداـ  -14

 التركية مف خالؿ البريد اإللتتركني.

% مف الشرتات تقـك باتباع استراتيجيات اعمف التسكيقي اإللتتركنػي فػي العالقػة 46.4أف  -15

 مع الزبائف في الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ.

% مػػػػػػف الشػػػػػػرتات الاػػػػػػناعية فػػػػػػي مدينػػػػػػة الخليػػػػػػؿ تؤتػػػػػػد علػػػػػػى التزاميػػػػػػا باتبػػػػػػاع 45.3أف  -16

 استراتيجيات الخاكاية في عالقتيا مع الزبائف.

شػػرتات الاػػناعية فػػي مدينػػة الخليػػؿ ذات أداه مرتفػػع مػػف حيػػث: جػػذب انتبػػاه أف ةالبيػػة ال -17

الزبائف لمنتاجتيا، كالحاكؿ على أفتار جديػدة مػنيـ؛ لتطػكير منتجاتيػا كتحقيػؽ ك ه الزبػائف 

 كتسب رىاىـ.
 

 انخىصُبث 5-3

ىركرة زيادة اىتماـ الحتكمات بنشر الكعي كالمعرفػة حػكؿ مزايػا كمنػافع التسػكيؽ عبػر  -1

 .نترنتاإل

استراتيجيات تسعير كاىحة للمنتجات المعركىػة عبػر  العمؿ على تعزيز اىمية كىع -2

اإلنترنت، بحيػث تتػكف أقػؿ مػف أسػعار المنتجػات المحليػة لجػذب الزبػائف. كالعمػؿ علػى 

 تسييؿ اتخاذ القرار الشرائي.
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تطػػػػػكير الشػػػػػرتات الاػػػػػناعية فػػػػػي مدينػػػػػة الخليػػػػػؿ لمكاقعيػػػػػا اإللتتركنيػػػػػة، كا سػػػػػتعانة   -3

المتخااػػيف كاسػػتخداـ برمجيػػات خااػػة لتتبػػع حرتػػات الزبػػائف كالعمػػؿ علػػى تعػػديؿ ب

 خططيا التسكيقية مستقبالن.

تطكير الشرتات الاناعية لمكاقعيا لتي تشمؿ "سلة التسػكيؽ"، كالتػي تسػتخدـ إلىػافة  -4

المنتجػػات إلييػػا قبػػؿ إتمػػاـ عمليػػة الشػػراه، كبالتػػالي تشػػجع الزبػػائف علػػى زيػػادة المنتجػػات 

 د شرائيا.المرا

كسػػػػائؿ ا تاػػػػاؿ مػػػػع الزبػػػػائف مػػػػف خػػػػالؿ مكقعيػػػػا اإللتتركنػػػػي، بحيػػػػث تشػػػػمؿ  تحػػػػديث -5

 التكااؿ عف طريؽ التتابة كالاكت؛ لتسييؿ عملية الشراه.

 ، Visa Cardاستخداـ )باإللتتركني  لتتـ عف طريؽ الدفع الدفع إعادة اياةة عملية -6

 Cash Card.)كةيرىا 

 ا منافذ خااة ليا لتكزيع منتجاتيا.ا تفاؽ مع شرتات التكايؿ أك فت -7

ا سػػػتعانة بكتػػػا ت متخااػػػة لتػػػركية منتجاتيػػػا إلتتركنيػػػا، سػػػكاه مػػػف خػػػالؿ مكاقعيػػػا  -8

 اإللتتركنية أك منافذ التكااؿ ا جتماعي.

 تخايص مكازنة لتغطية الخطط التركيجية التسكيقية اإللتتركنية. -9

مختلفػػػػة؛ للمسػػػػاعدة فػػػػي اسػػػػتخداـ أسػػػػلكب التبػػػػادؿ اإلعالنػػػػي بػػػػيف مكاقػػػػع الشػػػػرتة ال -10

 انتشارىا بيف الزبائف.

( لزيػػػادة جػػػذب 3dاسػػتخداـ تاػػػاميـ مميػػزة ذات ألػػػكاف جذابػػة كاسػػػتخداـ رسػػكمات ) -11

 انتباه الزبائف إلعالناتيا التجارية.

تطػػكير تطبيقػػات لمسػػتخدمي اليكاتػػؼ الذتيػػة كالعمػػؿ علػػى التػػركية لمنتجاتيػػا مػػف  -12

 خالليا.
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طػػكير اسػػتراتيجيات التػػركية عبػػر اإلنترنػػت يعمػػؿ علػػى ت اسػػتخداـ محرتػػات البحػػث -13

 .مف خالؿ

زيادة مستكل ا ىتماـ بمستكل اعمػف التسػكيقي اإللتتركنػي فػي العالقػة مػع الزبػائف  -14

لحفػػاظ علػػى سػػرية المعلكمػػات التػػي فػػي الشػػرتات الاػػناعية فػػي مدينػػة الخليػػؿ؛ كذلػػؾ ل

 ة.اإللتتركنيقع المك ل وثناه استخدامأيقدميا الزبكف 

 يغخمبهُت: دساعبث 5-4

 

ف أتيػػة كالتػػي مػػف الممتػػف البحػػث فييػػا فػػي المسػػتقبؿ، كالتػػي مػػف المتكقػػع آلتقتػػرح الباحثػػة المجػػا ت ا

 في مدينة الخليؿ، كىي: اإلنترنتتسيـ في تطكير القطاع الاناعي في مجاؿ التسكيؽ عبر 

التسػكيؽ  دراسات متفرقة تيتـ تؿ كاحدة منيػا بشػتؿ خػاص باسػتراتيجية كاحػدة مػف اسػتراتيجيات -1

 بشتؿ مفاؿ. اإلنترنتعبر 

 دراسة إمتانية تطبيؽ استراتيجيات مكحدة على جميع الشرتات الاناعية في مدينة الخليؿ. -2

 .اإلنترنت ردراسة دكر الغرؼ التجارية في تطكير قطاع الاناعة في مجاؿ التسكيؽ عب -3

الاػناعية التػي تتبػع  فػي الشػرتات اإلنترنػتدراسة تطبيقية : تطبيؽ استراتيجيات التسكيؽ عبػر  -4

 النظاـ التقليدم في التسكيؽ، كقياس مدل فعاليتو.
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جامعةالخلٌل

كلٌةالدراساتالعلٌاوالبحثالعلمً
برنامجماجستٌرإدارةاألعمال

                                                 

 رسالة ماجستيراستبانة 


تحٌةطٌبةوبعد،،،،،،،
،وهذهاستراتيجيات التسويق عبر االنترنت في الشركات الصناعية في الخليلتجريالباحثةدراسةمٌدانٌةحول

الدراسةهًجزءمنمتطلباتنٌلدرجةالماجستٌرفًإدارةاألعمالمنكلٌةالدراساتالعلٌاوالبحثالعلمًفً
ةالخلٌل.جامع

وٌرجىالعلمأننتائجهذهالدراسةلنتستخدمإالألؼراضالبحثالعلمًفًالموضوعالمذكورسابقا،لذانؤمل
منكمالتعاونمعناواإلجابةعلىأسئلةاالستبانةبشكلموضوعً.

 
 شاكرين لكم حسن تعاونكم
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 هال خالد حنيحن
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 الدكتور يوسف أبو فارة
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فً
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دراساتعلٌابكالورٌوسدبلوممتوسطفؤٌقلالمإهلالعلمً:4
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شركاتال

:الصناعٌة

سنوات11أكثرمنسنوات11-5منأقلمنخمسسنوات



سنوات11أكثرمنسنوات11-5منأقلمنخمسسنواتعمرالشركة:6



جنوبالخلٌلشمالالخلٌلوسطالخلٌلموقعالشركة:7


 



146 
 

  القسم الثاني: محاور الدراسة:

 ما يأتي: ق عبر االنترنتيالتسو: يحقق ق عبر االنترنتيالتسومزايا ومنافع المحور األول: 

 

الاتفق نوعاما أتفق  الفقرات

المعروضةفًالمنتجاتكبٌراٌوفرتنوعاً    8 

 9 فًمكانواحدمنتجاتتشكٌلةواسعةمنالٌجمع   

ؼٌرمتاحةفًاألسواقالمحلٌةٌوفرمنتجات    11 

 11 بؤسعارمنخفضةٌوفرمنتجات   

شركةالتسوٌقٌةللنتاجٌةاإلٌزٌد    12 

المبٌعاتواضحةفًزٌادةٌحقق    13 

الصورةاالٌجابٌةلمنتجاتالشركةفًأذهانالزبائن.ٌعزز    14 

 15 الشركةالمكانةالتنافسٌةلمنتجاتٌعزز   

وصوللشركةدونضرورةلاإللكترونًالموقعمنالمطلوبةالمنتجاتٌحصلالزبونعلى   
.المحالتالتجارٌة

16 

فرصاواسعةللتسوقااللكترونًمماٌتٌحللزبائنمنالمنتجاتاكبٌراوفرعددٌ    17

ٌحققالتكاملمعأنشطةالتسوٌقالتقلٌدٌة    18 

19 األٌديالعاملةتكالٌؾٌخفض   

 

 عبر اإلنترنت: اتالمنتجرح المحور الثاني: إستراتيجية ط

الاتفق نوعاما أتفق  انفمواد

   تعرضالشركةمنتجاتهاالمختلفةعلىاالنترنت)علىموقعهاااللكترونًأوفٌسبوك( 20 

توضحالشركةبالتفصٌلمزاٌاكلمنتجمنمنتجاتهاالمعروضةعلىاالنترنت    21 

ٌنةالمادٌةللمنتجاتمنخاللعرضهابؤسالٌبمتمٌزةتحاولالشركةإؼناءالزبائنعنالمعا    22 

 23 بصورةتسهلمقارنتهامعالمنتجاتالمنافسةعبراالنترنتتعرضالشركةمنتجاتها   

.علىاالنترنتالمختلفةالتًتوضحمواصفاتمنتجاتهاالمعروضةتستخدمالشركةالصور    24 

 25 ةالجدٌداتتطوٌرالمنتج/مدةتصمٌمقااللكترونًفًتقصٌراستفادتالشركةمنمزاٌاالتسوٌ   

تساعدالزبائنعلىتنفٌذمعامالتهمالمختلفةعبراالنترنتوفرهاالشركةتالدعمالفنًالتًدماتخ   
براحةدونعناءالوصولللمحالتالتجارٌة.

26 

نترنتمماٌسهمفًانتشارهافًاألسواقعنمنتجاتهاعلىااللبٌاناتالشركةحجماكبٌرامناتوفر   
االلكترونٌة

27 

 28 تستهدؾالشركةزبائنهابالمنتجاتالتًتلبًحاجاتهمورؼباتهم.   

 29 اتهاتجارٌةلمنتجاتالعالمتستفٌدالشركةمناالنترنتفًتعزٌزال   

 31 بائنعلىتجربةمنتجاتهاتطرحالشركةبعضالمنتجاتالمجانٌةأوشبهالمجانٌةلتشجٌعالز   

 

 
 

 

  المنتجات عبر اإلنترنت: المحور الثالث: استراتيجية تسعير
 

الاتفق نوعاما أتفق  الفقرات

أوموقعهاااللكترونً)عبرفًإشهارأسعارهاللزبائناالنترنتتستفٌدالشركةمن   

فٌسبوك(.

31 

عارمنتجاتهاعبراالنترنتتراعًالشركةجانبالتكالٌؾعندتحدٌدأس    32 

تراعًالشركةأسعارالمنتجاتالمنافسةعندتحدٌدأسعارمنتجاتهاعبراالنترنت    33 

تعملالشركةعلىتعدٌلأسعارمنتجاتهاعبراالنترنتفًضوءتؽٌراتالطلب    34 

األوضاعاالقتصادٌةتتبنىالشركةإستراتٌجٌةتسعٌرٌةلمنتجاتهاعبراالنترنتتتالءممع   
للزبائن.

35 

تراعًالشركةالقوانٌنالسائدةفًتحدٌدأسعارمنتجاتهاعبراالنترنت.    36 

تضعالشركةاسعارمنتجاتهاعبراالنترنتبماٌحققلهاارباحاتتفقمعخططها   


37 

تفقمعخططهاتسعرالشركةمنتجاتهاعبراالنترنتبماٌضمنلهابناءحصةمبٌعاتت    38 

تحققلهاعائداعلىاالستثمارٌتفقمعخططهاأسعاراتحددالشركةعبراإلنترنت    39 



147 
 

تستخدمالشركةالتنزٌالتالسعرٌةعبراإلنترنتكؤداةلتحفٌزالطلبعلىمنتجاتها    40 

نتجاتهاتستخدمالشركةالخصوماتالسعرٌةعبراإلنترنتكؤداةلتحفٌزالطلبعلىم    41 

تسّعرالشركةمنتجاتهاعبراالنترنتبماٌتالءممعجودةكلصنؾمنأصناؾهذه   
المنتجات

42 

فًظلالمنافسةالقوٌة،تسّعرالشركةمنتجاتهاعبراالنترنتبؤقلمناألسعارالسائدة.    43 

نفسمستوىاألسعارالسائدة.فًظلالمنافسةالقوٌة،تسّعرالشركةمنتجاتهاعبراالنترنتب    44 

األسعارالسائدة.منفًظلالمنافسةالضعٌفة،تسّعرالشركةمنتجاتهاعبراالنترنتبؤعلى    45 









 :توزيع المنتجات من خالل الموقع اإللكتروني للشركة المحور الرابع: استراتيجية
الاتفق نوعاما أتفق  الفقرات

 46 الكترونٌالتسوٌقمنتجاتهاعبراإلنترنت..تعتمدالشركةموقعا   

 47 اإللكترونً.الجوانبالتقنٌةلموقعهافنٌٌنفًتصمٌمعلىالمتخصصٌنالالشركةتعتمد   

اإللكترونً.علىمتخصصٌنفًالتسوٌقلتحدٌدالجوانبالشكلٌةلموقعهاالشركةتعتمد    48 

موقعهاااللكترونًلتعدٌلحركةالزبائنعلىمنتتبعخاصةتمكنهاتستخدمالشركةبرمجٌات   

.خططهاالتسوٌقٌةمستقبال

49 

بسهولة.للزبائنتصفحهٌتٌحالذياإللكترونًالسهللموقعهاتصمٌمتحرصالشركةعلىال    51 

روابطفعالةاإللكترونً)الموجودةعلىموقعهاالروابطتحرصالشركةعلىاستمرارعملجمٌع   

(.ٌرمتوقفةؼ

51 

اإللكترونًبؤكثرمنلؽة.موقعهامحتوىالشركةعرضت    52 
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اإللكترونًببٌاناتالزبائنالمتسوقٌنالستخدامهافًتقدٌماألفضللهم.الموقعٌحتفظ    69 

ثلرقمالهاتؾوالفاكسوالعنوانالماديعلىاإللكترونًللزبائنبٌاناتهالصحٌحة)مالموقعٌعرض   
ارضالوقعإنوجد...(.

71 

.الموقعاإللكترونًإجراءاتالشراءمنهذاالموقعٌوضح    71 

















 المنتجات عبر االنترنت:ترويج المحور الخامس: استراتيجية 

 :المنتجات من خالل اإلعالنات االلكترونيةترويج أوال: استراتيجية 

الاتفق نوعاما أتفق الفقرات

.اإللكترونٌةعبراالنترنتالمتنوعةمنخاللاإلعالناتلمنتجاتهاالشركةتروج    72 

عبراالنترنت.منتجاتهاتلجؤالشركةإلىوكاالتمتخصصةللتروٌجل    73 

.عبراالنترنتةالمتنوعبمنتجاتهالتعرٌؾالزبائناإللكترونٌةتستخدمالشركةاإلعالنات    74 

عبرالمنافسةمنتجاتالشركاتمعمنتجاتهالمقارنةمزاٌااإللكترونٌةتستخدمالشركةاإلعالنات   
.االنترنت

75 

.عبراالنترنتالمتنوعةبمنتجاتهالتذكٌرالزبائناإللكترونٌةتستخدمالشركةاإلعالنات    76 



148 
 

علىإبرازمزاٌامنتجاتها.عبراالنترنتنٌةاإللكتروتركزالشركةفًإعالناتها    77 

.عبراالنترنتلمنتجاتهااإللكترونٌةالتروٌجٌةتخصصالشركةموازنةلتؽطٌةخطتها    78 

فًمواقعاإلنترنتالمحلٌةالمشهورةإعالناتهاالشركةتنشر    79 

ةفًمواقعاإلنترنتاإلقلٌمٌةالمشهورإعالناتهاالشركةتنشر    80 

.أسلوبالتبادلاإلعالنًمعمواقعاإلنترنتالشركةتستخدم    81 

.اإللكترونًموقعهافًااللكترونٌةإعالناتهاالشركةتنشر    82 

االلكترونٌةالمختلفة.إعالناتهالشركةفًلاإللكترونًللموقعٌتمالتروٌج    83 

إلعالناتاإللكترونٌة.ٌتماستخداماأللوانالجذابةفًتصمٌما    84 

.اإللكترونٌةهافًعرضإعالنات(3D)تقنٌاتاإلبعادالثالثٌةباستخدامالشركةتهتم    85 

االلكترونٌةللشركةعلىالعروضالتسوٌقٌةبصورةجذابة.اإلعالناتتركز    86 

.لمنتجاتهاأسلوباإلعالناتااللكترونٌةالمدفوعةالشركةتستخدم    87 

.لمنتجاتهامنأسلوباإلعالناتااللكترونٌةالمجانٌةالشركةتستفٌد    88 



 المنتجات من خالل مواقع التواصل االجتماعي:ترويج ثانيا: استراتيجية 


الاتفق نوعاما أتفق الفقرات

شبكاتالتواصلاالجتماعً)مثلفٌسبوكوٌوتٌوبوتوٌترفًمعالزبائنالشركةتتواصل   
ؼٌرها...(.و

89 

. Facebook)موقعالتواصلاالجتماعًفٌسبوك)فًلمنتجاتهاالشركةتروج    90 

(.twitterموقعالتواصلاالجتماعًتوٌتر)فًلمنتجاتهاالشركةتروج    91 

(.YouTubeموقعالتواصلاالجتماعًالٌوتٌوب)فًلمنتجاتهاالشركةتروج    92 

نبالعروضالتسوٌقٌةالمتنوعةعبرصفحاتالشركةعلىمواقعالتواصلٌتمتزوٌدالزبائ   
االجتماعً.

93 

تتٌحالشركةللزبائنفرصةكتابةمالحظاتهمالمختلفةعلىصفحاتهاعلىمواقعالتواصلاالجتماعً.    94 

تستجٌبالشركةلمطالبالزبائنالتًٌنشرونهاعلىمواقعالتواصلاالجتماعً.    95 

تهتمالشركةبآراءالزبائنالتًٌعبرونعنها)بوساطةاألدواتالمتاحةمثلاإلعجابوالتعلٌق   
وؼٌرها(علىصفحاتهاعلىمواقعالتواصلاالجتماعً.

96 

تحفزالشركةالزبائنلشراءخدماتهامنخاللتنظٌممسابقاتمتنوعةعبرصفحاتهاعلىمواقع   
التواصلاالجتماعً.

97 

صفحاتهاعلىمواقعالتواصلاالجتماعًكنافذةتروٌجٌةإلىتهتمالشركةبزٌادةأعدادالمنضمٌن   
لخدماتها.

98 

تجٌبالشركةسرٌعاعلىاستفساراتالزبائنالتًتصلها)عبرالرسائلوؼٌرها(منخاللصفحاتها   
علىمواقعالتواصلاالجتماعً.

99 

اتالخدمٌةلمستخدمًاألجهزةالذكٌة.توفرالشركةبعضالتطبٌق    100 

منعلىصفحاتهاعلىمواقعالتواصلاالجتماعً.للؽٌرالشركةبحذؾالتعلٌقاتالمسٌئةتهتم    101 

.علىمواقعالتواصلاالجتماعًتقومالشركةبإعدادنشراتتروٌجٌةالكترونٌةتنشرها    102 

.مواقعالتواصلاالجتماعًاءعالقاتطٌبةمعالزبائن/منخاللتهتمالعالقاتالعامةبالشركةببن    103 







  من خالل البريد اإللكتروني:الترويج ثالثا: استراتيجية 


الاتفق نوعاما أتفق الفقرات

.كؤداةتروٌجٌةتستخدمالشركةالبرٌدااللكترونً    104 

الزبائن.تستخدمالشركةالبرٌدااللكترونًللتواصلمع    105 

الزبائنعبرالبرٌدااللكترونً.إلىترسلالشركةعروضهاالتسوٌقٌة    106 

منمصادرمتعددةالستخدامهافًللزبائنالمستهدفٌنلكترونًاالبرٌدالتجمعالشركةعناوٌن   
حمالتهاالتروٌجٌة.

107 
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.تهابمنتجاتستخدمالشركةالبرٌدااللكترونًلتذكٌرالزبائن    108 

الجدٌدة.بمنتجاتهاتستخدمالشركةالبرٌدااللكترونًإلعالمالزبائن    109 

لردعلىرسائلالزبائنالتًتصلهاعبرالبرٌدااللكترونً.باالشركةتهتم    110 

تحددالشركةمجموعةمنعناوٌنالبرٌدااللكترونًللتواصلمعذويالعالقةمنخاللها.    111 

.عبرالبرٌدااللكترونًالعروضالتسوٌقٌةللشركةبصورةجذابةإبرازمٌت    112 

 

 

 

 

 
 

 

 


 من خالل محركات البحث:المنتجات ترويج رابعا: استراتيجية 
 

الاتفق نوعاما أتفق  الفقرات

   اإللكترونًللشركةعلىمحركبحثداخلً.الموقعٌحتوي 113 

االلكترونًللشركة.بالموقعشهورةٌتمتعرٌؾمحركاتالبحثالم    114 

اإللكترونًفًمحركاتالبحثالمشهورة.للموقعاألقسامالرئٌسةإدراجٌتم    115 

فًمحركاتالبحثمنتجاتهاضمنالخٌاراتاألولىعندالبحثعنللشركةاإللكترونًالموقعٌظهر   
.منداخلفلسطٌن

116 

فًمحركاتالبحثالمشهورة.للشركةاإللكترونًموقعالٌتمدورٌاتحدٌثمحتوى    117 

شركةأسلوبالنشرالمدفوعلخدماتهافًمحركاتالبحثالمشهورة.التعتمد    118 

شركةمنأسلوبالنشرالمجانًلخدماتهافًمحركاتالبحث.التستفٌد    119 

بحث.شركةبؤكثرمنلؽةضمنمحركاتالالمنتجاتإدراجٌتم    120 




 :(SMSانمصُشة ) من خالل الرسائل النصيةالمنتجات ترويج خامسا: استراتيجية 


الاتفق نوعاما أتفق الفقرات

تستخدمالشركةالرسائلالنصٌةالقصٌرةكوسٌلةللتواصلمعزبائنها.    121 

رة.الزبائنعبرالرسائلالنصٌةالقصٌإلىترسلالشركةعروضهاالتسوٌقٌة    122 

الجدٌدة.بمنتجاتهاتستخدمالشركةالرسائلالنصٌةالقصٌرةإلعالمالزبائن    123 

لتذكٌرالزبائنبمنتجاتهاالحالٌة.الشركةالرسائلالنصٌةالقصٌرةتستخدم    124 

تخصصالشركةأفرادامتخصصٌنللردعلىرسائلالزبائنالتًتردهاعبرالرسائلالنصٌة   
ة.القصٌر

125 

معذويالعالقةعبرالرسائلالنصٌةالخدمة(للتواصلتحددالشركةمجموعةمناألرقام)أرقام   
القصٌرة

126 



 :التسويقي االلكتروني في العالقة مع الزبائن مناستراتيجية األالمحور السادس: 

الاتفق نوعاما أتفق  انفمواد 

.هالتًٌتمتنفٌذهامنخاللالتسوٌقٌةللنشاطاتالمطلوبماناإللكترونًمستوىاألالموقعٌوفر    127 

لزبائن.ةمعاااللكترونٌفًتعامالتهاحققهاتمستوىالسرٌةالتًتوضحالشركة    128 

ٌتمتوفٌراألمانأثناءإرسالالزبائنلبٌاناتهمالمالٌةفًعملٌاتالتسوقااللكترونً.    129 

الختراقنظامالتبادلااللكترونًبٌنالشركةوالزبائن.الٌوجدأيمجال    130 

ٌتمإتباعمعاٌٌراألمنعندطلببٌانات/معلوماتخاصةمنالزبائن    131 

ٌتمتشفٌربٌاناتالزبائنللحفاظعلىسرٌتها    132 

منموقعالشركةاإللكترونً.التسوقأثناءالكترونٌةمخاطرالٌتعرضالزبائنل    133 

ٌتماستخدامكلماتسرمعقدةفًالتعامالتالمالٌةااللكترونٌةعبرموقعالشركةااللكترونً.    134 

االلكترونٌة.ٌتماستخدامبرامجمتخصصةضدالقرصنة    135 

ٌتماستخدامبرامجفاعلةللحماٌةمنخطرالفٌروساتالتًتعٌقاستخدامالزبائنللموقعااللكترونً   
لشركة.ل

136 

تقومالشركةبحمالتتوعوٌةللزبائنحولاألمنااللكترونًلتعامالتهمالتسوٌقٌةمع   

الشركة.

137 
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 :استراتيجية الخصوصية في العالقة مع الزبائنالمحور السابع: 

الاتفق نوعاما أتفق   انفمواد 

عهااإللكترونًتتبعالشركةإجراءاتواضحةلجمعبٌاناتالزبائنعبرموق    138 

جمعبٌاناتالزبائنعبرموقعهااإللكترونًتتبنىالشركةسٌاساتدقٌقةبخصوص    139 

للشركةاإللكترونًٌتمإبرازاٌقونةسٌاسةالخصوصٌةفًالموقع    140 

تحرصالشركةعلىالحصولعلىموافقةالزبونعلىسٌاسةالخصوصٌةالمعتمدةقبلأن   

أٌةبٌاناتشخصٌةتجمعمنه

141 

التعتمدالشركةسٌاسةالتفوٌضالضمنًمنالزبائنالستخدامبٌاناتهمالشخصٌةبلسٌاسة   

التفوٌضالصرٌحالواضح.

142 

توضحالشركةللزبائنالمدىالذيسٌتمضمنهاستخدامبٌاناتهمالشخصٌةالتًتجمعهامنهم.    143 

حتماالتالمتوقعةالستخدامبٌاناتهمالشخصٌةتخبرالشركةالزبائنباال    144 

للزبائنتخبرالشركةالزبائنعناحتماالتمشاركةشركاتأخرىفًالبٌاناتالشخصٌة    145 

تعالجالشركةأٌةشكاوىمنالزبائنتتعلقبالمحافظةعلىخصوصٌةبٌاناتهمالشخصٌة.    146 

المتعلقةبالخصوصٌة.تلتزمالشركةبالقوانٌنواألنظمة    147 









المحور الثامن: أداء الشركة:

نجحت استراتيجية التسويق االلكتروني للشركة في تحقيق ما يأتي:

الاتفقنوعاماأتفقالفقرات
ترسٌخاسمالشركةفًأذهانالزبائن.148
.منتجاتهالالزبائننجاحإدارةالشركةفًجذبانتباه149
تساعدهافًتطوٌرمنتجاتها.الزبائنالحصولعلىأفكارجدٌدةمن151
تحقٌقوالءالزبائنللشركة.151
كسبرضاالزبائنعنمنتجاتالشركة.152
.الزبائنترسٌخمصداقٌةالشركةلدى153
بائن.النجاحفًتقدٌممنتجاتالشركةبمستوىالجودةالذيٌلبًاحتٌاجاتالز154
جذبمستهدفٌنجددللتعاملمعالشركة.155
محافظةالشركةعلىزبائنهاالحالٌٌن.156
.منتجاتالشركةكشؾالمزاٌاالمخفٌةالمتوفرةف157ً
النجاحفًتؽٌٌربعضاالتجاهاتالسلبٌةلدىالزبائننحومنتجاتالشركة.158
نعلىتجربةمنتجاتالشركة.النجاحفًتشجٌعالزبائ159
زٌادةالدوافعالعاطفٌةلدىالزبائنلإلقبالعلىمنتجاتالشركة.161
إقناعالزبائنلتكرارالتعاملمعالشركة.161
.منتجاتمنالشركةالنجاحفًمعالجةالشكاوىالتًتتعلقبماتقدمه162
.الزبائنلشركةبوصولهابوضوحإلىتحققفاعلٌةالرسالةالتروٌجٌةل163



  االنكخشوٍَ فٍ هزِ انششكت؟ انخغىَكهم نذَك أَت يالزظبث أخشي حشغب فٍ إضبفخهب زىل 
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االستبانةائمة بأسماء محكمي (: ق1ملحق )  

 د األٍى انزقظض انًؤٍَخ انلٔنخ

 1 أ. ك. كًبل هىٚك اإلكاهح عبيؼخ انجهٛلح انغيائو

فزؼ هللا ببَىأ. ك.  اإلكاهح عبيؼخ انملً انًفزٕؽخ فهَطٍٛ  2 

 3 أ. ك. فوٚل كٕهرم اإلكاهح عبيؼخ ٍكٛكلح انغيائو

فو شجّوك. ظبأ.  رَٕٚك انغبيؼخ انًَزُظوٚخ انؼواق  4 

انًلهٍخ انٕؽُٛخ انؼهٛب  انغيائو

نإلؽظبء ٔااللزظبك 

 انزطجٛمٙ

 5 ك. ؽٛيٚخ ىاٚل ٔانزَٕٚك االكاهح

 6 ك. انؾٍَٛ انوايٙ اإلكاهح عبيؼخ أكبكٚو انًغوة

 7 ك. أٚبك انزًًٛٙ اكاهح اٍزوارٛغٛخ عبيؼخ انجٛبٌ انؼواق

 8 َٙك. آالء انؼب ٔانزَٕٚك االكاهح عبيؼخ انًٕطم انؼواق

 9 ك. آيبل انؾٛهخ اإلكاهح عبيؼخ فهَطٍٛ انزمُٛخ فهَطٍٛ

 10 ك. شبْو ػجٛل اإلكاهح عبيؼخ انملً انًفزٕؽخ فهَطٍٛ
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 الدراسة مجتمعشركات : (3) ممحق

 الشارع النشاط االقتصادي الرئيسي اسم المنظمة #
 قيزكف ستيؾاعدكات الاحية مف البال شرتة ركياؿ الاناعية التجارية 1
 راس الجكرة انع المشركبات المرطبة  شرتة المشركبات الكطنية ـ.خ.ـ 2
 بئر حـر الرامو انع الفرشات شرتة حرباكم الاناعية التجارية 3
 شارع السالـ الكرؽ كالكرؽ المقكل شرتة المانكعات الكرقيو ـ.خ.ـ 4
 بئر المحجر تكف الممكج انع  الكرؽ المقكل  كالتر  الشرتة ا ىلية لعلب الترتكف 5
 سنجر منتجات بتركلية أخرل  مانع ىرةاـ عمرك لتدكير اإلطارات كالبالستيؾ 6
 المنطقة الاناعية الخرسانة الجاىزة شرتة ا مير العقارية ا ستثمارية 7

 بيت تاحؿ زيكت كشحـك السيارات كالمتائف بتركباؿ -الشرتة الفلسطينية للزيكت المعدنية  8
 كادم اليرية اناعة اثاث متتبي ة نيركخ لاناعة القبانات كالمكازيف كا ثاث المعدني ـ خ ـشرت 9

 خربة قلقس انع المنتجات المعدنية اإلنشائية  شرتة الحداد لالستثمار كالتعديف 10
 الشعابو انع منتجات اعلباف شرتة الجبريني لاناعة ا جباف 11
 بيت تاحؿ انع المنتجات اللدائنية)البالستيؾ( تيتيةشرتة بيك زمـز للاناعات البالس 12
 حلحكؿ تجييز البطاطا شرتة االح التجارية لاناعة المكاد الغذائية ـ خ ـ 13
 الحاككز الثاني تجييز البطاطا شرتة القاراكم التجارية الاناعية 14
 بيت تاحؿ ستيؾمنتجات التغليؼ للسلع مف البال شرتة زمـز للاناعات البالستيتية ـ.خ.ـ 15
 شارع السالـ انع منتجات اعلباف شرتة الجنيدم لتانيع ا لباف كالمكاد الغذائية 16
 تفكح المياه المعدنية شرتة النعماف للاناعات الغذائية كا ستثمار 17
 اـ الدالية الخرسانة الجاىزة شرتة زلـك لالعمار ـ.خ.ـ 18
 شارع السالـ ابيب كاقطاب لحاـ تيربائيأسالؾ كأن شرتة مانع الشرؽ لاللتتركد 19
 الجلدة انع المنتجات اللدائنية)البالستيؾ( شرتة ىيتتك لالستثمار الاناعي 20

أحجػػػػػػار بنػػػػػػاه كأحجػػػػػػار تبلػػػػػػيط مػػػػػػف حجػػػػػػر  شرتة جابر كاماـ للحجارة كالرخاـ 21
 طبيعي مشغكلة اك ناؼ مشغكلة

المنطقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 الاناعية

 كا ستثمارشرتة العناف للمناشير كالمحاجر  22
أحجػػػػػػار بنػػػػػػاه كأحجػػػػػػار تبلػػػػػػيط مػػػػػػف حجػػػػػػر 

 طبيعي مشغكلة اك ناؼ مشغكلة
المنطقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 الاناعية
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