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إلى والدي ووالدتي حفظهم اهلل
إلى إخواني وأخواتي األعزاء
إلى زوجتي الحبيبة
إلى مهجة قلبي ابنتي ايمي
وإلى كل من قدم لي الدعم والمساندة
إليهم جميعاً أهدى هذا الجهد المتواضع

ب

شكر وتقدير
الحمد هلل والصالة والسالم على أشرف الخلق وخاتم المرسلين ،معلم البشرية وقائدها سيدنا محمد وعلى
آله وأصحابه ومن سار على هديه واستن بسنته إلى يوم الدين.

يسعععدنأ أن أتمدم اخالا الشععجر و ايع العرلان لمش عرلأ المدير الدجتور /محمد ايدان سععالم ،على ما قدمه
من تو يه متواصع ومتابعة حثيثة لأ خالل لترة إن اا البحث ،لله منأ أطيب ما يشجر به إنسان.
جمععا أتمععدم ا ايععع الشع ع ع ع ع ع ععجر والتمععدير إلى جععع من المنععاق

والمناق

الخععار أ الععدجتور/محمععد ااراهيم المععدهون،

الداخلأ الدجتور /مروان سع ع ع ععليم األغا ،اللذان والما مشع ع ع ععجورين على مناقشع ع ع ععة هذا البحث ،وما

قدماه من نصائح ومالحظات تثري البحث.

وأتمدم بعظيم االمتنان لصع ع ع ع ع ع ععر العلم ومنبعه امعتأ العريمة ،امعة األاهر وأخا بالذجر طاقم جلية

االقتصاد والعلوم اإلدارية وهيئتها التدريسية ميعها.

ج

ملخص البحث
تم لأ هذا البحث د ارسععة أثر الترويا االلرترونأ لأ تحميق المياة التنالسععية لأ انس للسععطين لأ قطا
غاة ،من و هة نظر عمالء الانس ،حيث تم تناول عناصع ع ع ع ع ع ععر الترويا االلرترونأ الرئيسع ع ع ع ع ع ععة اإلعالن

االلرترونأ ،العالقات العامة االلرترونية ،وتنش ععيل المايعات االلرترونأب ،باإلض ععالة إلى أدوات الترويا
االلرترونأ الترويا عار المواقع اال تماعية ،الترويا من خالل محرجات البحث ،الترويا باس ع ع ع ع ع ععتخدام

الموقع االلرترونأ لانس للس ع ععطين ،الترويا باس ع ععتخدام الاريد االلرترونأ ،والترويا عار ش ع ععبجات الهات

المحمولب .هذا ا انب دراسة المياة التنالسية من حيث مفهومها ،خصائصها ،أسباب سعأ المنظمات
لتحميمها ،االستراتي يات العامة للتنالس ،وأبعاد المياة التنالسية.

وقد تم اسععتخدام المنها الوصععفأ التحليلأ لأ الوصععول إلى نتائا البحث ،حيث تم إعداد اسععتبانة ل مع

الايانات من مفردات م تمع البحث ،من خالل عينة طبمية عش ع ع ع ع عوائية من عمالء انس للسع ع ع ع ععطين ال ت
384ب مفردة ،تم اسع ع ععترداد 376ب اسع ع ععتبانة منها ،حيث اسع ع ععتبعدت 4ب منها ألنها لم تحمق الشع ع ععرو

المطلوبة ،وذلس للحصول على تصور جامع ودقيق حول موضو البحث ،وبالتالأ لإن عدد االستبانات
التأ خضعت للتحليع اإلحصائأ ال ت 372ب انسبة 96.9%ب.

وقد تم التوصع إلى م موعة من النتائا من أهمها :أن هناس أثر لعناصر الترويا االلرترونأ اإلعالن
االلرترونأ ،العالقات العامة االلرترونية ،تنشععيل المايعات االلرترونأب لأ تحميق المياة التنالسععية لانس

للس ع ع ع ععطين ،أن هناس أثر ألدوات الترويا االلرترونأ الترويا باس ع ع ع ععتخدام المواقع اال تماعية ،الترويا
باستخدام محرجات البحث ،الترويا باستخدام الموقع االلرترونأ لانس للسطين ،الترويا باستخدام الاريد

االلرترونأ ،الترويا باسععتخدام شععبجات الهات

المحمولب لأ تحميق المياة التنالسععية للانس ،تو د لرو

لأ اسع ع ع ععت ابات المبحوثين حول أثر الترويا االلرترونأ لأ تحميق المياة التنالسع ع ع ععية لأ انس للسع ع ع ععطين
تعاي لبعض المت يرات الديم رالية ال نس ،المؤهع العلمأ ،سنوات الخارة ،واسم المحالظةب.

وتم تمععديم م موعععة من التوص ع ع ع ع ع ع عيععات ،جععان من أاراهععا :المحععالظععة على نفس مسع ع ع ع ع ع ععتو أداء اإلعالن

االلرترونأ لأ الانس من خالل مواربة الت ير لأ احتيا ات ورغبات العمالء ،مواربة وس ع ع ع ععائع تنش ع ع ع ععيل
المايعات االلرترونية لأ دول أخر وتسهيع استمطاب العمالء ال دد من خالل حوالا تش يعية ماتررة
جتذارر سععفر م انية أو تمديم اسععتشععارات وتدريبات اناء قدرات متخصعصععة لصع ار المسععتثمرين ،الحفا

على أدوات الترويا االلرترونأ المستخدمة لأ انس للسطين وتحديثها بشجع مستمر مثع إضالة ارناما
انس ع ع ع ععت رام ض ع ع ع ععمن أدوات الترويا المتعلمة بالمواقع اال تماعية ،تفعيع اس ع ع ع ععتخدام الاريد االلرترونأ لأ
الترويا لخدمات الانس ،وقيام انس للس ععطين اتولير تطايق الرترونأ خاا يحتوي على ميع الخدمات

والحمالت اإلعالنية لعمالئه من حملة الهوات

الذجية.

د

Abstract
In this research, it has been conducted the effect of the electronic promotion to
achieve the competition advantage in the Bank of Palestine in the Gaza Strip,
in in the views of the Bank clients, where the main elements of electronic
promotion have been dealt with (the electronic advertisement, electronic public
relations, and the electronic sales activation), In addition to the electronic
promotion tools (promotion via social websites, promotion through search
engines, promotion by using the website of the Bank of Palestine, promotion
by using the email, and promotion by the mobile nets). Beside that discussing
the competitive advantage regarding it’s concepts, the reasons that the
organizations endeavor to achieve, the general strategies for competition, the
dimensions of the competitive advantage.
Descriptive analytical method has been used for reaching the research results,
where a questionnaire has been prepared for a random stratified sample from
clients of the Bank of Palestine, estimated (384) questionnaires; where (376)
returned and (4) of them excluded, aiming to get a complete and accurate sight
for the research subject. Which means that (372) questionnaire has been
analysed, with a percent of (96.9%).
It has been reached to a group of conclusions most important: There’s an effect
for the elements of the electronic promotions by its three dimensions in
achieving the competitive advantage for the Bank of Palestine. There is an
effect for the tools of the electronic promotion by its five dimensions in
achieving the competitive advantage to the Bank. There are differences
between responses of the research community, regarding some of demographic
variables (gender, scientific qualification, name of governorate and years of
experience).
A group of recommendations were posed, most prominent: maintaining the
same standards of performance for the electronic advertisement in the Bank,
through considering the change for the needs and desires of clients and the
external environment.Considering the means of the electronic sales promotion
in other countries, facilitation of polarizing the new clients and reinforcing
them via invented encouraging incentives, such as hitchhike travel tickets, or
providing consultancies and specialized capacity building trainings for the
minor investors. Preserving the tools of the electronic promotion used in the
Bank of Palestine and updating them continuously, like adding Instagram
program within the promotion tools pertaining the social websites, Activating
the use of the email in promoting the Bank services. And provide electronic
application for the Bank’s clients that use smart phones.

ه

قائمة المحتويات
إه ععداء  ..........................................................................................................ب
شجر وتمدير  ....................................................................................................ج
ملخا البحث  ..................................................................................................د
 ..................................................................................................... Abstractه
قائمة المحتويات .................................................................................................و
قائمة ال داول ..................................................................................................
قائمة األشجال ..................................................................................................
قائمة المالحق ..................................................................................................
الفصل األول :اإلطار العام للبحث 1 ...............................................................................
 1.1ممدمة 1 ..................................................................................................
 1.2مشجلة البحث 2 ..........................................................................................
 1.3لرضيات البحث 3 ........................................................................................
 1.4نموذج البحث ومت يراته 4 .................................................................................
 1.5أهداف البحث 4 ..........................................................................................
 1.6أهمية البحث 5 ...........................................................................................
 1.6.1األهمية العلمية للبحث 5 .............................................................................
 1.6.2األهمية العملية للبحث 5 .............................................................................
 1.7الدراسات السابمة 5 .......................................................................................
 1.7.1الدراسات المتعلمة بالترويا االلرترونأ 6 ..............................................................
 1.7.2الدراسات المتعلمة بالمياة التنالسية11.................................................................
 1.8التعميب على الدراسات السابمة 14.........................................................................
الفصل الثاني :اإلطار النظري للبحث 16 ..........................................................................
 2.1تعري

ومفهوم الترويا االلرترونأ 16......................................................................

 2.2أهمية الترويا االلرترونأ 17..............................................................................
 2.3الفر اين الترويا االلرترونأ والترويا التمليدي 17.........................................................
 2.4عناصر المايا التروي أ االلرترونأ18........................................................ ...........
 2.4.1اإلعالن االلرترونأ 18..............................................................................
 2.4.2العالقات العامة االلرترونية 20.......................................................................
 2.4.3تنشيل المايعات االلرترونأ 23.......................................................................
 2.5أدوات الترويا االلرترونأ 24..............................................................................
 2.5.1الترويا عار المواقع اال تماعية 24..................................................................
 2.5.2الترويا من خالل محرجات البحث 26................................................................
 2.5.3الترويا باستخدام الموقع االلرترونأ 28...............................................................

و

 2.5.4الترويا عار الاريد االلرترونأ 29 ....................................................................
 2.5.5الترويا عار استخدام شبجات الهوات

المحمولة 32 ...................................................

 2.6المياة التنالسية 33 ........................................................................................
 2.6.1تعري

ومفهوم المياة التنالسية 33 ....................................................................

 2.6.2خصائا المياة التنالسية 34 ........................................................................
 2.6.3أسباب سعأ المنظمات لتحميق المياة التنالسية 35 ....................................................
 2.6.4نموذج المو التنالسية الخمسة لاورتر 35 .............................................................
 2.6.5االستراتي يات العامة للتنالس )36 ................................................. :(Porter, 2001
 2.6.6أبعاد المياة التنالسية 37 .............................................................................
 2.7ناذة عن انس للسطين 38 .................................................................................
الفصل الثالث  :تصميم ومنهجية البحث 39 .......................................................................
 3.1منه ية البحث 39 ........................................................................................
 3.1طر

مع الايانات 39 ....................................................................................

 3.1.1المصادر الثانوية 39 ................................................................................
 3.1.2المصادر األولية 40 .................................................................................
 3.2م تمع وعينة البحث 40 ..................................................................................
 3.2.1م تمع البحث 40 ...................................................................................
 3.2.2عينة البحث 40 .....................................................................................
 3.2الخصائا والسمات الديم رالية لعينة البحث 41 ...........................................................
 3.4.1أداة البحث الرئيسية وا راءاتها 43 ....................................................................
 3.4.2صد وثبات أدوات البحث 43 .......................................................................
الفصل الرابع  :تحليل النتائج واختبار الفرضيات51 ................................................................
 4.1اختبار التوايع الطايعأ اختبار جولم روف -سمرنوف )51 ......................... (1- Sample K-S
 4.2المتوسل الحسااأ واالنحراف المعياري والوان النساأ والميمة االحتمالية لمحاور االستبانة 51 .................
 4.2.1المتوسل الحسااأ واالنحراف المعياري والوان النساأ والميمة االحتمالية لعناصر الترويا االلرترونأ 52 .
 4.2.2المتوسل الحسااأ واالنحراف المعياري والوان النساأ والميمة االحتمالية ألدوات الترويا االلرترونأ 55 ..
 4.3اختبار لرضيات البحث 62 ................................................................................
الفصع الخامس :االستنتا ات والتوصيات 76 ......................................................................
 5.1االستنتا ات76 ......................................................................................... :
 5.2التوصيات 79 ............................................................................................

الم ار ع 81 .......................................................................................................
الم ار ع العربية 81 .............................................................................................
الم ار ع األ ناية 86 ............................................................................................

ا

قائمة الجداول
دول : 1الفر اين الترويا االلرترونأ والترويا التمليدي 17.......................................................
دول : 2توايع االستبانة حسب عدد السجان لأ جع محالظة من محالظات غاة 41.................................
دول  : 3الخصائا والسمات الديم رالية لعينة عمالء انس للسطين لأ قطا غاة 41..............................
دول  :4الصد الداخلأ لفمرات المحور األول  -عناصر الترويا االلرترونأ 45...................................
دول  :5الصد الداخلأ لفمرات المحور الثانأ  -أدوات الترويا االلرترونأ 46....................................
دول  :6الصد الداخلأ لفمرات المحور الثالث  -المياة التنالسية47...............................................
دول  : 7معامع الثبات طريمة الت ائة النصفيةب 48..............................................................
دول  : 8معامع الثبات طريمة ألفا جرونباخب 48..................................................................
دول  : 9ممياس ليجرت الخماسأ 49.............................................................................
دول  :10اختبار التوايع الطايعأ Sample Kolmogorov-Smirnov-1ب 51.................................
دول  :11تحليع أبعاد المحور األول  -عناصر الترويا االلرترونأ 52............................................
دول  :12تحليع لمرات البعد األول  -اإلعالن االلرترونأ53......................................................
دول  :13تحليع لمرات البعد الثانأ العالقات العامة االلرترونية 54................................................
دول  :14تحليع لمرات البعد الثالث تنشيل المايعات االلرترونأ 55................................................
دول  :15تحليع أبعاد المحور الثانأ  -أدوات الترويا االلرترونأ 55..............................................
دول  :16تحليع لمرات البعد األول الترويا عار المواقع اال تماعية 56............................................
دول  : 17تحليع لمرات البعد الثانأ الترويا من خالل محرجات البحثب58.......................................
دول  :18تحليع لمرات البعد الثالث  -الترويا باستخدام الموقع االلرترونأ لانس للسطين 59........................
دول  :19تحليع لمرات البعد الرابع  -الترويا عار الاريد االلرترونأ 60............................................
دول  :20تحليع لمرات البعد الخامس  -الترويا عار شبجات الهات

المحمول 61..................................

دول  :21تحليع لمرات المحور الثالث المياة التنالسية 61..........................................................
دول  :22تحليع االنحدار الخطأ البسيل ألثر اإلعالن االلرترونأ لأ تحميق المياة التنالسية 63....................
دول  : 23تحليع االنحدار الخطأ البسيل ألثر العالقات العامة االلرترونية لأ تحميق المياة التنالسية 63............
دول  :24تحليع االنحدار الخطأ البسيل ألثر تنشيل المايعات االلرترونأ لأ تحميق المياة التنالسية 63............
دول  : 25تحليع االنحدار الخطأ المتعدد ألثر عناصر الترويا االلرترونأ لأ تحميق المياة التنالسية 65............
دول  :26تحلي ع االنحدار الخطأ البسيل ألثر الترويا عار المواقع اال تماعية لأ تحميق المياة التنالسية 65........
دول  : 27تحليع االنحدار الخطأ البسيل ألثر الترويا من خالل محرجات البحث لأ تحميق المياة التنالسية 66.....
دول  : 28تحليع االنحدار الخطأ البسيل ألثر الترويا باستخدام الموقع االلرترونأ لانس للسطين لأ تحميق المياة

التنالسية 66......................................................................................................
دول  :29تحليع االنحدار الخطأ البسيل ألثر الترويا عار الاريد االلرترونأ لأ تحميق المياة التنالسية66..........
دول  : 30تحليع االنحدار الخطأ البسيل ألثر الترويا عار شبجات الهات

المحمول لأ تحميق المياة التنالسية 67..

دول  : 31تحليع االنحدار الخطأ المتعدد ألثر أدوات الترويا االلرترونأ لأ تحميق المياة التنالسية 69.............

دول  :32نتائا تحليع التباين األحادي One Way ANOVAب اين متوسطات است ابات المبحوثين حول أثر
الترويا االلرترونأ لأ تحميق المياة التنالسية تعا إلى العمر 70 ...................................................
دول  :33نتائا تحليع التباين األحادي One Way ANOVAب اين متوسطات است ابات المبحوثين حول أثر

الترويا االلرترونأ لأ تحميق المياة التنالسية تعا إلى سنوات الخارة 71 ...........................................
دول  :34اختبار شفيه للفرو اين المتوسطات حسب مت ير سنوات الخارة 72 .....................................
دول  :35نتائا اختبار  Tحسب للفرو اين متوسطات است ابات المبحوثين حول أثر الترويا االلرترونأ لأ

تحميق المياة التنالسية تعا الى ال نس 72 ........................................................................
دول  :36نتائا تحليع التباين األحادي One Way ANOVAب اين متوسطات است ابات المبحوثين حول أثر
الترويا االلرترونأ لأ تحميق المياة التنالسية تعا إلى المؤهع العلمأ 73 ..........................................
دول  :37اختبار شفيه للفرو اين المتوسطات حسب مت ير المؤهع العلمأ 73 ....................................
دول  :38نتائا تحليع التباين األحادي One Way ANOVAب اين متوسطات است ابات المبحوثين حول أثر

الترويا االلرترونأ لأ تحميق المياة التنالسية تعا إلى الدخع الشهري 74 ..........................................
دول  :39نتائا تحليع التباين األحادي One Way ANOVAب اين متوسطات است ابات المبحوثين حول أثر
الترويا االلرترونأ لأ تحميق المياة التنالسية تعا إلى المحالظة 75 ...............................................
دول  :40اختبار شفيه للفرو اين المتوسطات حسب مت ير المحالظة 75 .........................................

قائمة األشكال
شجع  :1نموذج البحث 4..........................................................................................
شجع  :2نموذج اورتر للمو التنالسية الخمسة 36 ..................................................................

قائمة المالحق

ملحق رقم 1ب :أداة البحث االستبانةب 89 ......................................................................................................
ملحق رقم 2ب :قائمة بأسماء المحجمين لالستبانة 93 ........................................................................................

الفصل األول
اإلطار العام للبحث
 1.1مقدمة
ش ععهد العالم تطورات جايرة لأ عالم االتص ععاالت والمواص ععالت أثرت بش ععجع جاير على مختل

وانب

والت ارية ،وبرات مع االنترنت مفاهيم ديدة لرض ع ع ععت على معظم المطاعات ض ع ع ععرورة التري

معها،

الحياة العملية ،وقد غيرت شع ع ععبجة االنترنت الرثير من طر عمع معظم النشع ع ععاطات العلمية والتعليمية
ومن المطعاعات التأ تأثرت جثي ار اتطور تمنيعة المعلومات قطعا األعمعال لأ عدة م عاالت جعالت عارة
والتسع ع ع ععويق ،وظهرت مفاهيم الت ارة االلرترونية والتسع ع ع ععويق االلرترونأ ،وأصع ع ع ععبح أصع ع ع ععحاب منظمات

األعمال ملامين بالتعامع مع تلس المفاهيم اهدف البماء والمحالظة على المجانة لأ الس ع ع ع ع ع ععو

الختم2015 ،؛ وصارة2010 ،ب.

س ع ع ع ع ع ععر

وأص ع ع ع ع ععبحت الت ارة االلرترونية تلعب دو ار لعاال ،اس ع ع ع ع ععتطاعت من خالله بعض منظمات األعمال أن
تش ععق طريمها لأ عالم المنالس ععة الش ععديدة ،بالتو ه لخارج الحدود المحلية اهدف ض ععمان البماء وتحميق

الرقأ والنمو واالادهار ،من خالل اسع ع ع ععتخدام االنترنت والوسع ع ع ععائع االلرترونية لتحميق أهدالها وت نيب
ابائنها المشع ع ععمة والحد من ضع ع ععيا الوقت والمال وال هد لترويا منت اتها وعرضع ع ععها باألس ع ع عوا  ،جونها
تعتار وسع ععيلة تمنية لهذا العصع ععر المتمدم ،جما تعتار أيضع ععا لعالة لأ تلاية احتيا ات ورغبات العمالء
شنينأ2014 ،؛ وع ياة2010 ،ب.

من هة والمنظمات بسهولة ويسر من هة أخر

ويعد مفهوم التس ع ع ع ععويق االلرترونأ أحد أهم النتائا لثورة المعلومات والتأ أثرت بش ع ع ع ععجع مباش ع ع ع ععر على

عملية التسعع ع ععويق لأ وقتنا الحاضعع ع ععر ،حيث تأثرت الوسع ع ع ععائع التمليدية اهذا التطور الس ع ع ع عريع للوسعع ع ععائع
والتمنيات الحديثة التأ تش ع ع ع ععتمع على ميع األنش ع ع ع ععطة التس ع ع ع ععويمية لأ مختل

المنظمات .ويس ع ع ع ععتخدم

التسع ع ع ع ع ع ععويق االلرترونأ ماي ا من التطايمات أل هاة الحاسع ع ع ع ع ع ععوب وترنولو يا االتصع ع ع ع ع ع ععاالت لأ تبادل
المنت ات والمعلومات ،حيث يتم الربل الفاعع اين البائع والمشع ع ع ع ع ع ععتري وتبادل المعلومات والمنت ات
سع ع ععلع ،خدمات ،ألجارب وتحويع األموال لأ أسع ع ععر األوقات وبأقع الترالي

وبأعلى ودة الفضع ع ععع،

2015؛ والشري 2007 ،ب.

ويعتار مفهوم المايا التسععويمأ أحد مفاهيم التسععويق االلرترونأ المهمة ،حيث يتضععمن المنتا ج وهر

و ود ميع األبعاد التسويمية األخر  ،والسعر جمحدد لماول العمالء بشراء المنتا وذلس نظير المنفعة
المتحممة من عملية الش ع ع عراء ،ومجان التسع ع ععليم أو المدرة على الوصع ع ععول إلى العميع المرتمب لأ المجان

الذي يفضععله ،والترويا وما يتضععمنه من اسععتعراض للماايا التأ يحملها المنتا للعميع المرتمب وجيفية
اقناعه اذلس من خالل اإلعالن والايع الشع ع ع ععخصع ع ع ععأ والدعاية وغيرها من الوسع ع ع ععائع التروي ية األخر
شال 2011 ،ب.
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وانطالقا من أن الترويا االلرترونأ هو أحد العناصع ع ع ع ع ع ععر المهمة من عناصع ع ع ع ع ع ععر المايا التسع ع ع ع ع ع ععويمأ

االلرترونأ ،لإن أهميته تنبع من أنه األداة الفعالة التأ تسع ع ع ع ع ع ععتخدمها العديد من المنظمات لأ وقتنا
الحاضع ع ع ع ع ع ععر لأ تحميق عملية االتص ع ع ع ع ع ع ععال مع الايئة الداخلية والايئة الخار ية وما ليهما من عمالء
ومنالس ععين ،اهدف التعرف على ما ي ري لأ تلس الايئات ،وما من ش ععس لأ أن ن ا أية منظمة ليما
تمدمه لل مهور من ألجار أو سعع ع ع ععلع أو خدمات يتوق

بشع ع ع ع ععجع جاير على مد لاعلية االسع ع ع ع ععتراتي ية

التروي ية المستخدمة العادلأ2011 ،ب .هذا وقد الغ ح م اإلنفا لأ م ال الترويا االلرترونأ عام
 106 2013مليعار دوالرب ،وارتفع لأ ععام  2014ليص ع ع ع ع ع ع ععع  120مليعار دوالرب ،ومن المتوقع أن
يصع مع نهاية العام  2015إلى  132مليار دوالرب ).(Go-Gulf, accessed, 2015

ولما جان مص ععطلح المياة التنالس ععية يس ععتحوذ على مجانة مهمة لأ عدة م االت ،ومن اينها التس ععويق

االلرترونأ -لإن المنظمات تس ع ع ع عععى اهدة لتحميق هذه المياة التنالس ع ع ع ععية ،لفأ ظع انفتا األسع ع ع ع عوا

وسععرعة انتمال وتداول المعلومات تاداد المنالسععة اين المنظمات اهدف المحالظة على عمالئها وايادة

حصع ع ع ععتها السع ع ع ععوقية ،لالمياة التنالسع ع ع ععية هأ محصع ع ع ععلة العديد من العوامع المختلفة لأ أنماطها ودر ة
تأثيرها ،مثع الترلفة المنخفضع ع ع ععة وال ودة العالية وسع ع ع ععرعة االسع ع ع ععت ابة لرغبات العميع باإلضع ع ع ععالة إلى

االاترار لأ العمع .وهذا يعنأ أن المياة التنالس ععية هأ المدرة المس ععتمرة على موا هة مختل

مص ععادر

المنالسة لأ ظع محيل مت ير ،األمر الذي يتطلب تحميق األلضلية التنالسية ،التأ تمجن من الحفا
على تلس المدرة التنالسية واستمرارها داسأ2012 ،ب.

وقد تمحور هذا البحث حول أثر الترويا االلرترونأ لأ تحميق المياة التنالسع ع ع ع ععية لأ انس للسع ع ع ع ععطين،
والذي تأسع ع ععس لأ العام  1960جمؤس ع ع عسع ع ععة مالية تسع ع عععى للنهوض بمسع ع ععتو الخدمات المص ع ع عرلية لأ

للس ع ع ع ععطين ،وتمويع مختل

المش ع ع ع ععاريع ،وتلاية االحتيا ات المالية والمصع ع ع ع عرلية للشع ع ع ع عرائح اال تماعية

واالقتصع ع ععادية المختلفة .ويعد انس للسع ع ععطين من أرار الانوس الوطنية ،واألرثر انتشع ع ععا ار من حيث عدد

الفرو والمجاتب وأ هاة الصراف اآللأ الموقع االلرترونأ لانس للسطين2015 ،ب.
 1.2مشكلة البحث
لأ ظع النظام العالمأ ال ديد المت ير الذي يموم على الحرية واالنفتا والمنالس ع ععة ،قدمت وال االت العديد
من منظمات األعمال ومن ض ع ع ععمنها الانوسب اهتماما عاليا بالتس ع ع ععويق االلرترونأ بش ع ع ععجع عام وبالترويا

االلرترونأ بش ععجع خاا ،وتموم اتخص ععيا موارد مالية وبشع عرية وتمنية جايرة لتطويره من أ ع المس ععاهمة

لأ تحس ع ع ععين مياتها التنالس ع ع ععية .وتؤدي عناص ع ع ععر وأدوات الترويا االلرترونأ دو ار هاما لأ الوص ع ع ععول إلى
العميع من خالل تاويده بالمعلومات المناسع ع ععبة ،حول الخدمة الممدمة ،لأ الوقت المناسع ع ععب ،وباسع ع ععتخدام
الوسيلة المناسبة ،وهو ما سيحرس سلوجه الشرائأ ت اه الخدمة التأ تمدمها المنظمة.
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ويتضح من خالل الدراسة االستطالعية المادئية التأ أ راها الباحث على " "50عميال من عمالء انس

للسطين لأ قطا غاة ،أن 73%ب منهم قالوا أن الانس يستخدم عناصر الترويا االلرترونأ اإلعالن
االلرترونأ ،العالقات العامة االلرترونية ،وتنشيل المايعات االلرترونأب وجذلس أدواته الترويا عار

المواقع اال تماعية ،الترويا من خالل محرجات البحث ،الترويا باستخدام الموقع االلرترونأ لانس

للسطين ،الترويا باستخدام الاريد االلرترونأ ،والترويا عار شبجات المحمولب .جما أشارت النتائا أنه
بالرغم من استخدام الانس لعناصر وأدوات الترويا االلرترونأ إال أن 70%ب منهم قالوا أن هناس تأخر

لأ وصول الرسائع النصية أحيانا .جما أوضح 65%ب منهم أن هناس بعض التأخر لأ الرد على
هوات

الانس .وأن 68%ب منهم يضطرون إلى االنتظار لفترات طويلة عند الحا ة للسحب من الصراف

اآللأ وباألخا لأ أوقات صرف رواتب الموظفين الحجوميين .ولعع بعض المؤشرات والنتائا الصادرة
عن دراسات تم إ راؤها لأ دول أخر مثع دراسة ( ،Khan )2015دراسة (،Adegbuyi et al )2015

ودراسة ( Khraim and Alkarablieh )2013تتوالق مع نتائا الدراسة االستطالعية المادئية .لذلس لإن

مشجلة البحث تتمثع لأ معرلة أثر الترويا االلرترونأ لأ تحميق المياة التنالسية من و هة نظر عمالء

انس للسطين لأ قطا غاة.
 1.3فرضيات البحث
 هناس تأثير لعناصع ع ع ع ع ع ععر الترويا االلرترونأ اإلعالن االلرترونأ ،العالقات العامة االلرترونية،
وتنشيل المايعات االلرترونأب على تحميق المياة التنالسية عند مستو داللة .α = 0.05

 هنععاس تععاثير ألدوات الترويا االلرترونأ الترويا عار المواقع اال تمععاعيععة ،الترويا من خالل
محرجات البحث ،الترويا باسع ع ع ع ع ع ععتخدام الموقع االلرترونأ لانس للسع ع ع ع ع ع ععطين ،الترويا عار الاريد

االلرترونأ ،والترويا عار ش ععبجات الهات

داللة .α = 0.05

المحمولب على تحميق المياة التنالس ععية عند مس ععتو

 هناس لرو ذات داللة احص ع ععائية لأ اس ع ععت ابات المبحوثين حول عناص ع ععر الترويا االلرترونأ
تعا للمت يرات الععديم راليععة العمر ،ال نس ،المؤهععع العلمأ ،الحععالععة اال تمععاعيععة ،والععدخععع

الشهريب.
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 1.4نموذج البحث ومتغيراته
المتغير التابع

المتغيرات المستقلة

شكل  :1نموذج البحث

 1.5أهداف البحث
 تعري

عناصع ع ع ع ع ع ععر الترويا االلرترونأ اإلعالن االلرترونأ ،العالقات العامة االلرترونية،

تنشيل المايعات االلرترونأب.

 التعرف على مد اقبال العمالء على استخدام وتصفح أدوات الترويا االلرترونأ لانس للسطين.

 التعرف على األهميععة النسع ع ع ع ع ع ععايععة لرععع أداة من أدوات الترويا االلرترونأ لأ تحميق المياة
التنالسية لانس للسطين.

 اختبععار األثر اين المت يرات المسع ع ع ع ع ع ععتملععة والتععابعععة ،ليمععا يتعلق بععأثر الترويا االلرترونأ لأ
تحميق المياة التنالسية لأ انس للسطين من و هة نظر العمالء.

4

 تمديم م موعة من التوصيات والممترحات المناسبة إلدارة انس للسطين ،وللباحثين اآلخرين،
والتأ من شععأنها أن تعمع على ايادة لاعلية عناصععر الترويا االلرترونأ ،و علها أرثر قدرة

على تحميق المياة التنالسية.
 1.6أهمية البحث

يسع ععتمد هذا البحث أهميته من أنه يتناول موضع ععو حيوي وحديث من موضع ععوعات التسع ععويق االلرترونأ

وهو الترويا االلرترونأ وأدواتععه المختلفععة ،وهو مععا توليععه العععديععد من منظمععات األعمععال اهتمععامععا عععاليععا
وتموم اترريس موارد جايرة لتطويره من أ ع المسع ععاهمة لأ تحسع ععين مياتها التنالسع ععية .ولأ هذا اإلطار،

لإنه تم التطر إلى أهمية البحث من الناحيتين العلمية والعملية على النحو التالأ:
 1.6.1األهمية العلمية للبحث

يعتار ه ععذا البح ععث أح ععد المح ععاوالت المي ععداني ععة للوقوف على أثر الترويا االلرترونأ لأ تحميق المياة

التنالسععية ،جما يعتار البحث إضععالة للمجتبة الفلسععطينية ،سععيسععتفيد منه باحثون آخرون مهتمون بالترويا
االلرترونأ جأحد عناصر المايا التسويمأ االلرترونأ .هذا ا انب أن البحث سيساهم لأ سد اء من
الف وة المو ودة لأ قلة الدراسات العربية لأ هذا الم ال حسب إطال ومعرلة الباحث.

 1.6.2األهمية العملية للبحث

يسهم هذا البحث لأ تطوير أدوات الترويا االلرترونأ التأ يستخدمها المطا المصرلأ بشجع عام لأ

للس ع ععطين جأحد عناص ع ععر المايا التس ع ععويمأ االلرترونأ لأ خدمة العمالء والس ع عععأ إلى تلاية احتيا اتهم
ورغباتهم ،باإلضالة لتعري

عناصر الترويا االلرترونأ جمفهوم حديث نسايا ،جما سيساهم لأ تطوير

األدوات التأ يستخدمها انس للسطين بشجع خاا ،وهو ما يؤد لتعايا أنشطة االتصاالت اين الانس
وعمالئه مما يؤدي إلى تحميق المياة التنالسية ،ولأ المحصلة النهوض باالقتصاد الوطنأ الفلسطينأ.

مع العلم بأن مصع ع ع ع ع ع ععرولات انس للسع ع ع ع ع ع ععطين على اإلعالن لأ العام  2014ال ت  3.752.545دوالر

أمريجأب ،انسع ع ععبة ايادة 1.54%ب عن العام  2013التأ ال ت  3.695.475دوالر أمريجأب التمرير

السنوي لانس للسطين2014 ،ب.
 1.7الدراسات السابقة

تم تمديم عدد من الد ارسع ع ععات السع ع ععابمة المرتبطة بموضع ع ععو البحث ومت يراته المسع ع ععتملة والتابعة ،حيث تم
تمسيم الدراسات السابمة على النحو التالأ:

 الدراسات المتعلمة بالترويا االلرترونأ.
 الدراسات المتعلمة بالمياة التنالسية.
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وقد تم تمسع ع ع ععيم جع محور إلى اأين هما الد ارسع ع ع ععات المحلية والعربية ،والد ارسع ع ع ععات األ ناية ،و ر

ترتياها امنيا من األحدث إلى األقدم.

 1.7.1الدراسات المتعلقة بالترويج االلكتروني

 1.7.1.1الدراسات المحلية والعربية
 -دراسة الفضل ()2015

هدلت هذه الد ارسععة إلى التعرف على دور المؤش عرات المعلوماتية لمواقع التواصععع اال تماعأ لأ

ق اررات الترويا للخدمات والمنت ات لأ م موعة من الشرجات العراقية ،وقد توصلت هذه الدراسة
إلى :عدم تأثير المؤشع عرات المعلوماتية لمواقع التواص ععع اال تماعأ بص ععورة م تمعة على ق اررات

الترويا للخدمة والمنتوج ،هناس أهمية خاصع ععة لبعض مواقع التواصع ععع اال تماعأ ال سع ععيما موقع

) (Facebookلأ رلد المرار التروي أ وقاعدة ايانات الشع ععرجة بالمعلومات ،و ود تحفظات لد

المتخص عصععين بالتسععويق على بعض المؤش عرات المعلوماتية لأ مواقع التواصععع اال تماعأ ،وقد
اعتار بعض المتخصصين أن استراتي ية الشرجة وق ارراتها وخططها المتعلمة بالترويا للخدمة أو

المنتا ليس بالض ع ع ع ع ع ععرورة أن تعتمد على جع ما تولره مواقع التواص ع ع ع ع ع ععع اال تماعأ من معلومات

واحصائيات.

 -دراسة محمد ()2014

سع ع ع ع ع ع عععت هذه الد ارسع ع ع ع ع ع ععة إلى التعرف على دور العالقات العامة لأ الترويا لمشع ع ع ع ع ع ععرو الحجومة
االلرترونية لأ الس ع ععودان ،وقد توص ع ععلت هذه الد ارس ع ععة إلى النتائا التالية :نس ع ععبة الذجور أعلى من

اإلناث لأ هود الترويا لمشرو الحجومة االلرترونية ،حيث ال ت نسبة المشارجة للفئة العمرية
30-20ب %46ب وهأ أعلى نسععبة اين الفئات العمرية تليها الفئة 31-40ب انسععبة  ،%35جما

ال ت نسع ع ععبة المشع ع ععارجة األعلى من حيث مسع ع ععتو التعليم حملة در ة البجالوريوس وهأ 60%ب
يليها لئة أص ع ععحاب الش ع ععهادات العليا ما س ع ععتير ودجتوراةب حيث ال ت  ،)30%ومن حيث عدد

س ع ععنوات الخارة لجانت أعلى نس ع ععبة مش ع ععارجة للفئة  6 - 4س ع ععنواتب وهأ  )40%تلأ ذلس نس ع ععبة
%37ب للفئة من سنة إلى  3سنواتب.

 دراسة اسماعيل ()2013هدلت هذه الد ارسع ع ع ع ع ع ععة إلى التعرف على واقع اسع ع ع ع ع ع ععتخدام طر الترويا االلرترونية ،وأثرها على
مايعات شععرجات االتصععاالت وترنولو يا المعلومات لأ قطا غاة والضععفة ال ربية ،وقد توصععلت

الد ارسععة إلى عدة نتائا من أهمها :و ود تأثير اي ااأ السععتخدام الشععرجات محع الد ارسععة ألدوات
الترويا االلرترونأ على مايعاتها ،الشع ع ع ع ع ع ععرجات محع الد ارسع ع ع ع ع ع ععة لم تول االهتمام الرالأ ألدوات
الترويا االلرترونأ ،تفاوت نسععبة النشععا على المواقع اال تماعية اهدف الترويا االلرترونأ من
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قاع الشع ع ع ععرجات ،تموم الشع ع ع ععرجات بمياس أثر حمالتها التروي ية عار االنترنت والهات

المحمول،

وساعد استخدام أدوات الترويا االلرترونأ تلس الشرجات على اناء عالقات مع شرجات خار ية.

 دراسة سليمان ()2011عمدت هذه الد ارسع ععة إلى معرلة معوقات تانأ اسع ععتراتي ية لإلعالن االلرترونأ لأ سع ععو التأمين

المصععري ،وقد توصععلت هذه الد ارسععة إلى :عدم و ود اهتمام من انب شععرجات التأمين المص عرية
باإلعالن االلرترونأ على االنترنت ،ضع ع ععيا العديد من الفرا التسع ع ععويمية التأ جان من الممجن

أن تدعم الموق

التنالس ععأ لأ س ععو التأمين ،أما عن المعوقات التأ حالت دون التطايق الفعال

لإلعالن االلرترونأ على ش ع ع ع ع ععبجة االنترنت لأ س ع ع ع ع ععو التأمين المص ع ع ع ع ععري لجانت حداثة مفهوم
اإلعالن االلرترونأ وعدم و ود تأييد جاف من انب اإلدارة العلياب

 دراسة شالش وآخرون ()2011س عععت هذه الد ارس ععة إلى التعرف على أثر اس ععتخدام التس ععويق االلرترونأ لأ تحميق مياة تنالس ععية
لشع ععرجات الدواء األردنية ،وجانت النتائا التأ توصع ععلت إليها الد ارسع ععة جالتالأ :مسع ععتو اسع ععتخدام
التسععويق االلرترونأ لأ شععرجات الدواء األردنية هو مسععتو متوسععل ،وأن تحميق المياة التنالسععية
لشععرجات صععناعة الدواء األردنية ذات مسععتو متوسععل ،ضععرورة تولير انى تحتية قادرة على تانأ
اس ع ع ع ععتخدام التس ع ع ع ععويق االلرترونأ ،والعمع على تولير ش ع ع ع ععرو األمان والثمة ألطراف عملية الدلع
االلرترونأ مما يؤدي إلى تحميق المياة التنالسية.

 دراسة إسماعيل وآخرون ()2010رجات هذه الد ارس ع ع ععة على التس ع ع ععويق االلرترونأ واس ع ع ععتخدام الوس ع ع ععائع االلرترونية جأدوات للتمايا
بمنظمات األعمال لأ األردن ،حيث توصلت هذه الدراسة إلى :و ود عالقة ارتبا اين استخدام

منظمات األعمال للتسعع ع ععويق االلرترونأ وتمليع الترالي

المالية واألعباء ال س ع ع ععدية على العمالء

المشع ع ع ععترين ،تمليع الوقت وال هد الماذول للحصع ع ع ععول على خدمات لورية يشع ع ع ععجالن مياة تنالسع ع ع ععية
للمنظمة ،وأردت الد ارس ع ع ع ععة أيض ع ع ع ععا على ض ع ع ع ععرورة موالمة العمالء على اعتماد خدمات التس ع ع ع ععويق
االلرترونأ العتبارات تمليع الوقت وال هد لأ الحصول على الخدمة بالنسبة لهم.
 دراسة السبيعي والجلهمي ()2010سعت هذه الدراسة إلى تمييم نشا التسويق االلرترونأ لأ الشرجات السعودية ،وقد توصلت إلى
النتائا التالية :يو د أثر اي ااأ للتسععويق االلرترونأ لأ دعم النشععا التسععويمأ للشععرجات ،أعلى
نس ع ععبة للدوالع نحو اس ع ععتخدام التس ع ععويق االلرترونأ هأ تاويد العمالء بالمعلومات عن المنت ات؛

وبالتالأ س ع ععهولة وصع ع عولهم للمعلومات بأس ع ععاليب أقع ترلفة ،أما عن أرار التحديات التأ تعترض
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التسع ع ععويق االلرترونأ لهأ الخصع ع ععوصع ع ععية واألمن ،يليها التطور الترنولو أ ثم عدم قناعة اإلدارة
العليا بالتسويق االلرترونأ.

 دراسة األسطل ()2009تناولت هذه الد ارس ع ععة واقع اس ع ععتخدام التس ع ععويق االلرترونأ لد الانوس العاملة لأ قطا غاة ،وقد

توصع ععلت إلى عدة نتائا أهمها :تو د ماايا متحممة بالنسع ععبة للانس والرادر الوظيفأ عند اسع ععتخدام
التس ع ععويق االلرترونأ ،يمنح الانس العديد من الماايا لعمالئه عند اس ع ععتخدام التس ع ععويق االلرترونأ،
يوا ه موظفو الانس وجذلس العمالء ص ع ع عععوبات عند اس ع ع ععتخدام التس ع ع ععويق االلرترونأ ،تولر قاعدة
ايانات يسعععاهم لأ اسعععتخدام التسعععويق االلرترونأ بشع ععجع يد بالنس ععبة للانس ،وأن تولر عنصع ععري

الثمة واألمان يساهم بشجع لعال لأ استخدام التسويق االلرترونأ.
 -دراسة الربدي ()2008

هدلت هذه الد ارس ع ععة إلى التعرف على مد إقبال عمالء الخطو ال وية الس ع عععودية على موقعها
االلرترونأ ،وقد توصع ععلت هذه الد ارسع ععة إلى م موعة من النتائا منها :أن  %75من ألراد العينة
تسع ععتخدم الموقع االلرترونأ السع ععتعراض وح ا الرحالت الرترونيا ،أرثر من  %80من الرحالت

التأ يتم ح اها الرترونيا يتم دلعها بشع ع ععجع غير الرترونأ %90 ،من أل ارد العينة توالق على أن
الوصول للمنت ات لأ أي وقت يأتأ لأ ممدمة العوامع المش عة الستخدام المواقع االلرترونية،
جما أردت الد ارسع ع ع ع ع ع ععة و ود اقتران اين المؤهع العلمأ ومسع ع ع ع ع ع ععتو صع ع ع ع ع ع عععوبة التعامع مع الموقع
االلرترونأ للشرجة.
 دراسة الصرفندي ()2007تطرقت هذه الد ارس ع ععة إلى واقع التس ع ععويق االلرترونأ لأ ظع العولمة لأ األردن ،حيث توص ع ععلت
إلى :و ود سعععأ من ميع الشععرجات على اختالف أح امها نحو اسععتخدام التسععويق االلرترونأ،
بالرغم من و ود الرثير من العمبات أمام اس ع ععتعمال أس ع ععاليب ترنولو ية حديثة لأ األردن ،إال أن

هناس الرثير من المحفاات الس ع ع ععتعمال تلس الترنولو يا بطر متعددة ،وأض ع ع ععالت أن هناس العديد
من المؤس ع ع عسع ع ععات مثع الانوس وشع ع ععرجات االتصع ع ععاالت الخلوية ،وبعض الم معات الت ارية ادأت
باستخدام سياسة التسويق االلرترونأ من أ ع أن ت د لها مجان لأ عالم الت ارة االلرترونية.
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 1.7.1.2الدراسات األجنبية
 دراسة (Li et al )2015هدلت هذه الد ارس ع ع ععة إلى الممارنة اين أنش ع ع ععطة التس ع ع ععويق عار المواقع االلرترونية للفناد ما اين
الحاض ععر والمس ععتماع لأ الواليات المتحدة األمريجية ،وقد توص ععلت إلى النتائا التالية :رجا معظم
المس ع ع ععت ياين للعينة على أرثر من نو واحد من األسع ع ع عوا  ،عرض ع ع ععت المواقع االلرترونية لفناد

الواليات المتحدة األمريجية التطايمات الثالثة التالية وهأ معلومات الضع ع ع ع ع ع ععيالة ،معلومات عن

الفند  ،الخرائل وات اهات الس ع ععيرب ،أقع التطايمات ش ع ععيوعا عار المواقع االلرترونية لتلس الفناد

جانت تطايمات غرف الدردشة حيث ال ت نساتها  %12من إ مالأ التطايمات ،وأرثر التطايمات

الثالثة ش ع ععيوعا عار المواقع االلرترونية للفناد جان تطايق المعلومات عن الفند جوس ع ععيلة لحث
المتصفح على االتصال والح ا.
 دراسة (Khan )2015عمدت هذه الد ارسع ع ع ع ع ع ععة إلى التعرف على قدرة المواقع االلرترونية للانوس اإلسع ع ع ع ع ع ععالمية لأ ماليايا

ات يير النظرة السععلاية ت اه تلس الانوس ،وقد توصععلت إلى النتائا التالية :تتيح المواقع االلرترونية

للانوس االس ع ع ع ع ع ععالمية لأ ماليايا الرس ع ع ع ع ع ععوم الايانية للعمالء عار مواقعها االلرترونية على ش ع ع ع ع ع ععبجة

االنترنت ،تمدم الانوس اإلس ع ع ع ع ععالمية عددا من العروض التشع ع ع ع ع ع يعية وال وائا ل ذب العمالء مثع
األ هاة الرهربائية والحمائب الرياضععية باإلضععالة لحميبة الحا أو غيرها من األدوات التأ تختا
بالشع ع عريعة اإلس ع ععالمية ،جما وتعرض تلس الانوس عار مواقعها اآليات المرآنية واألحاديث الشع ع عريفة

بالل ة الماالوية.

 دراسة (Shanthkumari and Priyadarsini )2013سع ع عععت هذه الد ارسع ع ععة إلى معرلة أهم اسع ع ععتراتي يات الترويا االلرترونأ المسع ع ععتخدمة لأ التسع ع ععويق
االلرترونأ لأ العالم ،وقد توص ع ععلت إلى أن أهم تلس االس ع ععتراتي يات هأ :وا هات اإلعالن عار

المواقع االلرترونية ،الترويا عار محرجات البحث ،الترويا عار الاريد االلرترونأ ،الرعاية وهأ
اسععتضععالة الوا هات االعالنية للمنظمة عار مواقع أخر لديها عدد اوار جاير" ،الود تس" وهأ
أيمونات تظهر على سطح المجتب أو على شبجة االنترنت تظهر محتو إعالنأ للشرجة المعلنة،

المدونات االلرترونية ،الشع ع ع ععبجات اال تماعية ،النشع ع ع ععر ،ومسع ع ع ععاعدات تحديد األهداف وهأ مواقع
الرترونية تسع ع ع ع ععاعد المنظمة لأ اختيار قنوات اإلعالن األنسع ع ع ع ععب ولق م ال عملها أو المنت ات
والخدمات التأ تمدمها.
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 دراسة (Hooda and Aggarwal )2012هدلت هذه الد ارسع ع ععة إلى التعرف على سع ع ععلوس المسع ع ععتهلس ت اه التسع ع ععويق االلرترونأ لأ الهند ،حيث

توص ع ع ع ع ع ععلت إلى العديد من النتائا منها :ال تو د عالقة اين اس ع ع ع ع ع ععتخدام االنترنت وال نس بالنس ع ع ع ع ع ععبة

للمبحوثين ،تو د عالقة قوية اين الدخع الش ع ععهري وبين اس ع ععتخدام االنترنت لأ التس ع ععو واتخاذ المرار
الش عرائأ ،أاد معظم المبحوثين تخولهم من الش عراء عار االنترنت ألسععباب األمن ،ويعتمد المبحوثون
ب ض النظر عن ال نس أن الشراء عار االنترنت أرثر لعالية وتولي ار للوقت بالنسبة لهم.

 دراسة (El-Gohary )2010تشع ععجع هذه الد ارسع ععة م ار عة أداية لم االت التسع ععويق االلرترونأ من و هة نظر المشع ععاريع الص ع ع يرة

ليما يتعلق بالتسععويق االلرترونأ لأ المملرة المتحدة ،حيث توصععلت إلى العديد من النتائا وهأ :أن
المواد المنشع ع ع ع ع ع ععورة لأ الفترة معا اين  2003و 2010ب قعد غطعت الم عاالت التعاليعة من التس ع ع ع ع ع ععويق

االلرترونأ األعم ععال االلرتروني ععة ،مج ععان الس ع ع ع ع ع ععو االلرترونأ ،الت ععارة االلرتروني ععة ،الم تمع ععات
االلت ارضع ع ع ععية ،التسع ع ع ععويق من خالل االنترنت ،تمييم أداء التسع ع ع ععويق االلرترونأ ،العالقات االلرترونية،

األمن االلرترونأ ،وادارة سعععلسعععلة التاويد االلرترونيةب ،وأن أرار موض ععو تم بحثه من الموضعععوعات

ذات العالقة بالتسويق االلرترونأ هو الت ارة االلرترونية.
 -دراسة (Armesh et al )2010

اهتمت هذه الد ارسع ععة بمعرلة تأثير التسعععويق االلرترونأ على ص ععناعة الحواس ععيب لأ ماليايا ،وقد
توصع ع ع ععلت إلى ما يلأ :تموم  %59من الشع ع ع ععرجات المبحوثة اتسع ع ع ععويق أ هاة الرمايوتر من خالل

االنترنت ،معدل االقبال على شعراء منت ات الرمايوتر ياداد اايادة مسععتو التعليم إلى حد معين،
ال تو د لرو من حيث ال نس ت اه االقبال على شعراء أ هاة الرمايوتر ،وأن معدل شعراء أ هاة

الرمايوتر حس ععب العر لأ ماليايا هأ  %20.3ماالويين 16.9 ،هنود %18.6 ،%ص ععينيين،
 44.1أ انب من نسيات أخر ب.
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 1.7.2الدراسات المتعلقة بالميزة التنافسية

 1.7.2.1الدراسات المحلية والعربية
 -دراسة الصادق ()2015

هدلت الدراسة إلى معرلة دور االاترار لأ تنمية المياة التنالسية للمؤسسة االقتصادية لأ ال اائر،
وقد توص ععلت إلى النتائا التالية :س ععاب تفو المؤسع عس ععة االقتص ععادية عن بمية المنالس ععين هو المياة
التالسع ع ععية والتأ تمثلت لأ إنتاج منت ات مختلفة أو ذات ترلفة أقع ،لم تعد الماايا التنالسع ع ععية دائمة

بساب اشتداد المنالسة وهو ما يؤجد أن االاترار ضرورة ملحة للمؤسسة االقتصادية ،وأن المؤسسة

االقتصادية تعمع على تلاية طلبات العمالء من خالل تانيها لالاترار إال أنها رجات على االاترار

لأ المنتا ولم توليه نفس األهمية لأ التنظيم والعمليات.
 -دراسة القريوتي وآخرون ()2014

سع عععت هذه الد ارسع ععة إلى معرلة أثر المسع ععئولية اال تماعية لأ تحميق المياة التنالسع ععية لأ شع ععرجة
اين لالتصع ععاالت باألردن ،وقد توصع ععلت إلى النتائا التالية :يو د دور للمسع ععئولية اال تماعية لأ
تحميق المياة التنالسع ع ع ع ع ععية لأ شع ع ع ع ع ععرجة اين لالتصع ع ع ع ع ععاالت الخلوية ،يو د أثر للترجيا على العميع

وتحميق المياة التنالسععية ،يو د أثر لالهتمام بحع المشععجالت اال تماعية وتحميق المياة التنالسععية

لأ ش ععرجة اين ،االهتمام بالعاملين يؤدي إلى تحميق المياة التالس ععية لأ الش ععرجة ،االهتمام بالايئة

له داللة على تحميق المياة التنالسع ععية ،وأن المنالسع ععة الش ع عريفة لها أثر لأ تحميق المياة التنالسع ععية

لأ شرجة اين لالتصاالت الخلوية.

 -دراسة كاظم وعبد الوهاب ()2013

هدلت هذه الد ارسععة إلى ايان العالقة اين الترالي

الايئية وترالي

ال ودة لأ الوحدة االقتصععادية

وأثرهما لأ تروين المياة التنالسية وايادة الحصة السوقية ومن ثم ايادة األربا لتلس الوحدات لأ

الع ار  ،وقد توص ع ع ععلت إلى النتائا التالية :المحاس ع ع ععبة الايئية تمجن الوحدة من تمدير جل
ترالي

االنتاج

الايئة إلى أنشععطة المنع ،الحصععر والمياس،

ص ع فن
على ألضععع و ه لتحميق األهداف ،ت ف
الرقابة ،والفش ععع الايئأب ،ويو د ص عععوبة لأ قياس األداء المحاس ععاأ لألداء الايئأ بس ععاب تنوعه،
ويو د أهمية استراتي ية لل ودة على صعيد الوحدة والابون.

 -دراسة نايل ()2013

سع ع عععت هذه الد ارسع ع ععة إلى معرلة العالقة اين طر التدريب وتحميق المياة التنالسع ع ععية لأ الشع ع ععرجة
العامة لصععناعة الح ارريات لأ الفلو ة بالع ار  ،وتوصععلت هذه الد ارسععة إلى العديد من النتائا من

أهمها :تو د عالقة قوية اين اس ع ع ع ع ع ععتخدام طر التدريب وتحميق المياة التنالس ع ع ع ع ع ععية ،مدخع النظرة
االس ع ععتراتي ية المعتمدة على الموارد ي عع المنظمة قادرة على تحميق الترامع ليما اين أقس ع ععامها،
وتس ع ععتند االس ع ععتراتي ية التنالس ع ععية إلى األنش ع ععطة الفريدة والمختلفة وهأ ما يحدد المرجا التنالس ع ععأ

للمنظمة لأ م ال السو أو الصناعة.
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 -دراسة البستنجي ()2011

رجات الد ارس ععة على معرلة أثر جفاءة نظم المعلومات التس ععويمية لأ ارتس ععاب المياة التنالس ععية لأ

الشرجات الصناعية األردنية ،وقد توصلت إلى النتائا التالية :يو د أثر واضح للمتطلبات المادية
والارم يات لأ النوعية وال ودة التنالسية ،هناس أثر مهم للمتطلبات المادية والبشرية والارم يات

لأ المرونة التنالسع ع ع ع ع ع ععية ،يو د أثر مهم للمتطلبات المادية والبشع ع ع ع ع ع ععرية والارم يات واإلدارية لأ
ارتسععاب السععرعة التنالسععية ،وو ود أثر مهم للمتطلبات المادية والبش عرية والارم يات لأ ارتسععاب
اإلادا واالاترار التنالسأ.

 -دراسة الفقهاء ()2011

هدلت هذه الد ارسع ععة إلى التعرف على أثر إدارة معلومات العمالء لأ تحسع ععين األداء المؤس ع عسع ععأ
وتحميق المياة التنالسع ع ععية لد الشع ع ععرجات المسع ع ععاهمة العامة المدر ة لأ سع ع ععو للسع ع ععطين لألو ار

المععاليععة ،حيععث توص ع ع ع ع ع ع علععت إلى النتععائا التععاليععة :تو ععد عالقععة قويععة اين إدارة المعلومععات واألداء
المؤسسأ بأبعاده م تمعة ،أرار تأثير إلدارة المعلومات يجون لأ انب الحصة السوقية ،وترجا

الشع ع ع ع ععرجات على مع المعلومات الخاصعع ع ع ععة بالعمالء أرثر من الترجيا على تحس ع ع ع ععين ودة تلس
المعلومات؛ اهدف استخدامها لأ الم اررات اإلدارية والتسويمية الحما.

-

دراسة شعبان ()2011

حاولت هذه الد ارس ع ع ع ععة التعرف على دور رأس المال الفجري لأ تحميق المياة التنالس ع ع ع ععية لش ع ع ع ععرجة
االتصاالت الخلوية الفلسطينية " وال" ،وتوصلت إلى ما يلأ :تتولر متطلبات رأس المال الفجري

لد شع ععرجة االتصع ععاالت الخلوية الفلسع ععطينية وال انسع ععبة حوالأ  ،%80وهو ما يؤهلها المتالس

رأس مال لجري متميا ،تتولر متطلبات رأس المال البشع ععري لد شع ععرجة االتصع ععاالت الفلسع ععطينية
وال انفس النس ع ععبة تمريبا ،وأن رأس المال البش ع ععري أقع تأثي ار من نظيره الفجري لأ تحميق المياة

التنالسية لشرجة وال.

 دراسة عريقات وآخرون ()2010تحدثت هذه الد ارسععة عن دور معايير االسععتمطاب والتعيين التأ يسععتخدمها انس اإلسععجان والت ارة

األردنأ لأ تحميق المياة التنالسع ع ععية ،وتوصع ع ععلت إلى ما يلأ :االعتماد على وجاالت التوظي
أثر مهم لأ تحميق المياة التنالسع ع ع ع ع ععية ،مسع ع ع ع ع ععاهمة اإلعالن الداخلأ لمعء الوظائ

له

المطلوبة لأ

الانس ضعععيفة دا ،يؤثر اسععتمطاب الموظفين ال دد ممن لديهم خارة لأ تحسععين المياة التنالسععية
للانس ،وأن تحفيا الموظفين ممن يتم تعيينهم لوظائ

لأ المياة التنالسية.
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داخلية لأ الانس ال يحمق مسع ع ع ع ععاهمة جايرة

 1.7.2.2الدراسات األجنبية
 دراسة (Gutierrez et al )2015هدلت هذه الد ارس ع ع ععة إلى التعرف على أثر إدارة االس ع ع ععتدامة على الوص ع ع ععول للمياة التنالس ع ع ععية لأ

ص ع ع ععناعة الفندقة لأ المجس ع ع ععيس ،وقد توص ع ع ععلت إلى النتائا التالية :يو د العديد من الموارد الميمة
ذات العالقة باالس ععتدامة التأ تؤثر لأ تحميق المياة التنالس ععية للفناد محع الد ارس ععة مثع الحفا

على الايئة الفناد الخض ع ع ع ع ع عراءب ،و ود اسع ع ع ع ع ععتراتي ية لد الفند يؤثر إي ابا على تحميق المياة

التنالسية ،يؤثر االاترار المستمر وت نب التمليد لأ الخدمات إلى تحميق المياة التنالسية ،ويؤدي
التنظيم إلى الوصول إلى مياة تنالسية مستدامة.
 دراسة (Gharehbashloni and Seify )2014تناولت هذه الدراسة تأثير التسويق العالئمأ على المياة التنالسية لد سلسلة مستودعات أصفهان

اإيران ،وقد توص ع ع ع ععلت إلى النتائا التالية :هناس تأثير قوي إلدارة الصع ع ع ع ع ار على المياة التنالس ع ع ع ععية،

ضع ع ععرورة تدريب العاملين على مفاهيم المياة التنالسع ع ععية ،جما أن إ راء د ارسع ع ععات حول سع ع ععاع تحميق
المياة التنالسععية يؤدي لتحميمها وايادة الحصععة السععوقية للشععرجات ،ضععرورة تانأ اإلدارة العليا للمياة
التنالسية جأساس لأ التسويق لضمان بماء المنظمة وايادة حصتها السوقية.
درسة (Munizu )2013
 -ا

عمدت هذه الد ارسعة إلى معرلة تأثير ممارسعات إدارة ال ودة الشعاملة على المياة التنالسعية واألداء

المؤسع عس ععأ لأ ص ععناعة األس ععماس باندونيس ععيا ،وجانت أهم النتائا :و ود تأثير إي ااأ لممارس ععات
إدارة ال ودة الشععاملة على جع من تحميق المياة التنالسععية واألداء المؤس عسععأ للشععرجات المبحوثة،
تتأثر المياة التنالسععية باألداء التنظيمأ ،ويتأثر األداء التنظيمأ بالمياة التنالسععية بشععجع أرار مما

تؤثر عليه ممارسات إدارة ال ودة الشاملة.
-

دراسة (Ismail et al )2010
تهدف هذه الد ارسع ععة إلى معرلة العالقة اين المياة التنالسع ععية المؤس ع عسع ععية واألداء تبعا لعمر وح م
المؤسسة لأ الشرجات الصناعية العاملة اوالية سلنا ور بماليايا ،حيث توصلت الدراسة إلى ما
يلأ :هناس لرو ذات داللة إحصع ع ع ععائية تبعا لمت يري عمر وح م المؤس ع ع ع عسع ع ع ععة حول العالقة اين

المياة التنالس ععية واألداء ،يؤثر عمر المؤسع عس ععة لأ قدرتها على تحميق المياة التنالس ععية إي ابا ،ال
يؤثر ح م المؤسسة لأ قدرة المؤسسة على تحميق المياة التنالسية واألداء األلضع ،وأن تحسين

األداء المؤسسأ يؤثر بموة لأ تحميق المياة التنالسية.
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 دراسة (Ramadan )2010س ع ع ع ع عععت هذه الد ارس ع ع ع ع ععة إلى معرلة أثر الثمالة التنظيمية على المياة التنالس ع ع ع ع ععية للمنظمات الصع ع ع ع ع ع يرة
والمتوسععطة اوالية ويسععجونسععن بالواليات المتحدة األمريجية ،وقد اسععتنت ت :هناس عالقة ارتباطية اين

الثمالة التنظيمية والمياة التنالسية للمؤسسات محع الد ارسة ،أهمية التدريب لأ تحسين ثمالة المنظمة
من أ ع تحميق مياة تنالسية ،وضرورة إ راء دراسات حول ساع الوصول إلى تحميق المياة التنالسية
باستخدام موارد المنظمات المختلفة من شأنه تحميق المياة التنالسية.

 1.8التعقيب على الدراسات السابقة
من خالل االطال على الدراسات السابمة ،ن د أن أغلب الدراسات التأ اهتمت بالتسويق االلرترونأ

من حيث أرجان المايا التسع ععويمأ بشع ععجع عام ،مثع د ارسع ععات الص ع عرلندي 2007ب ،الربدي 2008ب،
شع ع ععال

وآخرون 2011ب ،األسع ع ععطع 2009ب ،اسع ع ععماعيع 2013ب ،السع ع ععايعأ وال لهمأ 2010ب،

( ،Hooda and Aggarwal )2012( ،Armesh et al )2010( ،El-Gohary )2010لمععد تنععاولععت تلععس

الد ارس ع ع ع ععات وانب المنتا والتوايع والتس ع ع ع عععير والترويا ،وليما يتعلق بالترويا لمد درس ع ع ع ععت لأ بعض
األحيان االعالن االلرترونأ ،وأثره على المايعات أو الحصع ععة السع ععوقية لبعض المنش ع ع ت ،أو معوقات

اسععتخدام االعالن االلرترونأ ،جما لأ د ارسععة سعليمان 2011ب التأ هدلت إلى التعرف على معوقات
اس ععتخدام االعالن االلرترونأ لأ س ععو التأمين المص ععري ،وهناس د ارس ععات تناولت الترويا االلرترونأ
بشع ع ععجع خاا ،وما ينطوي عليه من أسع ع ععاليب وأدوات ،مثع د ارسع ع ععة اسع ع ععماعيع 2013ب التأ سع ع عععت

للتعرف على طر الترويا االلرترونأ المستخدمة من قاع شرجات االتصاالت وترنولو يا المعلومات
العاملة لأ قطا غاة والضع ع ع ع ععفة ال ربية ،ود ارسع ع ع ع ععة ( Shanthakumari and Priyadarsini )2013التأ

درسع ع ع ععت اسع ع ع ععتراتي يات الترويا االلرترونأ المتبعة وبحثت لأ تطايمات ديدة يمجن اسع ع ع ععتخدامها لأ
الترويا من خالل الترنولو يا الحديثة ،واتخذت عددا من الد ارس ع ع ععات من المص ع ع ععارف م تمعا أو عينة

لها ليما يتعلق بالتسويق االلرترونأ ،مثع دراسة األسطع 2009ب والتأ استهدلت الانوس العاملة لأ

قطا غاة بفلس ع ع ععطين ،وقد تناولت د ارس ع ع ععة عريمات وآخرون 2010ب موض ع ع ععو المياة التنالس ع ع ععية وأثر
معايير االسع ععتمطاب والتعيين عليه لأ أحد انوس األردن هو انس االسع ععجان األردنأ ،ومن ال دير ذجره

أن المياة التنالسع ععية لأ أغلب الد ارسع ععات جانت مت ي ار تابعا يتم د ارسع ععة عالقة وأثر المت يرات المسع ععتملة
رس ع ععة ()2014
األخر عليه ،جما تم تناول المياة التنالس ع ععية لأ م االت عدة منها التس ع ععويق جما لأ د ا

 Gharehbashloni and Seifyالتأ هدلت لمعرلة أثر التسع ع ع ع ع ع ععويق العالئمأ لأ الوصع ع ع ع ع ع ععول إلى المياة
التنالسية لأ مستودعات أصفهان بايران .يذجر أن الدراسات تباينت لأ تصني

أبعاد المياة التنالسية

ولق م ال عمع جع منشععأة ،والمت ير اآلخر الذي تم ربل المياة التنالسععية به لأ الد ارسععة مثع د ارسععة

الصاد

2015ب ودراسة ).Munizu (2013
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وبالممارنة مع الد ارس ععات الس ععابمة ن د أن ما يميا هذا البحث هو تناوله للترويا االلرترونأ وعناصع عره

الرئيس ع ع ع ععية الثالثة اإلعالن االلرترونأ ،العالقات العامة االلرترونية ،وتنش ع ع ع ععيل المايعات االلرترونأب

وأدواته الخمس ع ع ععة الترويا عار المواقع اال تماعية ،الترويا من خالل محرجات البحث ،الترويا عار

الاريد االلرترونأ المباشر ،الترويا باستخدام الموقع االلرترونأ لانس للسطين ،والترويا عار استخدام

ش ع ع ع ع ع ععبجات الهوات

المحمولةب ،وأثرها على تحميق المياة التنالس ع ع ع ع ع ععية بأبعادها المختلفة لأ أحد الانوس

الوطنية وهو انس للسع ع ععطين .ويشع ع ععار إلى أن الباحث قام باإلطال على جثير من الم ار ع والد ارسع ع ععات
المتعلمععة بععالتسع ع ع ع ع ع ععويق االلرترونأ ،حيععث تطرقععت ميعهععا إلى تعري

الترويا ولم تتطر أغلاهععا إلى

الترويا االلرترونأ جمفهوم حديث نسايا ،وهو ما قام الباحث اتعريفه لأ هذه الدراسة.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري للبحث
يتناول هذا الفصع ع ععع اإلطار النظري للبحث من خالل اسع ع ععتعراض ال وانب المتعلمة بالترويا االلرترونأ
وهأ :تعري

الترويا االلرترونأ ،الفر اين الترويا االلرترونأ والترويا التمليدي ،عناصع ع ع ع ع ع ععر المايا

التروي أ االلرترونأ الرئيسع ع ع ععة ،وأدوات الترويا االلرترونأ الخمسع ع ع ععة وتعريفاتها ،باإلضع ع ع ععالة إلى المياة
التنالس ع ععية من حيث تعريفها ،خص ع ععائص ع ععها ،أس ع ععباب س ع عععأ المنظمات لتحميمها ،االس ع ععتراتي يات العامة

للتنالس ،وأبعاد المياة التنالسية .وأخي ار تمديم ناذة عن انس للسطين.
 2.1تعريف ومفهوم الترويج االلكتروني

يلعب الترويا االلرترونأ باعتباره واحدا من عناص ع ع ععر المايا التس ع ع ععويمأ االلرترونأ دو ار لأ التواص ع ع ععع
والتحاور مع األلراد والم تمعات ،واقناعهم بشع ع ع ع ع عراء منت ات المنظمة أو االنتفا من خدماتها ،جما وأن

ترلفته منخفضععة نسععايا ممارنة بالترويا التمليدي ،ويتميا الترويا االلرترونأ جذلس بمدرة المؤس عسععة على
قياس النتائا لمثال أغلب االعالنات على االنترنت جأحد عناص ععر المايا التروي أ االلرترونأ تس ععمح
بم رد النمر على مربع االعالن اايارة موقع المؤسع ع عس ع ععة وبالتالأ يمجن للمؤسع ع عس ع ععة أن تعرف عدد اوار
الموقع الذين قدموا بفضع االعالن المعروض لأ أحد المواقع االلرترونيةب يعموب2015 ،ب.

ويعرف سر الختم 2015ب الترويا االلرترونأ بأنه تخطيل وتنفيذ العمليات التروي ية المتعلمة بالمنتا

لاليفاء بحا ات الابون وتحميق أهداف الش ع ععرجة عار االنترنت .اينما عرله ( Sharma et al )2015على
أنه ش ع ععجع من أش ع ععجال نمع الرس ع ععائع التس ع ععويمية إلى المس ع ععتهلرين باس ع ععتخدام الاريد االلرترونأ ،محرجات
المحمولة.

البحث ،الشبجات اال تماعية واإلعالن عار الهوات

جما عرف ( Walliser )2015الترويا االلرترونأ بأنه لهم احتيا ات المس ع ع ع ع ععتهلس والس ع ع ع ع عععأ لتلايتها من خالل
التفاعع المس ع ععتمر معه باس ع ععتخدام تطايمات االنترنت .أما لااا 2014ب لعرله على أنه "عملية نمع معلومات

ذات طايعة إخبارية ،أو إقناعية ضععمن حيا من الوقت ،أو المسععاحة لأ إحد وسععائع االتصععال االلرترونية
بال مهور المسع ععتهدف حول المؤس ع عسع ععة ومنت اتها من السع ععلع ،أو الخدمات ،أو األلجار" .ليما عرله منصع ععور
وسالم 2013ب على أنه نشا يستخدم االنترنت والخدمات االتصالية األخر إليصال المنتا إلى المستهلس.

ويعرف والأ 2012ب الترويا االلرترونأ بأنه "وسع ع ع ع ععيلة اتصع ع ع ع ععال الرترونية لنمع المعلومات الخاصع ع ع ع ععة

بالسلعة أو الخدمة ب رض إقنا الابون بمرار الشراء للسلعة" .اينما عرله لضيلة 2010ب بأنه م موعة
من األدوات والعناصر التأ تستخدم لترويا األعمال االلرترونية من خالل الموقع االلرترونأ ،محرجات
البحث ،الفهارس ،الاريد االلرترونأ ،االعالن االلرترونأ وم موعات األخبار.
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ومن خالل اإلطال على الرتب والدراسات السابمة التأ تناولت تعري

الترويا االلرترونأ لإن الباحث

ير بععأن الترويا االلرترونأ هو عبععارة عن عمليععة نمععع المعلومععات الخععاص ع ع ع ع ع ع ععة بععالمنتا اعتمععادا على

التفاعع المباش ع ععر اين المنظمات والمس ع ععتهلرين من خالل وس ع ععائع االتص ع ععال االلرترونية ب رض تحميق

المؤسسة ألهدالها.

 2.2أهمية الترويج االلكتروني

لمد أصع ع ع ععبح الترويا االلرترونأ ضع ع ع ععرورة ملحة لأ حياة المنظمات واأللراد ،لمئات الماليين يتصع ع ع ععلون
بشععبجة االنترنت يوميا من ميع أنحاء العالم ،ومن هذا المنطلق لمد تحول االنترنت وتطايماته المختلفة
إلى قناة تروي ية جايرة اع وأص ععبح ألض ععع األدوات المس ععتخدمة لفتح أسع عوا

ديدة للمنظمات ش ععنينأ،

2014ب .ويسع ع ع ع ع ع ععتمععد الترويا االلرترونأ أهميتععه من الم اايععا العععديععدة التأ يمععدمهععا للمنظمععات نععذجر منهعا
صارة 2010 ،؛ وشمت2010 ،ب:

 الحصول على ايانات تفصيلية مستفيضة عن المنتا أو الخدمة الممدمة.
 الشراء مباشرة عار المواقع االلرترونية.

 الحصول على ايانات الت ذية ال ار عة واستطالعات الرأي بشجع مباشر.
 استهداف أرار عدد ممجن من الابائن.

 قياس مستو جفاءة ولعالية أنشطة الترويا االلرترونأ وربطها بمستو الترالي .

 المدرة على إ راء التعديالت على محتويات أنشطة الترويا االلرترونأ بشجع مباشر وسريع.
 يحمق ماايا تنالسععية للشععرجات مثع االنتشععار ،تمصععير حلمات التوايع ،االنفتا على االقتصععاد
العالمأ ،رلع جفاءة الانوس ،وتنشيل الصناعات الوسيطة والم ذيةب.

 2.3الفرق بين الترويج االلكتروني والترويج التقليدي

ولما لما أوردته العديد من الرتب واألبحاث العلمية المتعلمة بالتسع ع ع ع ع ع ععويق االلرترونأ لإنه يمجن اي اا

الفر اين الترويا االلرترونأ والترويا التمليدي لأ ال دول رقم :(McPheat, 2011) 1
جدول : 1الفرق بين الترويج االلكتروني والترويج التقليدي
وجه المقارنة

الترويج التقليدي

الترويج االلكتروني

ن عم ع ع ععع ال عم عع علععوم ع ع ععات عععن توصععيع معلومات أسععاسععية عن المنتا سععلعة أو له الممدرة على توصيع رسائع عن المنتا
المنتا

الترلفة
قدرته لأ حث المسع ع ععتهلس

على الشراء

خدمةب

بشجع أرثر قربا وتفصيال

تايد اايادة مهور المستهدلين من اإلعالن

باستخدامه

قرار الشراء

اتخع ععاذ قرار الش ع ع ع ع ع ع عراء مع ععا عع ععدا الترويا

أرثر لاعلية بالنس ع ع ععبة للترلفة حيث أن الترلفة ال تاداد الترلفة طبما لنو اإلعالن المرغوب
له قدرة أرار على حث المسع ع ع ع ع ع ععتهلس على اتخاذ له قدرة أقع على حث المسع ع ع ع ع ع ععتهلس على
اواسطة نما الايع وعار الهات ب
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وجه المقارنة
الفعالية عار الامن
تمييم الفعالية

الترويج التقليدي

الترويج االلكتروني

له لعالية على المد المصير جما أنه يساعد لأ غالبا ما تعاا االنطبا عن المنتا بشجع
تحسين صورة الشرجة على المد البعيد

طويع األمد

الممدرة على تحديد لعاليتها ضعيفة لرنها قيد لها طر محددة لتحديد لعاليتها
التطوير وقاالة للتطور بشجع لعالب

(المصدر)

 2.4عناصر المزيج الترويجي االلكتروني

يترون المايا التروي أ االلرترونأ بش ع ع ع ع ع ععجع رئيس من اإلعالن االلرترونأ ،العالقات العامة االلرترونية،

وتنشععيل المايعات االلرترونية ،وتعتار هذه األسععاليب مجملة وليسععت اديلة لبعضععها البعض ،وجع منها يحمق
هدف محدد ويسع ع ععتخدم لأ الوقت المناسع ع ععب والمجان المناسع ع ععب .جما أن لرع منها قواعد وأسع ع ععس يلام لهمها

واتباعها لضمان تحميق أقصى استفادة ممجنة ) .(Armesh et al., 2010وليما يلأ ناذة عن تلس العناصر:
 2.4.1اإلعالن االلكتروني

تعريف اإلعالن االلكتروني

يمدم اإلعالن االلرترونأ للمنظمات لرصع ععة تحسع ععين وتطوير المنت ات بشع ععجع مسع ععتمر ،جما يمجنها من
عرض منت اتها باسععتخدام اراما ثالثية األبعاد ،باالضععالة إلمجانية إ راء د ارسععات مفصععلة حول دو

اإلعالن عار شبجة االنترنت واالستفادة من نظم المعلومات التسويمية االلرترونية األسطع2009 ،ب.

ويعرف شع ع ع ع ع ع ععنينأ 2014ب اإلعالن االلرترونأ بأنه ال هود التأ يدلع عنها ممااع مادي وذلس لعرض

األلجار أو السع ع ع ععلع أو الخدمات الرترونيا ،ويفصع ع ع ععح ليها عن شع ع ع ععخصع ع ع ععية المعلن .اينما عرله سع ع ع ععليمان
2011ب بأنه أحد السع ع ع ععياسع ع ع ععات التروي ية التأ تعتمد على الوسع ع ع ععائع أو الوسع ع ع ععائل االلرترونية لأ نمع

الرسالة التسويمية ،اهدف ذب العمالء واقناعهم بشراء المنتا.

أما منصور 2011ب لمد عرف اإلعالن االلرترونأ بأنه اتصال غير شخصأ وبدون موا هة مباشرة،
اهدف التأثير على المسعتهلس ،ويسعتخدم لتوصعيله وسعيلة الرترونية متخصعصعة ،يجون لأ ال الب مدلو

الثمن ،ويفضععع أن ترون شععخصععية المعلن معرولة .وعرله اريع 2012ب بأنه ميع أشععجال العرض
التروي أ الممدم من معلن معين من خالل شع ععبجة االنترنت ،باسع ععتخدام وسع ععائع وتطايمات حديثة تهدف

الستمالة السلوس الشرائأ للمستهلس الحالأ أو المرتمب.

أهداف اإلعالن االلكتروني

يعتار اإلعالن االلرترونأ من أهم وسعائع االتصعال اين المنت ين والمسعتهلرين لأ األسعوا المسعتهدلة،

حيث أن اإلعالن االلرترونأ يسعى لتحميق األهداف التالية ):(Kotler and Keller, 2011
 :To inform إخبار المستهلرين من مختل

لئاتهم او ود السلعة وبالمنالع التأ تؤديها.

 :To persuade محاولة إقناعهم بشراء السلعة وتفضيلها على السلع األخر من نفس لئتها.
 :To remind تذجير المستهلس بالسلعة أو الخدمة التأ ساق وأن تم إخباره اها.

 :Reinforcement تعايا الصورة الذهنية للمنتا لد المستهلس اهدف ترسيخ العالقة.
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عناصر اإلعالن االلكتروني

تتمتع الرسع ع ععائع اإلعالنية عار االنترنت ادور أسع ع ععاسع ع ععأ ومهم لأ تروين صع ع ععورة ذهنية لد األلراد عن

الس ع ععلع والخدمات الممدمة ،لإذا جانت الرس ع ععالة اإلعالنية نا حة لإنها س ع ععوف تموم اتروين ص ع ععورة ذهنية
يدة تتمثع بماول األلراد لخصائا السلعة ،أما إذا جان العجس لان الصورة الذهنية سوف ترون سلاية

ت اه السلعة ،وبناء عليه لإنه ي ب على الشرجات إعطاء اهتمام إلعالنات االنترنت من حيث التصميم
وشجع الرسالة اإلعالنية ومحتواها والمواقع التأ يتم اث اإلعالن عارها.

وهناك العديد من عناصر اإلعالن االلكتروني من أهمها ما يلي ( Khan, 2015؛ محمد:)2014،
 نو اإلعالن :حيعث يأخذ اإلعالن أنمعا وتص ع ع ع ع ع ع ععاميم مختلفة لعرض المنت عات والتعري

ا ها

ويمجن تصنيفها إلى أشرطة إعالنية ،إعالنات الرسوم المتحرجة ،اإلعالن التفاعلأ ،واعالنات

االنترنت المتمطعةب.

 محتو اإلعالن :حيث تتضع ع ع ععمن اإلعالنات االلرترونية لأ العادة نصع ع ع ععوا وصع ع ع ععور وألوان
وترون متناسمة و ذابة لحث العميع على الض ل لمشاهدة اإلعالن ويتضمن محتو اإلعالن
النصوا والصور ويتم مراعاة األلوان المناسبة لها.

 م ععدة عرض اإلعالن :ينب أ عرض اإلعالن االلرترونأ لفترة امني ععة ج ععالي ععة إلح ععداث األثر
اإلعالنأ المطلوب على ات اهات وسع ععلوس العمالء نحو المنت ات المعلن عنها وبالتالأ حثهم
على شراء هذا المنتا.

 طايععة المواقع التأ يظهر عليهعا اإلعالن :ي عب اختيعار مواقع تليق بعالمنتا المعلن عنعه وأن
ترون هعذه المواقع ذات تعأثير اي عااأ لأ أذهعان العمالء وأن تضع ع ع ع ع ع ععم ععدد جعالأ من الاوار،

لضع ع ععال عن سع ع ععهولة الوصع ع ععول إلى الموقع؛ أي يحتع الموقع مجانة عالية لأ محرجات البحث
وأن يتمتع بشعاية جايرة اين الابائن.

تصميم برنامج إعالن الكتروني فعال

هناس العديد من الخطوات لضمان تصميم ارناما إعالن الرترونأ لعال ،يمجن اختصارها على النحو التالأ:

 تحععديععد أهععداف اإلعالن االلرترونأ :حيععث ي ععب أن تشع ع ع ع ع ع ععتق أهععداف اإلعالن االلرترونأ من
األهداف العامة للمنظمة وادارة التس ع ع ععويق على و ه الخص ع ع ععوا ،وباختالف أهداف المنظمات

لإن أهداف اإلعالن االلرترونأ ي ب أن ترون واضععحة ،دقيمة ،قاالة للمياس ،ومباش عرة .ويمجن
تمسععيم أهداف اإلعالن االلرترونأ إلى أهداف قصععيرة األ ع تسععتهدف خلق أثر مباشععر وس عريع
على الطلب ،وأخر بعيدة المد تس ععتهدف ص ععورة المنظمة ججع .ومن حيث م ال ترجيا هذه
األهععداف هنععاس األهععداف الخععاصعع ع ع ع ع ع ععة بععالمايعععات مثععع خلق الطلععب على المنتا أو ايععادتععه أو

المحالظة عليه ضع ع ع ع ععمن مسع ع ع ع ععتو معين ،باإلضع ع ع ع ععالة إلى األهداف الخاصع ع ع ع ععة ات يير معتمدات

المسع ع ععتهلرين مثع تصع ع ععحيح المفاهيم ت اه منتا معين أو ا تذاب لئات ديدة ،وهناس األهداف
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الخاصععة اتدعيم مرجا المنظمة لأ موا هة المنظمات المنالسععة أو تعايا صععورتها الذهنية لد

العمالء أاوقح 2000 ،ب.

 تحديد المواانات المخصصة لإلعالن االلرترونأ :يرتبل تحديد المواانات المخصصة لإلعالن

االلرترونأ بأهداف حملة اإلعالن االلرترونأ المراد تص ع ععميمها والس ع ععو المس ع ععتهدف لإلعالن،
ويمجن تحديد مواانات اإلعالن االلرترونأ اناء على عدة أمور نذجر منها :المرحلة التأ يجون
اها المنتا ضع ع ع ع ع ع ععمن دورة حياته ،الحص ع ع ع ع ع ع ععة السع ع ع ع ع ع ععوقية التأ تمتلرها المنظمة ،تررار اإلعالن

االلرترونأ ،وطايعة المنت ات المنوي اإلعالن عنها العال 2003 ،ب.

 ص ع ععياغة الرس ع ععالة اإلعالنية االلرترونية :حيث تحتو على جالة المعلومات والخص ع ععائا التأ
يحملها المنتا ،جما تتض ععمن المعلومات المتعلمة بالس عععر وأمارن توا د المنتا وطر الوص ععول

إليه ،وي ب صع ععياغة الرسع ععالة اإلعالنية االلرترونية من منطلق المشع ععجلة التروي ية التأ تعانأ
منها المنظمة بحيث تتصع ع ع ع ع ع ع

الرس ع ع ع ع ع ععالة بالمرونة وامجانية التعديع والتطوير ولق نتائا األداء

المتحممة للمنظمة راء تطايق الرسالة اإلعالنية االلرترونية ).(Kotler and Keller, 2011

 اختيار الوسعع ع ع ع ععيلة اإلعالنية االلرترونية :تختل

الوسع ع ع ع ع ععيلة االعالنية االلرترونية اناء على عدة

أمور هأ :ال مهور المسععتهدف من الارناما اإلعالنأ االلرترونأ ،طايعة المنتا وخصععائصععه،

الرس ع ععالة المراد إيص ع ععالها إلى ال مهور المس ع ععتهدف ،والترالي

المترتبة على اس ع ععتخدام الوس ع ععيلة

اإلعالنية االلرترونية البجري2006 ،ب.

 تمييم ارن ععاما اإلعالن االلرترونأ :حي ععث تهتم المنظم ععات بم ععا حمم ععه اإلعالن االلرترونأ من
مجاسب من وراء ال هود والنفمات التأ تحملتها جالة ،وهذا ما يحدد لاعلية اإلعالن االلرترونأ

المسععتخدم ،حيث تتم الخطوات السععابمة جالة اهدف التعرف على دو الارناما المنفذ ،واتخاذ
إ راءات تصحيحية إن لام األمر اع ار وق ار 2012 ،ب.

 2.4.2العالقات العامة االلكترونية

تعريف العالقات العامة االلكترونية

يعتار الرأي العام صع ععلب عمع العالقات العامة االلرترونية حيث تسع عععى لتروين صع ععورة محابة للمنظمة

لد

ماهيرها ،وقد اس ععتفادت دوائر العالقات العامة االلرترونية من التمدم الراير لأ وس ععائع االتص ععال

للوص ععول إلى قطاعات عريض ععة من األلراد بش ععجع لعال ولأ نفس الوقت ،حتى أص ععبح العالم جله جأنه
يعي

لأ قرية واحدة ص ع ع ع يرة أو حتى أقع من قرية ص ع ع ع يرة ،وهو ما أد لظهور مصع ع ععطلح العالقات

العامة االلرترونية أاوهدروس2010 ،ب.
وتسع ع ع عععى العالقات العامة إلى تريي

المؤس ع ع ع عسع ع ع ععة حسع ع ع ععب الظروف الايئية المحيطة وتمديم شع ع ع ععر عن

المؤسع ع عس ع ععة للم تمع ،أما الرترونيا لهأ تتأل

من النش ع ععاطات التأ تؤثر بالرأي العام ،وتروين النوايا

الحس ععنة ت اه المنظمة ،وتص ععمم عدد من المواقع على ش ععبجة االنترنت لخدمة الرأي العام؛ حيث تعتار
20

هذه المواقع بمثابة وس ع ععائع للعالقات العامة االلرترونية ،وغالبا ما تتض ع ععمن المواقع الش ع ععبجية المو هة

بالعالقات العامة االلرترونية ايانات ومعلومات وليرة وشع ع ع ع ععاملة عن المنظمة وان اااتها ونشع ع ع ع ععاطاتها
المختلفة منصور2011 ،ب.

وقد عرلت معية العالقات العامة األمريجية 2015ب العالقات العامة االلرترونية بأنها :نشع ع ع ع ع ع ععا أي

ص ع ععناعة أو اتحاد أو هيئة أو مهنة أو حجومة أو أية منش ع ععأة أخر اهدف اناء وتدعيم عالقات س ع ععليمة
اينها وبين لئة من ال مهور جالعمالء والموظفين أو المس ع ع ع ع ع ع ععاهمين ،ليما عرلها محمد 2014ب بأنها
وظيفة ديناميجية مستمرة تستخدم التمدم الترنولو أ سريع الخطى لأ تمديم المشورة لإلدارة بشأن جع ما

يخا اسعع ع ععم المنشعع ع ععأة أو يؤثر على أنشع ع ع ععطتها جما أنها تعمع على ت ميع وتحليع اآلراء عن ال ماهير

الداخلية والخار ية التأ تتعامع مع المنشأة.

ويعرف العبسع ع ع ع ع ع ععأ 2012ب العالقات العامة االلرترونية على أنها ال هاا الذي يربل المنظمة و مهورها
الداخلأ والخار أ بالتمدم التمنأ لأ وس ع ععائع اإلعالم المختلفة وهأ حلمة الوص ع ععع اين المؤسع ع عس ع ععة وبيئتها

الخار ية وهأ المس ع ععئولة عن الص ع ععورة النمطية الس ع ععائدة عن المؤسع ع عس ع ععة الرترونيا .اينما عرلها Huertas
2008ب على أنها ميع ال هود الماذولة لحفا الرغبات االي ااية لد العمالء ت اه المنظمة ومنت اتها

من خالل األنشطة اإلخبارية االلرترونية الستمالة السلوس الشرائأ.

وبناء على ما سعاق لإن العالقات العامة االلرترونية تهدف إلى اناء عالقات يدة مع العامة المختلفين
من الناس عن طريق الحصول على دعاية إي ااية ،وبناء صورة منظمة يدة ،والتعامع مع أو المضاء

على الشائعات ،والمصا ،واألحداث السلاية.

وظائف العالقات العامة االلكترونية

يمجن أن تؤدي أقسام العالقات العامة الوظائ

التالية اوخنون2013 ،ب:

 عالقات الص ع ع ع ع ع ععحالة  Press Relationsأو وجالة ص ع ع ع ع ع ععحفية إلنتاج معلومات إي ااية مهمة،
ووضعها لأ أوسا األخبار لشد االنتباه إلى شخا ،أو منتا.

 دعاية المنتا  Product Publicityوهأ دعاية لمنت ات محددة.

 األمور العامة  Public Affairsلأ اناء عالقات م تمع محلأ على مستو الوطن والحفا عليها.
 المنععاورة  Lobbyingمثععع انععاء عالقععات مع العمالء ،والمسع ع ع ع ع ع ععؤولين الحجوميين للتععأثير على
التشريعات والموانين.

 عالقات المس ع ع ع ع ع ععتثمر  investor relationsوتتمثع لأ الحفا على عالقات مع أص ع ع ع ع ع ععحاب
األسهم ،وألراد آخرين لأ م تمع التمويع ،والحفا عليها.

 التطوير  developmentوالعالقات العامة مع المانحين ،أو أعضع ع ع ععاء التنظيمات غير الهادلة
للربح لرسب تمويع أو دعم تطوعأ.
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تصميم برنامج عالقات عامة الكترونية فعال

تعمع إدارة العالقات العامة االلرترونية على تصع ع ععميم اراما خاصع ع ععة لتروين صع ع ععورة إي ااية عن أعمال

المنظمة ومنت اتها ،حيث تم التطر إلى تص ع ععميم هذه الاراما من حيث وض ع ععع أهداف لعالة ،ص ع ععياغة
الخطل المناسبة ،تطايق هذه الخطل ،وتمييم النتائا المتحممة عن تنفيذ هذه الخطل البجري2006 ،ب.

 تحديد أهداف اراما العالقات العامة االلرترونية /حيث تعتار أرثر المراحع ص ع ع ع عععوبة لفيها يتم
اإل ابة على سؤال ،لماذا العالقات العامة االلرترونية؟ وتتطلب مشارجة اإلدارات واألقسام لأ

المنظمة جالة وتحديد المشجالت التأ تعانأ منها المنظمة عاد الحميد2006 ،ب.

وتسع ع ع ع عععى المنظمات إلى تحميق ما يلأ من األهداف :تحميق التوالق واالنس ع ع ع ع ع ام اين المنظمة
و مععاهيرهععا الععداخليععة والخععار يععة من خالل تمععديم خععدمععات ممياة واالهتمععام بععألجععار ال مععاهير

وات اهاتها نحو المنظمة ،تروين رأي عام والحص ع ع ععول على تأييد ماعأ للمنظمة وادارتها ،مع
مراعاة تنمية الش ع ع ع ع عععور بالمس ع ع ع ع ععئولية اال تماعية ،تحس ع ع ع ع ععين العالقات اال تماعية اين ال مهور
الداخلأ للمنظمة وتحسع ع ع ع ع ع ععين ظروف العمع ووالء العاملين ،وتعديع االت اهات الس ع ع ع ع ع ع علاية لأ

الم تمع وتحويلها إلى اي ااية حسن2003 ،ب.

 تخطيل أنش ع ع ع ع ععطة العالقات العامة اإللرترونية :يعتار التخطيل أحد أهم وظائ

مدير العالقات

العامة االلرترونية ،لمن خالله يتم تحديد األهداف ورس ع ععم الطريق للوص ع ععول إلى هذه األهداف.

ويعتمد إعداد خطة العالقات العامة االلرترونية على تولر معلومات محددة عن الايئة الخار ية
والوض ع ع ععع التنالس ع ع ععأ للمنظمة ونما الموة والض ع ع ععع

لديها ،مع ض ع ع ععرورة تحديث وتطوير خطة

العالقات العامة االلرترونية جلما تطلب األمر ،باإلضع ع ععالة إلى تولير موارد بش ع ع عرية تمتلس خارة
جالية لأ التخطيل والتحليع والتمييم التالوي2008 ،ب.

 تطايق أنشع ع ععطة العالقات العامة االلرترونية :ويعتمد تطايق هذه األنشع ع ععطة على تحديد وسع ع ععائع
االتصععال التأ سععيتم اسععتخدامها ،باإلضععالة إلى محتو الرسععائع التأ سععيتم نملها إلى ال مهور
المس ععتهدف من اراما العالقات العامة االلرترونية ،مع مالحظة أن يجون االتص ععال مفتوحا لأ
االت اهين بحيث يتم أخذ آراء وممترحات العمالء للمنظمة

ار2007 ،ب.

ومن الوسع ع ععائع المسعع ععتخدمة لأ أنشعع ععطة العالقات العامة االلرترونية :الاريد االلرترونأ ،الموقع

االلرترونأ للمنظمة ،المواقع االلرترونية لمنظمات ش ع ع عريجة أو مس ع ععتض ع ععيفة ،وش ع ععبجات الهوات

األرضع ععية والمحمولة ،حيث يتوق
ال مهور المس ععتهدف ،الترالي

جع وسيلة عن األخر

اسع ععتخدام هذه الوسع ععائع على طايعة الفجرة المراد توصع ععيلها،

المرص ععودة للهدف ،الوقت المتا للتنفيذ ،والمياة التأ تتولر لأ

لااا2014 ،ب.

 تمييم اراما العالقات العامة االلرترونية :ويهدف إلى تمدير مد تحميق هذه الا ارما ألهدالها

س ع ع عواء أرانت جمية أم نوعية ،وممارنة األهداف المرسع ع ععومة بالنتائا التأ تحممت لعليا ،والتعرف
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على االنحرالات المو ودة واتخاذ اإل راءات التصعع ع ععحيحية الالامة بش ع ع ععأنها ،وجذلس البحث عن
االي ععاايععات اهععدف تعاياهععا ،ويمجن تمسع ع ع ع ع ع ععيم عمليععة التمييم من حيععث الوقععت إلى تمييم قالأ،

مرحلأ ،وبعدي لضيلة2010 ،ب.

 2.4.3تنشيط المبيعات االلكتروني

تعريف تنشيط المبيعات االلكتروني

يعد تنشع ععيل المايعات االلرترونأ عنص ع ع ار هاما من عناصع ععر المايا التروي أ االلرترونأ ،حيث يضع ععم

م موعة من األدوات المحفاة غالبا ما ترون قصع ع ععيرة األ ع السع ع ععتمالة العمالء للش ع ع عراء أو تدعيم عملية
الايع من طرف المواعين وقو الايع األخر

ن اة2015 ،ب.

وقد عرف ش ع ععنينأ 2014ب تنش ع ععيل المايعات االلرترونأ بأنه خلق س ع ععلوجيات ديدة أو تنش ع ععيل وتموية

السع ععلوجيات الحالية للعمالء والوسع ععطاء مما يسع ععاهم لأ تطور الطلب لد المؤس ع عسع ععة ،ويموم على ت يير

العرض بالنس ع ع ع ععبة للمنتا أو الس ع ع ع عععر خالل مدة محددة وذلس بحث المش ع ع ع ععتري على إقامة العمد أو لدلع

الموا للميام اتمييا المنتا ممارنة بمنالسع ع ععيه باسع ع ععتخدام الايئة االلرترونية .ليما عرله جع من السع ع ععايعأ

وال لهمأ 2010ب بأنه اسع ع ععتخدام ترنولو يا المعلومات وتوظي

العديد من التطايمات مثع الروبونات،

قسائم المسابمات ،محفاات الشراء وبراما الوالء وغيرها من األساليب التأ تستهدف العميع وتحفاه.

جما عرف اع ار وق ار

2012ب تنش ع ععيل المايعات االلرترونأ بأنه ميع األنش ع ععطة التس ع ععويمية االلرترونية

المسع ععتخدمة خالل لترة امنية ومجان محددين لتش ع ع يع العمالء والوس ع عطاء التسع ععويميين على اسع ععت ابة معينة
اهدف تحميق المنالع للمنظمة .ليما عرله الربدي 2008ب على أنه ميع ال هود التأ تاذل لأ الفضع ع ع ع ع ععاء

االلرترونأ لمساعدة عمليات الايع الشخصأ واإلعالن للعمع على التنسيق اينهما ل علها أرثر لعالية.

خطوات تنشيط المبيعات

هنع ع ععاس العع ع ععديع ع ععد من خطوات تنشع ع ع ع ع ع ععيل المايعع ع ععات االلرترونأ يمجن إي ع ع ععااهع ع ععا على النحو التع ع ععالأ
اوخنون2013،ب:

 تحديد الهدف :ويختل

حسب نو السلعة أو الخدمة أو ال مهور.

 ت ميع وتحليع الايانات األسع ع ع ع ععاسع ع ع ع ععية :وهناس عدة طر ل مع الايانات جاالسع ع ع ع ععتايان والمماالة
والمالحظععة وغير ذلععس ،ومن أهم الايععانععات المطلوبععة لأ هععذا الم ععال هأ ايععانععات عن دوالع

الشع ع ع ع ع عراء ،ايانات عن العمالء ،ايانات عن أنما وعادات االس ع ع ع ع ععتهالس ،ايانات عن الس ع ع ع ع ععو
المحتمع ،ايانات خاصة بالسلعة ،وبيانات عن الوسائع المستخدمة من قاع المنالسينب.

 تحديد المبالغ المطلوب إنفاقها على ارناما تنشيل المايعات االلرترونأ.

 اختيار وس ععيلة تنش ععيل المايعات االلرترونأ :بحيث تتالئم هذه الوس ععيلة مع إمجانات المؤسع عس ععة
المالية ومع مد توالر هذه الوسيلة.

 تحديد لترة االستفادة من وسيلة تنشيل المايعات االلرترونأ بحيث ال ترون قصيرة أو طويلة.
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 تحديد توقيت ادء وسيلة تنشيل المايعات.

 تنفيذ الارناما ومتابعة تنفيذه وتمييمه للتأرد من لعاليته وقدرته على تحميق األهداف المطلوبة.
 2.5أدوات الترويج االلكتروني
شهد العالم تفهما أرثر الستخدام االنترنت لأ األنشطة الت ارية ،وخصوصا بعد تدخع المطا الخاا

باسع ع ع ععتثمارات جايرة دا لأ تحسع ع ع ععين وتطوير أداء شع ع ع ععبجة االنترنت ،وأصع ع ع ععبحت نفمات اإلعالنات عار

االنترنت تش ععجع مبالغ ض ععخمة تتاايد بش ععجع مس ععتمر ،وهناس م موعة من األدوات تس ععتخدم لأ الترويا

االلرترونأ وهأ :الترويا عار المواقع اال تمععاعيععة ،الترويا من خالل محرجععات البحععث ،الترويا عار

الاريد االلرترونأ المباش ع ع ع ععر ،الترويا باس ع ع ع ععتخدام الموقع االلرترونأ ،والترويا عار اس ع ع ع ععتخدام ش ع ع ع ععبجات
الهوات

المحمولة .وقد تسع ععتخدم المنظمات واحدة أو أرثر من هذه األدوات بما يناسع ععب طايعة النشع ععا

المروج له ويحمق أهداف المنظمة الفضع2015 ،ب.

 2.5.1الترويج عبر المواقع االجتماعية

نتي ة للتطورات الترنولو ية المختلفة وخاصع ع ع ع ع ع ععة ليما يتعلق باالتصع ع ع ع ع ع ععاالت وتبادل المعلومات ظهر ما
يسمأ بشبجات التواصع اال تماعأ أو المواقع اال تماعية ،التأ تمثع محو ار مهما لأ عملية التواصع
اين األلراد والمنظمات على شع ععبجة االنترنت ،وقد أد اتسع ععا اس ععتخدام هذه المواقع إلى قيام المنظمات

اإستثمارها لأ تنفيذ األنشطة التروي ية االلرترونية الصميدعأ2012 ،ب.

ويعرف جع من ( Adegbuyi et al )2015الترويا عار المواقع اال تماعية مواقع التواصع اال تماعأب
بأنه إنشاء محتو أو إعالن معين ومشارجته إلى العديد من المتابعين وقد يجونون من العمالء الحاليين

أو المرتماين ،وتعتار أداة تسع ع ع ع ع ع ععويمية قيمة حيث يمجن أن تايد من و ود المنظمة لأ السع ع ع ع ع ع ععو وت عع
العالمة الت ارية معرولة .اينما عرلها جع من ( Khodke & Patil )2015بأنها ممارسع ع ع ع ع ع ععة األنشع ع ع ع ع ع ععطة
التروي ية من خالل اسع ع ع ععتخدام حسع ع ع ععاب الت ارضع ع ع ععأ مو ه لم تمعات الت ارضع ع ع ععية اينها عالقات ورغبات

مشترجة اهدف التأثير على سلوجهم الشرائأ لتحميق أهداف المنظمة.

جما عرف جع من ( Priyadarsini & Shanthkumari )2013الترويا عار المواقع اال تماعية على أنه
تمنيات وممارسععات حديثة ومهمة تعمع على مشععارجة مختل

أنوا المحتو  ،اآلراء ،الخارات ،وو هات

النظر من خالل منصععات الت ارضععية مواقع الرترونيةب لتحميق لهم مشععترس حول منتا أو نشععا معين.

اينما عرله ( Stepien )2012بأنه شع ععجع ديد من أشع ععجال تبادل المعلومات التسع ععويمية باسع ععتخدام تمنيات
تتيح للمنظمة وظائ

البحث ،التحليع والوصول لل مهور المستهدف.

ويمكن حصرررررررررر مبررات اسرررررررررتخدام المواقع االجتماعية ك داة للترويج اال لكتروني على النحو التالي

):(Stokes, 2009

 االتصع ع ع ععاالت :حيث تتيح المواقع اال تماعية للمنظمات التواصع ع ع ععع مع عمالئها س ع ع ع عواء بشع ع ع ععجع
مباشر) ، (onlineأو غير مباشر ) ،(offlineوتتمتع بمياات جثيرة لهأ تختل
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عن محرجات

البحث لأ أنها ت عع المنظمة قريبة دا من العمالء وتمجنها من التفاعع مع مالحظاتهم عن
المنتا وخص ع ع ععائص ع ع ععه ،ولعع من أارا هذه الماايا أيض ع ع ععا ت يير االنطباعات الس ع ع ععيئة إن و دت
ومعال تها بشجع لوري ،لهأ ت علس محاو ار استباقيا وتسمح للعميع العثور على ضالته بأسر
وقت وبسهولة جايرة وبأقع الترالي .

 التعليم :وهو مص ع ع ععطلح أعمق من التعليم األراديمأ وانما يمص ع ع ععد به الثمالة لأ م ال الترويا عار
االنترنت ،حيث يتولد لد المسععوقين معرلة قوية بات اهات العمالء وسععلوجهم حول المنتا ،جما أن
الابون يتاود بجع الايانات والمعلومات التأ تهمه حول المنتا وهو ما يعتار ثمالة تسو .

 المشارجة :وهأ المياة التأ ت عع من االنترنت عامة والمواقع اال تماعية على و ه الخصوا
الوسع ععيلة األقو لأ التسع ععويق بالممارنة مع باقأ وسع ععائع الترويا جالتلفايون والصع ععح

والراديو،

لانمرة ار للرابل الخاا باإلعالن أو المنشععور يمجن أن يصععع هذا اإلعالن لمئات اآلالف من

العمالء الحاليين والمرتماين دون عناء أو ترلفة تذجر ،وهو مادأ التفاعع اين العمالء ومحتو
الخار أو المعلومة التأ ينملها موقع أو صفحة التواصع الخاصة بالمنظمة.

ويمكن تصنيف المواقع االجتماعية إلى أربعة تصنيفات رئيسية (الفضل:)2015 ،
 الشع ع ع ع ععبجات اال تماعية :وهو النو األرثر شع ع ع ع ععيوعا ،حيث يعتمد على إقامة صع ع ع ع ععفحة خاصع ع ع ع ععة

بالمنظمة على موقع التواصععع اال تماعأ مسععتملة عن موقع الويب الرسععمأ الخاا بالمنظمة،

ويولر هذا النو من المواقع معلومات مهمة للعمالء حول المنظمة ومنت اتها باإلضالة لسهولة

العثور على صع ع ع ععفحتها الخاصع ع ع ععة ،جما تسع ع ع ععمح بالتعاون مع أنوا مختلفة من مواقع التواص ع ع ع عع

اال تمععاعأ من خالل تبععادل روابل الفيععديو ،الصع ع ع ع ع ع ععور ،معلومععات عن نس العمالء ول ععاتهم

الناطمين اها ،إض ع ع ع ع ع ع ععالة إلى أنها تمجن من تحليع االحتيا ات وقيم العميع الحالأ والمرتمب

وتحليع الرؤ والتو هات المسع ع ع ع ع ع ععتمالية للعميع ،وتولر قاعدة ايانات تاريخية لسع ع ع ع ع ع ععلوس العمالء

ومستويات إع ابه اخدمات المنظمة وجثير من الوسائع المفيدة ألقسام التسويق.

 تماسع ععم الخدمات اال تماعية :وهذه األنوا من المواقع تسع ععمح للمسع ععتخدمين إنشع ععاء مل

تعري

مترععامععع تمععامععا مثععع مواقع التواص ع ع ع ع ع ع ععع اال تمععاعأ ،لرن الفر هو أن هععذه األنوا من المواقع
اال تماعية تس ع ع ع ععمح بالتبادل السع ع ع ع عريع والفعال للمحتو والمنش ع ع ع ععورات على االنترنت ،وقد ترون

السع ععرعة هأ المياة التنالسع ععية لها قياسع ععا اباقأ الوسع ععائع ولبعض هذه المواقع شع عععاية جايرة مثع
 Twitterو Facebookو .Linked In
 المدونات :وهأ أقرب إلى هيئة م الت أو دليع اسع ع ع ع ععتخدام ،ويمجن من خاللها متابعة األخبار
وجع ما يخا المنظمة أو المنتا ،والمنت ات ال ديدة والمرتمبة ،ويمجن من خاللها جس ع ع ع ع ع ع ععب
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عمالء دد ،إضالة إلى تبادل المعلومات حول المنالسين ،ويعتمد إنشاء المدونات االلرترونية

على اوابات استضالة مثع  Wordpressوغيرها.

 الوسائل المتعددة :ويشير هذا النو إلى أشجال عديدة على شبجة االنترنت ،تعتمد على محاراة

العمع من خالل الص ع ععور واأللالم التأ يمجن عرض ع ععها على االنترنت مثع  Youtubeوتسع ععمح

هذه المواقع اإنشع ع ع ع ع ع ععاء قنوات وتحميع ليديوهات ومشع ع ع ع ع ع ععارجتها والتعليق عليها وقياس مسع ع ع ع ع ع ععتو

اإلع عاب اهعا ،وتو عد مواقع تخعدم الشع ع ع ع ع ع ععرجعات لأ جيفيعة ص ع ع ع ع ع ع عيعاغعة محتو المعادة التروي ية
والوصول األمثع للفئة المستهدلة من حمالتها التروي ية.

 2.5.2الترويج من خالل محركات البحث

تعتار محرجات البحث من المص ععادر األس ععاس ععية لعدد من اوار المواقع االلرترونية للمنظمات المختلفة،

لذلس ي ب أخذ هذه المسع ععألة بعين االعتبار عند تصع ععميم وتحديد محتو الموقع االلرترونأ للمنظمات،

لضع ععمان الن ا لأ الحصع ععول على أرار عدد من الاائرين .وولما لطايعة التسع ععويق االلرترونأ ومنظوره
لإن محرجات البحث هأ أحد الرجائا األسع ع ععاسع ع ععية لن ا تنفيذ العملية التسع ع ععويمية عار شع ع ععبجة االنترنت
والأ2012 ،ب.

ويعرف جع من ( Jenifer )2015و  Sherinالترويا من خالل محرجات البحث بأنه عرض ماايا المنتا
واقنا العميع الحالأ والمرتمب به من خالل اسععتخدام مواقع الرترونية تعمع على تسععهيع الوصععول إليه

ومعلومات أولى عنه قد ترون متاحة عار الموقع االلرترونأ للمنظمة أو صفحات التواصع اال تماعأ
الخاص ع ع ع ع ععة اها أو أدلة اعالنية على ش ع ع ع ع ععبجة االنترنت .اينما عرله ( Stepien )2012بأنه عرض المنتا
المروج له بمس ع ع ععاعدة مواقع الرترونية تعمع على تص ع ع ععني

وترتيب مواقع الرترونية أخر ولما لمحتواها

المرتبل اذلس المنتا.

ومن محفاات اسع ع ع ع ع ع ععتخععدام محرجععات البحععث هو عععدم و ود أي ترلفععة للعععديععد من تلععس المحرجععات مثععع
 Googleو  Yahooو MSNب ،والتأ ادورها تموم هذه المنظمات بفهرسة الصفحات indexب ألي

موقع لسع ع ع ع ع ععهولته باالعتماد على تمنيات ) (Robots or Crawlersوهذه التمنيات تتولى عملية البحث
والتنمع اين الصفحات لمختل

المواقع وعناوينها ) (URISوجما تموم جذلس اتتبع الروابل المو ودة لأ

جع صععفحة ثم تعطأ وبدقة جع ما يتعلق وما هو مو ود اهذه الصععفحات من معلومات .ومن المحفاات

أيضا أن أساس هذه المحرجات وشهرتها يعود باألصع لرونها أداة أساسية ورئيسة للبحث عن الايانات
والمعلومات على الشع ع ع ع ععبجة العالمية ،حيث تموم هذه المحرجات اتمديم دية البحث والفهرسع ع ع ع ععة وخدمات

عديدة أخر تمدمها لمتصفحأ االنترنت ).(Hampton et al, 2011

وولما لما تحدث به ( Gurner & Morgan )2011بأن الترويا عار محرجات البحث هو نتائا البحث
المتحصع ع ع ع ع ع ععع عليها من تلس المحرجات وهأ نوعان :األول نتائا البحث الطايعية ،والثانأ نتائا البحث

مدلوعة األ ر.
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 نتعائا البحععث الطايعيععة :تعتار نتععائا البحععث الطايعيععة هأ منتا المعلومععات األول الععذي يظهره

أي محرس بحث وذلس دون أي ممااع مالأ يدلع من ال هة ص ععاحبة اإلعالن أو المنتا المروج
له ،ومع ذلس لإن محرجات البحث تتيح تحسع ع ع ععين لرا ظهور صع ع ع ععفحة االنترنت المرغوبة من

خالل اتبا بعض النصع ع ع ع ع ع عائح التمنية التأ يحددها محرس البحث وهو ما يعرف ب (Search

) ،Engines Optimization – SEOوتموم محرجات البحث من خالل هذا المفهوم اتطايق

عدة معايير لتفض ع ع ع ع ععيع مواقع معينة عن غيرها لأ ترتيب نتائا البحث وذلس على النحو التالأ
):(Jacque, 2012

 تصميم يد للموقع االلرترونأ. جلمات مفتاحية مساعدة لها صلة وثيمة بموضو البحث. ترتيب المحتو بشجع يتناسب مع الرلمات المختارة. -و ود روابل للصفحة من أمارن متعددة.

 اتب ععا االت ععاه ععات الح ععديث ععة للبح ععث وهأ :المنطم ععة ال رالي ععة للب ععاح ععث ،م ارع ععاة االهتم ععامععاتالشخصية للمستخدم ،مد استخدام الباحث للمعلومات التأ تم تو يهه إليهاب.

 نتائا البحث مدلوعة األ ر :وهو ما يس ع ععمأ أيض ع ععا الدلع بالنمرة )(Pay Per Click – PPC

وتعتمد على إظهار نتائا خاصععة بمحرجات البحث إضععالة إلى تلس النتائا الطايعية ،وعرضععها

بش ع ععجع منفص ع ععع ،وهو ما ص ع ععنع ثورة لأ ص ع ععناعة اإلعالنات عار االنترنت .حيث يموم محرس

البحث اإظهار النتائا من خالل حصع ع ع ع ع ع ععر عدد من الرلمات المفتاحية ذات العالقة بالمنتا أو

لض ع ععمان ظهور اإلعالن للعميع الذي يرغب بالتص ع ععفح أو الش ع عراء (Khraim & Alkarablieh,
).2015

وهناس العديد من الخطوات للميام بحملة تروي ية باسع ع ع ع ع ع ععتخدام نتائا البحث مدلوعة األ ر وهأ على

النحو التالأ ):(Morgan and Gurner, 2011, and Kennedy, 2008

 -التخطيل السليم.

 -تحديد األهداف من الحملة.

 التعرف على ال مهور المستهدف. -تحديد المواانة المرصودة للحملة.

 استخدام جلمات مفتاحية يدة ومالئمة للمحتو المروج له. تصميم اإلعالن بشجع يد. التعاقد على تنفيذ اإلعالن. -قياس وتمييم نتائا الحملة.

 الم ار عة والتعديع والتحسين على الخطوات السابمة.27

 2.5.3الترويج باستخدام الموقع االلكتروني
ادأت المنظمات االنتا ية والخدمية تتنالس لأ إنشععاء مواقع الرترونية خاصععة اها على شععبجة االنترنت،

من أ ع الوص ع ع ع ع ععول إلى أرار عدد ممجن من العمالء ،اع وس ع ع ع ع عععت إلى التميا لأ مواقعها االلرترونية

على الش ع ععبجة العنجاوتية من خالل إض ع ععالة تطايمات وخص ع ععائا وتص ع ععاميم تس ع ععهع على ال مهور تنفيذ

معامالته وتحالظ على الصورة المشرقة للمنظمة ال ريفانأ2014 ،ب.

ويعرف ( Li et al )2015الترويا باسع ع ع ع ع ع ععتخدام الموقع االلرترونأ بأنه أداة ترويا ووسع ع ع ع ع ع ععيلة تفاعع اين
المنظمات وال مهور المستهدف باستخدام االنترنت ،حيث يمجن من خاللها تنفيذ العديد من المعامالت

والص ع ع ع ع ععفمات .اينما عرله ص ع ع ع ع ععارة 2010ب بأنه األداة األس ع ع ع ع ععاس ع ع ع ع ععية والفاعلة لترويا أعمال المنظمات
االلرترونية عار ش ععبجة االنترنت ،حيث يتض ععمن تمديم المعلومات جالة عن المنظمة ويتيح إ راء الرثير

من العمليات أمام الابائن.

وقد عرف جع من ( Xu & Zhao )2007الترويا باس ع ع ع ع ععتخدام الموقع االلرترونأ بأنه أداة تروي ية لاعلة
لألعمال االلرترونية بشع ععجع عام وتسع ععويق الخدمات بشع ععجع خاا ،لرن الموقع نفسع ععه يحتاج إلى ترويا

من خالل أدوات أخر حتى ين ح لأ أداء وظائفه التروي ية األخر بصورة لاعلة.

وهناس العديد من األساسيات إلنشاء وتصميم الموقع االلرترونأ وهأ على النحو التالأ (Salem et al,
):2013

 أال يجون التصميم معمدا اع بسيطا و ذابا ل لب الاوار وتحفياهم على تصفح محتواه.

 ي ب أن ترون قائمة التصفح لمحتو الموقع لأ أعلى الصفحة وعلى ال اناين األيمن واأليسر.
 اعتماد ل ة الارم ة ).(HTML

 ال ي وا أن يجون الموقع المصمم بالرامع مانيا على ) (Flashمع إمجانية االستعانة به أحيانا.
 عدم اس ععتخدام أية ارم يات غير متولرة على أ هاة الحاس ععوب العادي والتأ يتطلب تنايلها من

االنترنت وقتا؛ األمر الذي يعيق الاائر لفترة بانتظار تنايع وتنصع ع ععيب ارم يات التش ع ع ع يع ،وهو

ما ي عله عرضة للملع والتحول إلى مواقع الرترونية أخر .

 اعتماد محتو قوي ومالئم لطايعة نشا المنظمة بحيث يعار عن م ال عملها ويعجس أرض الواقع.

 تمنين اسعتخدام الرسعومات والمخططات غير الضعرورية ،بحيث ال تسعتخدم إال لأ الموضعوعات
والمناطق التأ تستدعأ الحا ة و ودها.

 أن يجون الموقع سهع االستخدام ومفيد بمعنى أن هناس قيمة مضالة من و وده وليس شجليا.
 تعري

المتصععفحين بجيفية االتصععال بموقع المنظمة وما هأ محتوياته والخدمات التأ تمدم من

خالله ،والعمع على ترويا واشهار الموقع باستخدام أدوات الترويا االلرترونأ األخر .
وقد أشار ( Khan )2015إلى مجونات الموقع االلرترونأ على النحو التالأ:
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 عنوان الصععفحة :حيث يتضععمن الموقع االلرترونأ للمنظمة عدة صععفحات يتم إعطاء جع صععفحة
منها عنوان مختل

 وصع ع

عن األخر  ،وال ي وا إعطاء عنوان واحد ل ميع صفحات الموقع.

الص ععفحة :ي ب أن يجون لرع ص ععفحة عنص ععر يحتو على وصع ع

وأن هذا الوصع ع ع

محتو الص ععفحة،

ال يظهر لأ الص ع ععفحة نفس ع ععها ،ولرن يظهر لأ حرجات البحث .وأن يحتو

على جلمات معارة لوص

المنتا ،يطلق عليها الرلمات الدالة.

 نا الصع ع ععفحة :ي ب مراعاة أن تتررر الرلمات الدالة لأ الصع ع ععفحة أرثر من مرة دون االرثار
منها ،مع و ود روابل تتضمن نفس تلس الرلمات الدالة ،باإلضالة إلى توصي

وربل التوصع ععي

الرلمات الدالة

بالصع ععور ،لضع ععال عن مراعاة وضع ععع الرلمات الدالة لأ أعلى الصع ععفحة ل ذب

االنتباه إليها وبالتالأ سهولة انتمال الاوار لأ الموقع واتمام عمليات الشراء.

 الرلمات الدالة :وهأ المفاتيح األسععاسععية التأ تسععاعد على ظهور الموقع على محرجات البحث،
لي ب االهتمام لأ اختيار تلس الرلمات ومراعاة عدم اإلطالة ليها.

 أسععس جتابة محتو الموقع :إن شععجع وتصععميم ومحتو الموقع هو من ي ذب العمالء للتصععفح
والشع ع عراء ،لذا ي ب مراعاة اختيار الرلمات البس ع ععيطة والمعارة لمحتو الموقع ،وأن ترون األلوان
والصور المستخدمة ذابة وال ترل

ليها.

 نموذج صع ععياغة المحتو  :وهو نموذج يتضع ععمن عدد من األبعاد التأ ي ب أخذها بعين االعتبار
عند جتابة جع جلمة وتص ععميم أي ش ععجع لأ الموقع وهأ

لب االنتباه ،االهتمام واثارة الفض ععول،

تفاصيع الموقع ،االقنا والحث على الشراء أو إتمام العمليات ،قرار الشراء أو التعامعب.

 إ راءات خلق اإلطمئنان إلتمام عملية الش ع ع ع ع عراء :وتتضع ع ع ع ععمن جالة التعااير والرلمات التأ تخلق
الش عععور باألمان لد العميع الحالأ والمرتمب نتي ة التعامع مع المنظمة مثع وض ععع ش ععهادات

الشع ع ععجر التمدير وحسع ع ععن التنفيذ وشع ع ععهادات ال ودة التأ تمتلرها المنظمة على الموقع ،توضع ع ععيح
الهيجع التنظيمأ للمنظمة وأسع ع ع ع ع ع ععماء المسع ع ع ع ع ع ععئولين لأ جع دائرة أو قسع ع ع ع ع ع ععم بما ال يتعارض مع

الخص ععوص ععية ألن ذلس يمرب الش عععور بالواقع لد العميع ،توض ععيح طر الدلع والس ععداد ألثمان
المنت ات ،رسعم خريطة الشعراء ووضعع روابل تنفيذ العملية بشعجع مفصعع وسعهع ،وتمديم حوالا

مادئية للعمالء من خالل الموقع االلرترونأ.
 2.5.4الترويج عبر البريد االلكتروني

يمجن اس ع ع ع ع ععتخدام الاريد االلرترونأ لأ العديد من العمليات المصع ع ع ع ع عرلية مثع إرس ع ع ع ع ععال الوثائق المطلوب
إلحاقها بالرسععائع أو اسععتالم الوثائق المطلوب اسععتالمها من خالل تأمين تلس الوثائق الرترونيا وارسععالها

جمرلق ،باإلضالة إلمجانية تضمين الرسائع محتو تروي أ للمنظمة اسماعيع وآخرون2010 ،ب.
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ويعرف الفضع 2015ب الترويا عار الاريد االلرترونأ بأنه إرسال رسائع الرترونية قد تتضمن بعض
اإلعالنات للعمالء ،سواء الحاليين أو المحتملين ،تهدف إلى التواصع معهم اهدف تطوير أداء المنظمة

وتروين وا هة تس ع ع ع ععويمية لها عار هذه الوس ع ع ع ععيلة االلرترونية .اينما يعرله جع من منص ع ع ع ععور ومنص ع ع ع ععور
2014ب على أنه أحد الوس ع ع ععائع الحديثة لأ ت ارس ع ع ععع الايانات والمعلومات الرترونيا من أ ع الربل اين

المستهلس والمنظمة اهدف تسويق منت اتها.

وقد عرف ( Shanthakumari and Priyadarsini )2013الترويا عار الاريد االلرترونأ بأنه وسيلة لعالة
من حيث الترلفة وامجانية التو يه لم تمع محدد ،للتعاير عن المنظمة أو منت ات تمدمها اهدف إقنا

ال مهور المسع ع ععتهدف بالمحتو المنمول ،مع ضع ع ععرورة مراعاة أال يتم تصع ع ععني

رسع ع ععائع المنظمة ضع ع ععمن

الرسع ع ععائع الماع ة .ليما عرله ( Stokes )2009على أنه أحد أدوات االتصع ع ععاالت التسع ع ععويمية المهمة لأ
اناء عالقات قوية اين المنظمة وعمالئها باستخدام الوسائل االلرترونية المختلفة.

وهناس العديد من ماايا استخدام الاريد االلرترونأ لأ الترويا وهأ على النحو التالأ الاعاأ2009 ،ب:

 التوالر :ألن جع اشتراس انترنت يتضمن استخدام خدمات الاريد االلرترونأ ،سواء تم االشتراس
من ماود خدمة االنترنت ) ،(ISPأو جان للمس ع ع ع ععتخدم إمجانية الوص ع ع ع ععول إلى الويب من خالل

العمع أو جان يسع ع ع ع ع ع ععتخدم خدمة ت ارية على االنترنت ،لعدد مسع ع ع ع ع ع ععتخدمأ االنترنت يفو عدد
المتعاقدين مع ماودي خدمة االنترنت أو المسع ع ع ع ع ع ععتخدمين لخدمات االنترنت أو شع ع ع ع ع ع ععبجة الويب

العالمية ،اع إنه يمجن اآلن اس ع ع ععتمبال رس ع ع ععائع الاريد االلرترونأ على أنوا متعددة من الهوات

المحمولة ،لهو أبس ععل وس ععيلة اتص ععال ش ععائعة ديرة بالثمة ،ألنه يربل األلراد معا عار االنترنت
انمع المعلومات اينهم لأ صورة نصوا بسيطة.

 انخفاض الترلفة :قد أص ع ع ععبح االتص ع ع ععال عار االنترنت يتم بطلب عدة أرقام ادال من االش ع ع ععتراس
بالخدمة ،وبالتالأ ال تترل

رس ع ع ع ع ععالة الاريد االلرترونأ أرثر من الوقت المس ع ع ع ع ععت ر لأ جتااتها

وارسع ع ع ععالها ،جما أنه ليس هناس هاا معين يلام توالره لد مسع ع ع ععتماع الرسع ع ع ععالة حتى يتمجن من

قراءتها ،ولرن يجفأ لذلس الحصع ع ع ع ع ع ععول على ارناما اريد الرترونأ يجون متضع ع ع ع ع ع ععمنا بالفعع لأ
م موعة الاراما الحسع ع ع ع ع ع ععااية المالية أو اراما المشع ع ع ع ع ع ععترجين لأ خدمات  America Onlineأو

م موعععة اراما تصع ع ع ع ع ع ععفح الويععب مثععع Microsoft Internet & Netscape Commuinicator

 Explorerمثع ارناما .Microsoft Outlook Express

 سع ععهولة االسع ععتخدام :إن جتابة رسع ععالة اريد الرترونأ ال تتطلب مهارة تايد عن جتابة ملحوظة ثم
النمر لو ار  ،sendجما أن استمبال الرسالة ال يمع عن ذلس سهولة ،لاألمر ال يتطلب أرثر
من معرلة جيفية التعامع مع هاا الرمايوتر باإلضالة إلى مهارات المراءة والرتابة العادية.

30

ومن األمور الوا ب مراعاتها عند إرس ع ع ع ععالة رس ع ع ع ععالة اريد الرترونأ ما يلأ (Chadwick and Deherty,

 (2012و )صارة2012 ،ب:

 التوقيت والتردد :ويمص ع ععد به امن إرس ع ععال تلس الرس ع ععالة ومد تررار عملية اإلرس ع ععال من ال هة

المعلنة ،حيث ي ب اختيار الوقت األنس ع ععب لإلرس ع ععال وخص ع ععوص ع ععا اذا جانت اخص ع ععوا حملة
تروي ية ،باإلضالة إلى مراعاة عدد مرات اإلرسال ألن ذلس يفمدها معناها.

 خانة موض ععو الرس ععالة :وهأ من األمور الش ععجلية المهمة لأ الرس ععالة ،التأ تتيح للمس ععتماع لهم

لمحة س ع ع عريعة عن محتو الرسع ع ععالة ،إضع ع ععالة لرونها تظهر اهتماما بالعميع ووقته ،وتارا أهمية
هذا األمر مع العمالء الذين يستمالون رسائع اريدية جثيرة خالل اليوم الواحد.

عن خانة موضع ع ع ع ععو الرسع ع ع ع ععالة لأ أنها ترون اداخع

 عنوان رسع ع ع ع ععالة الاريد االلرترونأ :وتختل

الرسالة ،ومن الضروري جتابة العنوان بشجع مميا عن باقأ سم الرسالة لوضع المارئ م ددا
لأ صورة الموضو .

 طول رس ع ععالة الاريد االلرترونأ :لمن المهم ترجيا الرس ع ععالة على األمور المراد توص ع ععيلها للمارئ
بشجع مفهوم ومو ا لأ نفس الوقت ،وذلس لت نب ملع المارئ وبالتالأ ت اهع الرسالة.

 رما العالمة الت ارية للمؤسسة :ويمصد به  Logoالمؤسسة ،حيث يتم وضعه لأ أعلى يسار

الرسععالة ،وله أهمية لأ تعايا الصععورة الذهنية للمؤسعسععة لد مسععتلم الرسععالة وقارئها ،باإلضععالة
لنمع طابع ال دية والموثوقية عن المنظمة المرسلة للاريد االلرترونأ.

 استخدام الرسوم التوضيحية :مثع ال داول واألشجال والرسوم الايانية وغيرها ،لهأ تحمع الرثير
من التعااير والمضامين دون الحا ة لالرثار من السرد والتوضيح بالفمرات الطويلة.

 إدراج الروابل التشعاية :حيث تتيح هذه الروابل للمارئ استاادة المعلومات حول لمرة أو موضو

معين داخع الرسع ع ععالة ،أو نمله ل هات أخر ذات عالقة بموضع ع ععو الاريد االلرترونأ المرسع ع ععع،

لرن من الضروري عدم اإلرثار من تلس الروابل ألن ذلس يفمد معناها ووظيفتها.

 الرسع ععوم المتحرجة :مثع الو وه مختلفة التعااير أو التأثيرات الضع ععوئية والصع ععوتية ،لهأ تضع ععفأ
مال وتش ععويق على رس ععالة الاريد االلرترونأ ،إال أن اإلرثار من اس ععتخدام تلس الرس ععوم يعجس

نو من عدم الرسمية عن محتو الرسالة.

 التخصيا :ويمصد به األخذ بعين االعتبار طايعة األلراد وال هات مستمالة الرسالة ،لجلما ااد
عدد هؤالء األلراد تميع الرسع ع ع ع ععالة ألخذ طابع العمومية والعجس صع ع ع ع ععحيح ،لذا يمجن تصع ع ع ع ععني
وتمسيم المستلمين إلى م موعات وقوائم.

 الت ذية ال ار عة :وذلس اترس باب االستفسار مفتوحا لمستلم الرسالة ،والترحيب اذلس لأ الرسالة.
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 2.5.5الترويج عبر استخدام شبكات الهواتف المحمولة
إن الهوات

الخلوية سععهلة االسععتعمال ،تصععاحب األلراد عند تنملهم من مجان آلخر ،وهأ اذلس تضععمن

للمنظمات التواصع ع ع ع ععع مع عمالئها لأ جع امان ومجان ،األمر الذي يعتار لرصع ع ع ع ععة تروي ية ألنشعع ع ع ععطة

المنظمة إذا ما أحسنت استثمارها محمد2014 ،ب.

ويعرف ( El-Gohary )2010الترويا باسع ععتخدام شع ععبجات الهوات

المحمولة بأنها هأ ملة الممارسع ععات

التأ تمجن المنظمات من التواصععع والتفاعع مع ال مهور المسععتهدف باسععتخدام أ هاة الهات

المحمول

وتطايماتها المختلفة .اينما عرلها جع من ( Hosseini & Saadeghavziri )2010بأنها تش ع ع ع ع ع ع ع يع الناس

لشراء المنت ات باستخدام قنوات الهوات

المحمولة جوسيلة لنمع الرسائع اإلعالنية.

وقد عرف ( Zegreanu )2012الترويا باسع ع ع ع ع ععتخدام شع ع ع ع ع ععبجات الهوات

المحمولة بأنه اسع ع ع ع ع ععتخدام أ هاة

االتصع ععال الالسع ععلرية التفاعلية لتاويد الابائن لأ أي وقت بالمعلومات عن المنت ات بالشع ععجع الذي يولد

قيمة لرع أص ع ع ع ععحاب العالقة .ليما عرلها ( Cleff )2010بأنها سع ع ع ع ع ع االتص ع ع ع ععاالت الص ع ع ع ععادرة والواردة

للمنظمعات ل عذب عمالء عدد ،والتواص ع ع ع ع ع ع ععع مع العمالء الحعاليين ،وخعدمتهم واإل عابعة على أسع ع ع ع ع ع ععئلتهم
باإلضالة إلى التطايمات األخر التأ يمجن أن تخدم العمالء.
ومن خالل التعريفات السابمة يمجن تمسيم الهوات
 الهوات

الوظائ

 هوات

المحمولة إلى األنوا التالية اسماعيع2013 ،ب:

المحمولة األسعع ع ع ععاسعع ع ع ععية ) :(Basic cellphonesوهأ الهوات

األساسية من إ راء مجالمات وارسال رسائع قصيرة .SMS

الماايا اإلضعع ع ععالية ) :(Features cellphonesوهأ الهوات

جامي ار وذاررة تخاين وقدرة على الوصول إلى االنترنت.

 الهوات

المحمولة التأ تتض ع ع ع ععمن

المحمولة التأ تحتوي على

الذجية ) :(Smart cellphonesوهأ تحتوي على تطايمات مختلفة ،وتتضع ع ع ع ع ع ععمن نظام

تشع ع ع ع ع ع ع يع مثع الرمايوتر ،وتس ع ع ع ع ع ععتطيع العمع بال يع الثالث لش ع ع ع ع ع ععبجات الهات

باإلضالة إلى شبجات االنترنت الالسلرأ ).(Wifi
أما عن الوصول إلى العمالء باستخدام شبجات الهوات

عدة طر للوصول إلى العمالء نذجر منها:

المحمول )(3G

المحمولة اخالف االتصال المباشر لإن هناس

 خدمات الرسائع المصيرة ) :(Short Messages Services – SMSحيث يسمح الهات

المحمول

للمنظمة المعلنة بجتابة رسع ععالة نصع ععية ال تت اوا  160حرلا ،وتسع ععتخدم لإلعالن أو التاليغ عن

خدمة معينة ،باإلضالة إلى استخدامها لأ التاليغ عن الحرجات الانجية على الحساب لأ حال
السع ع ع ععحب واإليدا  ،وتتطلب هذه الخدمة الحصع ع ع ععول على رقم الهات

وموالمة مسبمة منه الستمبال الرسائع ).(Bamba and Branes, 2007

المحمول الخاا بالعميع

 خدمات رس ع ع ععائع الوس ع ع ععائل المتعددة ) :(Multimedia Message Servicesوهأ رس ع ع ععائع تحتوي

صوت وصورة وليديو باإلضالة للرتابة ،لذا لإنها تتسطيع إرسال إعالن أرثر تأثي ار لأ العمالء
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نظ ار إلش ع ع ع عرارها حواس أرار للعميع ،وت در اإلشع ع ع ععارة بأن ترلفة هذا النو من الرسع ع ع ععائع مرتفع
نسايا ممارنة بالنو األول ،ويستخدم هذا النو من الرسائع عندما تريد المنظمة مشارجة العمالء
بما يس ع ع ع ع ع ع لونه من مماطع ليديو مس ع ع ع ع ع ع لة ،إال أن اختالف أنوا هوات

اإلعالن بطر مختلفة حسب ح م ودقة شاشة الهات

العمالء تؤدي لعرض

المحمول ).(Patat, 2011

 خدمات االنف ارريد والالوتوث ) :(Infrared and Bluetoothويستخدم هذا النو من طر الترويا
عند و ود العمالء لأ نطا

رالأ معين انس أو مرجا تس ععو مثالب لإلعالن عن خدمة أو

عرض خاا تم إطالقه خالل توا د العميع لأ المجان ،حيث تالغ المس ع ع ع ع ع ع ععالة التأ ي طيها

الالوتوث  40-15مت ار اينما تصع ععع إلى  250مت ار لأ الهوات

الذجية (Persuad and Azhar,

).2012

المحمول لإن هناس عدد من الخطوات ي ب اتباعها

وللميام بحملة تروي ية باسع ع ععتخدام شع ع ععبجات الهات

لضمان لعالية الترويا وهأ على النحو التالأ ):(Buckley, 2008
 تحديد أهداف الحملة وطر استخدام الهات

المحمول لأ الترويا للمنت ات.

 التعرف على ال مهور المستهدف من الحملة ونوعية الهوات

المحمولة وخصائصها.

 تحديد طريمة تاليغ العميع بالحملة ،وما إذا جانت تحتاج إلذن مساق منه باستمبال الرسائع.

 معرلة شعرجة االتصعاالت التأ سعتموم بالحملة ونوعية الخوادم التأ سعتسعتخدمها ،ومد التاامهم
بالموانين والتشريعات ومراعاة الخصوصية وحمو االستخدام والنشر.

 رس ععم تص ععور عن دور الحملة التروي ية باس ععتخدام الهات

المحمول وجيفية تراملها مع الخطل

التسويمية والتروي ية األخر للمنظمة سواء التمليدية أو االلرترونية.

 2.6الميزة التنافسية
تتسم الايئة التأ تعمع ليها المنظمات بعدم االستمرار والديناميجية المستمرة والتطور السريع لأ مختل

الم االت ،وتعتار المياة التنالسععية عنص ع ار اسععتراتي يا وهدلا أسععاسععيا تسعععى المنظمات الرتسععااها ،حيث

تحاول المنظمات تحديد أو ه تمياها عن منالسع ع ع ع ع ع ععيها والترجيا عليها اهدف اسع ع ع ع ع ع ععتخدامها لأ الترويا

لمنت اتها ،وان نتي ة ذلس توضع ععح لنا وضع عععها التنالسع ععأ لأ السع ععو وقدرتها على الحفا عليه ألطول
لترة امنية ممجنة ،وهذا ما يوضع ع ععح أن هناس دوالع وأسع ع ععباب تدلع بالمنظمة إلى اال تهاد والسع ع عععأ إلى

تطوير تلس المياة التنالسية الصاد 2015 ،ب.

 2.6.1تعريف ومفهوم الميزة التنافسية

تسعععى المنظمات إلى االنفراد بمياة تنالسععية واحدة أو أرثر على منالسععيها الذين يعملون لأ نفس قطا

الصععناعة ،حيث تعتار المياة التنالسععية ثورة حميمية لأ م ال إدارة األعمال وذلس ألنها تسععاعد المنظمة

لأ تحميق التميا عن المنالسع ع ع ععين ،ولهذا تعددت التعاري

من الباحثين جع حسع ع ع ععب و هة نظره وم ال

المنظمة موضع الدراسة والعناصر التأ يعتارها مياة تنالسية العيدي2015 ،ب.
33

ويعرف صععال الدين 2015ب المياة التنالسععية بأنها الهدف االسععتراتي أ الذي تسعععى ميع المنظمات إلى

تحميمه من خالل المحالظة على وض عععيتها التنالس ععية وتحس ععينها ،من خالل تمديم منت ات ال تمع قيمة عن
منت ات المنالسععين ،وبأسعععار أقع ،أو تمديم منت ات ذات خص عائا لريدة من نوعها .اينما تعرلها ()2014

 Taieعلى أنها المدرة على توليد المداخيع من عوامع إنتاج مرتفعة نسع ع ععايا ،باإلضع ع ععالة إلى توليد مسع ع ععتويات
عمالة مستدامة لعوامع اإلنتاج ولأ الوقت نفسه المدرة على التعرض للمنالسة وموا هتها ان ا .

ويعرف ( Gharehbashloni and Seify )2014المياة التنالسععية بأنها قدرة المنظمة على البماء واالسععتمرار

لأ السو من خالل ذب العمالء باستخدام خصائا تميا منت اتها عن باقأ المنالسين .ليما عرلها
طايع 2013ب بأنها االنتاج بأرثر وأرفأ نسع ععايا ويشع ععير إلى الرفاءة هنا إلى ترلفة أقع ،ارتفا ال ودة،

المالئمة العالية لأ الامان والمجانب.
وقد عرف حير

2012ب المياة التنالسععية بأنها الوضععع الذي يتيح التعامع مع مختل

عناصععر الايئة

المحيطة بالمنظمة بصع ععورة ألضع ععع من المنالسع ععين بمعنأ أنها تعار عن مد المدرة على األداء بطريمة

يع ا المنالس ع ع ع ع ع ععون عن الميام بمثلها .ليما أش ع ع ع ع ع ععار ( Rose et al )2010لأ تعري

مايجع اورتر للمياة

التنالس ع ع ععية بأنها الميمة التأ يمجن للمنظمة أن تنش ع ع ععئها لعمالئها لض ع ع ععال عن الترالي

التأ تتحملها من

أ ع إنشاء هذه الميمة.

ومن خالل اسع ع ع ععتعراض المفاهيم المرتبطة بالمياة التنالسع ع ع ععية يمجن المول أن المياة التنالسع ع ع ععية هأ تفو

المنظمة عن منالسيها باألسعار ،حيث يمجن أن تأخذ شجع أسعار أقع ممارنة بأسعار المنالسين نظير

منالع متساوية وتمديم منت ات ذات ودة عالية وتو ه للعمالء بشجع ألضع من المنالسين ،و/أو تمديم

منت ات ذات منالع لريدة ،وأن ترون الايادة السع ع ع ع ع ع عععرية المفروضع ع ع ع ع ع ععة على المنت ات بشع ع ع ع ع ع ععجع مدروس

ومنطمأ .لضععال عن المدرة على االسععتمرار انفس سععو الصععناعة أو النشععا االقتصععادي والحفا على

موقع متميا ضعمن هذا السعو من خالل مواربة التطور الترنولو أ وامتالس الموارد البشعرية والماديةب
التأ تستطيع خلق قيمة مضالة للمنت ات التأ تمدمها المنظمة لعمالئها.

 2.6.2خصائص الميزة التنافسية
يتضح من التعاري

السابمة أن المياة التنالسية تتسم بالخصائا التالية منال2013 ،ب:

 أنها نساية وليست مطلمة أي تحمق بالممارنة.

 تؤدي إلى تحميق األلضلية والتفو على المنالسين.
 تنبع من داخع المؤسسة وتحمق لها قيمة.

 تنعجس لأ جفاءة أداء المؤسسة لأ أنشطتها أو لأ قيمة ما تمدم للمشترين أو جليهما.

 ي ب أن تؤثر لأ العمالء وادرارهم أللضلية ما تمدمه المنظمة وتحفاهم على الشراء منها.
 ال تاول بسرعة عندما يتم تطويرها وت ديدها أي أنها تدوم لفترة طويلة نسايا.
34

 2.6.3أسباب سعي المنظمات لتحقيق الميزة التنافسية
هناس العديد من األسباب التأ ت عع المنظمات تسعى اهدة المتالس الماايا التنالسية نذجر منها لطفأ2014 ،ب:
 ضخامة وتعدد الفرا لأ السو العالمأ بعد انفتا األسوا وتحرير الت ارة الدولية.

 ولرة المعلومات عن األس ع ع ع عوا وسع ع ع ععهولة متابعة ومالحمة المت يرات نتي ة تمدم نظم المعلومات
واالتصاالت وتطور أساليب بحوث التسويق وتمنيات المياس التأ تتعامع اها المنظمات.

 تس ع ععار عمليات اإلادا واالاترار بفض ع ععع االس ع ععتثمارات الض ع ععخمة لأ عمليات البحث والتطوير
ونتي ة التحالفات الراري اين المنظمات لأ هذا الم ال.

 التطور المستمر والسريع لأ حا ات ورغبات وأذوا العمالء.

 2.6.4نموذج القوى التنافسية الخمسة لبورتر

ير مايجع اورتر بأن على المنظمات ترجيا اهتمامها وأنشع ع ع ع ععطتها على قو التنالس الخمسع ع ع ع ععة ودر ة

التنالس ضمن هذه المو وهأ صال الدين2015 ،ب ،للة2013 ،بPorter, 2001 ،ب:

 تهديدات المنالسين ال دد والمحتملين :ويمصد اها المنالسة الحالية لأ السو أو م ال النشا
حيث تتوق

على عدد المنالسع ععين ،التنو لأ المنت ات التأ يمدمونها ،ترالي

االنتاج ،ودر ة

تعلمهم بالص ععناعة ،ومن العوامع المؤثرة لأ تحديد در ة المنالس ععة هنا تمييا المنتا ،در ة نمو
الصناعة ،انية الترالي

الثااتة إلى إ مالأ الميمة المضالة ،وحوا ا الخروج من الصناعة.

 الموة التفاوضية للموردين :لهم يمتلرون شجال من أشجال الض ل والسلطة على قطا الصناعة
ألنهم يتحجمون بمدخالت المطا أو النشع ع ع ع ع ععا االقتصع ع ع ع ع ععادي للمنظمة ،لذا ي ب على المنظمة
د ارسع ع ع ععة الفرا والتهديدات الناشع ع ع ععئة عن الموردين ومحاولة اسع ع ع ععتثمارها وادارتها بشع ع ع ععجع يحمق

للمنظمة مياة تنالسع ع ع ع ععية ،ويسع ع ع ع ععتطيع الموردون تحديد جمية ونو المعروض من المواد الخام أو
الخدمات باإلضالة إلى تحديد أسعارها لأ السو .

 الموة التفاوضععية للمشععترين :حيث يسععتطيع المشععترون التأثير على الصععناعة وتهديدها من خالل

المدرة على تخفيض األسع ع عععار والتفاوض بشع ع ععأن نوعية الخدمات وطايعتها ويسع ع ععتمد المشع ع ععترون
قوتهم من خالل هعذه األمور :ش ع ع ع ع ع ع عراء اء جاير من المنتا أو الخعدمعة ،ايعادة ععدد الموردين،

تمليع الفروقات لأ ترلفة الموردين ،والمدرة على الترامع الخلفأ اإنتاج السلعة نفسها.

 تهديد المنت ات أو الخد مات الاديلة :ويحدد مد تولر الادائع الربح المتوقع من الصع ع ع ع ع ع ععناعة،

ولتمليع خطر المنت ات الاديلة ينب أ على المنظمة تمييا منت اتها بش ع ععجع يملع احتمالية و ود

الادائع التأ تحمق نفس اإلشع ع ع ع ععبا للعمالء ،وبرغم ذلس لإن هناس نوعين من الادائع الصع ع ع ع عععبة

التأ توا ه المنظمات هما التحسعع ععن الس ع ع عريع نتي ة الت ير الترنولو أ المس ع ععتمر ،والصعع ععناعات
ذات األربا العالية حيث تستطيع تمديم أسعار منخفضة وهو ما يشجع تحدي للمنظمات.
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 المنالسع ع ع ع ع ععة اين المنظمات المائمة :وهو محور االرتراا لنموذج اورتر ،ألنه يشع ع ع ع ع ععير إلى التماء
العناص ع ععر األربعة الس ع ععابمة ،ومن أهم العوامع المؤثرة على ش ع ععدة التنالس اين المنظمات المائمة
معدل النمو لأ الصناعة ،مستويات المنتا ،ترالي

التاديع ،ممدار الترالي

الخروج المرتفعة من السو  ،ودر ة التمرجا والتواان اين المنالسين.

الرأسمالية ،موانع

ويوضح الشجع 2ب نموذج اورتر للموي التنالسية الخمسة:
شكل  :2نموذج بورتر للقوى التنافسية الخمسة

المصدر :الدوري2005 ،ب

وت در اإلش ع ع ععارة هنا إلى أنه تم إض ع ع ععالة بعدين ديدين على نموذج اورتر لتحليع قو التنالس من قاع

العالم أوستين وهما الدوري2005 ،ب:

 البعد األول :سياسة الحجومة لما لها من تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة على هيجع الصناعة.

 البعد الثانأ :ويتمثع لأ عومع الايئة الخار ية الرلية االقتص ع ع ععادية ،الس ع ع ععياس ع ع ععية ،اال تماعية،
الديم رالية ،والترنولو يةب التأ تؤثر مع المو الخمسة التنالسية لأ هيجع الصناعة

 2.6.5االستراتيجيات العامة للتنافس ):(Porter, 2001

ير اورتر أنه لتحميق تفو المنظمة عن منالس ع ع ع ععيها لأ الس ع ع ع ععو ؛ لال اد من اتبا خطة طويلة المد
تعتمد على أساس واضح ،ويمجن حصر تلس االستراتي يات على النحو التالأ:

 اس ع ع ععتراتي ية قيادة الترلفة :حيث ترجا هذه االس ع ع ععتراتي ية على إنتاج منت ات نمطية بأقع ترلفة

ممجنة للوحدة الواحدة وتمدم للعمالء الحساسين للسعر ،وذلس مع المحالظة على مستو مماول
من ال ودة.
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 اسع ع ع ع ع ع ععتراتي يععة التمييا :وتهععدف إلى تمععديم منت ععات مختلفععة وممياة عن جععع مععا هو مو ود لأ

السو  ،ويتم تو يه هذا النو من المنت ات إلى العمالء غير الحساسين نسايا لألسعار ،ألنهم
يمالون ادلع سعر أعلى من المعتاد نظير منت ات ممياة.

 اسع ععتراتي ية الترجيا :وتعتمد على تمديم منت ات تشع ععبع حا ات ورغبات م موعات ص ع ع يرة من
العمالء ،حيث ترجا المنظمة على اس ع ع ععتمطاب تلس الشع ع ع عريحة من العمالء من خالل التميا لأ

المنت ات أو السعر أو جليهما معا.

 2.6.6أبعاد الميزة التنافسية

أبعاد المياة التنالس ععية من منظمة إلى أخر حس ععب طايعة نش ععاطها والمنت ات التأ تتعامع ليها

تختل

وح م تلس المنظمة ،إال أن ميع هذه األبعاد مناثمة من االس ع ع ع ععتراتي يات الثالث األس ع ع ع ععاس ع ع ع ععية المذجورة

سابما ،ونذجر منها األبعاد التالية خصاونة2011 ،ب:

 الترلفة المنخفضع ععة :تعتار الرلفة من الرجائا األسع ععاسع ععية لن ا وتفو المنظمة لهأ تمجنها من
تمديم أس ع عععار منالس ع ععة تمنحها مياة تنالس ع ععية أمام منالس ع ععيها ،وان إهمال المنظمة لتخفيض جلفة

منت اتها س ع ععيؤدي اها إلى التدهور واالنتهاء من الس ع ععو نتي ة عدم قدرتها على الص ع ععمود أمام

المنظمات المنالسة التلبانأ وآخرون2012 ،ب.


ودة الخدمات :إن تحميق المنظمة لمسع ع ععتويات عالية من ال ودة لأ خدماتها سع ع ععيايد من قيمة

هذه الخدمات بالنسبة لعمالئها ،وسي علها قادرة على لرض سعر أعلى لما تمدمه من خدمات،

وال اد أن يجون هناس توالق اين رغبات العمالء وتوقعاتهم وبين ما يحلصون عليه من خدمات،

لضمان تحميق المياة االتنالسية والبماء لأ سو الخدمة شعبان2011 ،ب.

 سععرعة االسععت ابة المرونةب :وهأ قدرة المنظمة على تولير مد واسععع من الخدمات ،والتعديع

لأ الخدمات المائمة بش ع ع ع ععجع سع ع ع ع عريع لتلاية حا ات ورغبات العمالء ،وما يفرض جون س ع ع ع ععرعة
االسع ع ععت ابة أحد أبعاد المياة التنالسع ع ععية هو أن حا ات ورغبات العمالء تتطور مع مرور الامن

وبالتالأ لإن المواءمة لها يعتار تحدي أمام المنظمة ،وهذا يتطلب من المنظمة حسععاسععية عالية

ولهم عميق للعمالء وخصائصهم لطفأ2014 ،ب.

 الوقت :إن اسعت الل المنظمة لعامع الوقت لأ إن اا العمليات وتسعليم المنت ات للعمالء يعتار
سر من أسرار ن احها على منالسيها ،وهذا يعتمد على تمليع دورة حياة المنتا منذ لحظة توليد

الفجرة إلى أن يتم تسععليمه للعميع وتمديم خدمات المتابعة ما بعد الايع ،لإن ن حت المنظمة لأ
ذلس ستحصع على مياة تنالسية من خالل الوقت جاظم وعادالوهاب2013 ،ب.

 التحديث :ويش ع ع ععار إليه أحيانا باالاترار ،وهو بعد مش ع ع ععتق من اس ع ع ععتراتي ية التمييا ،ويمص ع ع ععد به
إدخال منت ات ديدة أو الت يير لأ مواص ع ع ع ع ععفات المنت ات الحالية أو اس ع ع ع ع ععتحداث طر إنتاج
ديدة ،تساهم لأ ايادة الميمة للنشا الذي تموم به المنظمة الحسنية2009 ،ب.
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 2.7نبذة عن بنك فلسطين

تأسس انس للسطين لأ عام 1960م لأ مدينة غاة ،وبدأ نشاطه اتاريخ 1961/02/21م ارأس مال

مصر به يمدر اع  500000نيه مصري ،ورأس مال مدلو  150000نيه مصري ،وبدأ بعدد 10

موظفين لمل .واستمر الانس لأ عمله منذ تأسيسه إلى أن أغلق لأ عام 1967م على يد االحتالل
اإلسرائيلأ عند احتالله لمطا غاة ،واستمر اإلغال حتى عام 1981م ،وجان رأس مال الانس لأ حينه

ال يت اوا  345000نيه مصري لمل الموقع االلرترونأ لانس للسطينwww.bankofpalestine.com ،

ب.

وبلغ عدد لرو ومجاتب الانس حتى نهاية عام 2014م 54 ،لرعا ومجتبا منتش ع ع ع ع ع عرة اين الضع ع ع ع ع ععفة ال ربية
وقطا غاة ،وهو اذلس يجون الانس األول من حيث االنتش ع ع ع ع ع ععار ال رالأ ممارنة بالانوس األخر العاملة

لأ للسع ع ععطين ،وقد حمق الانس ان ااات جايرة على الرغم من الظروف الصع ع عععبة التأ تمر اها للسع ع ععطين،
لفأ عام 2014م حمق الانس أرباحا ص ع ع ع ع ععالية ال ت  40.2مليون دوالر أمريجأ ،وبل ت مو ودات الانس
 2424.7مليون دوالر أمريجأ لأ نهاية عام  ،2014أي انس ع ع ع ع ع ععبة نمو  %3.2ممارنة بالعام الس ع ع ع ع ع ععااق،
وبل ت حمو المس ععاهمين  280.1مليون دوالر انس ععبة ايادة  %11.1عن العام الس ععااق ،ونمت الحص ععة

السع ع ع ع ععوقية للانس لأ م ال الودائع لأ نهاية عام 2014م ،انسع ع ع ع ععبة  ،%18.16لتصع ع ع ع ععبح  %23.08من

إ مالأ ودائع المطا المصع ع ع ع ع عرلأ ،وبلغ عدد موظفأ الانس حتى نهاية عام 2014م عدد  1280موظفا
وموظفة ،انسبة نمو  %5.61عن العام السااق التمرير السنوي لانس للسطين2014 ،ب.

وجما تمت اإلشع ع ععارة إليه سعع ععابما ،لإن مصع ع ععرولات انس للسع ع ععطين على الدعاية واإلعالن لأ العام 2014

ال ع ععت  3.752.545دوالر أمريجأب ،انس ع ع ع ع ع ع عب ع ععة اي ع ععادة 1.54%ب عن الع ع ععام  2013التأ ال ع ععت

 3.695.475دوالر أمريجأب التمرير السع ععنوي لانس للسع ععطين2014 ،ب .ومما ال شع ععس ليه أن اء من

هذه المصع ع ع ع ععرولات ينفق على الترويا االلرترونأ بعناص ع ع ع ع عره وأدواته ،مع العلم أن الباحث حاول البحث

واالسععتفسععار عن الرقم الدقيق المصععروف على الترويا االلرترونأ إال أنه لم يولق لأ ذلس ،حيث أنه لم

ي د ما يفيد ذلس لأ التمارير السنوية ومنشورات الانس المختلفة.
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الفصل الثالث
تصميم ومنهجية البحث
يتناول هذا الفص ع ع ععع وص ع ع ععفا لمنها البحث المس ع ع ععتخدم ،م تمع البحث وعينته ،الخص ع ع ععائا والس ع ع ععمات

الديم رالية لعينة البحث ،جما يتضع ع ع ععمن أداة البحث الرئيسع ع ع ععة المسع ع ع ععتخدمة وا راءاتها ،طر التحمق من
صدقها وثباتها ،وأخي ار المعال ات اإلحصائية التأ تمت على الايانات األولية.
 3.1منهجية البحث
من أ ع تحميق أهداف البحث قام الباحث باسع ع ع ععتخدام المنها الوصع ع ع ععفأ التحليلأ والذي يعرف بأنه

طريمة لأ البحث تتناول أحداث وظواهر وممارسع ع ععات مو ودة متاحة للد ارسع ع ععة والمياس جما هأ دون

تدخع الباحث لأ م رياتها ،ويس ععتطيع الباحث أن يتفاعع معها ليص ععفها ويحللها الريالنى والشععريفين،

2005ب .ونظ ار لمعرلة الباحث مس ععبما ا وانب وأبعاد الظاهرة موض ععع الد ارس ععة من خالل إطالعه على

الد ارس ععات الس ععابمة المتعلمة بموض ععو بحثه "أثر الترويا االلرترونأ لأ تحميق المياة التنالس ععية :د ارس ععة
ميدانية على انس للس ععطين لأ قطا غاة" ،والذي يتوالق مع المنها الوص ععفأ التحليلأ الذي يهدف إلى

تولير الايانات والحمائق عن المش ع ع ععجلة موض ع ع ععو البحث لتفس ع ع ععيرها والوقوف على دالالتها ،وألن المنها

الوصفأ التحليلأ يتم من خالل الر و للوثائق المختلفة جالرتب والصح

والم الت وغيرها من المواد

التأ يثات صع ع ع ع ع ععدقها اهدف تحليلها للوصع ع ع ع ع ععول إلى أهداف البحث ،لإن الباحث اعتمد على هذا المنها
للوص ع ععول إلى المعرلة الدقيمة والتفص ع ععيلية حول مش ع ععجلة البحث ،ولتحميق تص ع ععور ألض ع ععع وأد للظاهرة

موضع الدراسة ،جما أنه ا ستخدم أسلوب العينة العشوائية لأ اختياره لعينة البحث ،وا ستخدم االستبانة
لأ مع الايانات األولية.

 3.1طرق جمع البيانات
اعتمد البحث على نوعين من المصع ععادر هما :المصع ععادر الثانوية والمصع ععادر األولية ،لمد تم االسع ععتعانة
بالمص ع ع ععادر الثانوية لأ اناء اإلطار النظري للبحث ،أما الايانات األولية لاس ع ع ععتخدمت لمعال ة ال وانب

التحليلية واإلحصائية لأ البحث ،ونفصع ليما يلأ المصادر الثانوية والمصادر األولية التأ استخدمت
للحصول على الايانات الالامة للبحث:

 3.1.1المصادر الثانوية

تم استخدام المصادر الثانوية التالية لاناء اإلطار النظري للبحث وهأ:
 األبحاث والدراسات السابمة التأ تطرقت إلى موضو البحث بشجع مباشر أو غير مباشر.
 الرتب والم ار ع العربية واأل ناية.
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 الدوريات والمماالت والتمارير الصحفية والرسمية المتعلمة بموضو البحث.

 مواقع االنترنت العربية واأل ناية التأ تطرقت لموضو البحث بشجع مباشر أو غير مباشر.

 3.1.2المصادر األولية

تم البحث لأ ال انب الميدانأ من خالل اسع ع ععتخدام االسع ع ععتبانة جأداة للبحث ،حيث تم توايع اسع ع ععتايانات
لد ارسععة بعض مفردات البحث وحصععر وت ميع المعلومات الالامة لأ موضععو البحث ،ومن ثم تفري ها

وتحليلها باسع ع ع ع ععتخدام ارناما  (Statistical Package for Social Science) SPSSواسع ع ع ع ععتخدام
االختبارات اإلحصائية المناسبة اهدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضو البحث.
 3.2مجتمع وعينة البحث
لأ هذا الاند ،تم تحديد م تمع البحث والعينة المناسبة للحصول على الايانات األولية ومن ثم معال تها.

 3.2.1مجتمع البحث

نظ ار لصعععوبة الحصععول على عدد عمالء انس للسععطين الفعلأ لأ قطا غاة ،ألن الانس يعتار ذلس ضععمن

خصوصياته حتى ال يتم استخدام تلس المعلومة من قاع المنالسين ،لمد تم اعتبار الم تمع ال محدود.
 3.2.2عينة البحث

تم اختيار عينة طبمية عشوائية من عمالء انس للسطين حسب عدد السجان لأ جع محالظة من

محالظات غاة الخمسة وذلس بعد الر و إلى اإلحصائيات الصادرة عن ال هاا المرجاي لإلحصاء

الفلسطينأ 2014ب جما هو موضح لأ دول رقم 2ب ،حيث تم بعد ذلس اختيار عينة عشوائية بسيطة

من جع طبمة بالتناسب مع الح م اإل مالأ لعينة عمالء الانس لترون ممثلة لم تمع البحث ججع ،ذلس
نظ ار لرار ح م هذا ال مهور ،ولعدم إمجانية إ راء حصر شامع له .وقد الغ ح م العينة 384ب مفردة

حسب قانون ح م العينة ،حيث تم توايع االستبانة على العينة حسب تعداد السجان لأ جع محالظة من

محالظات غاة الخمس ،ليجون أمام ألراد م تمع البحث لرا متساوية ومستملة تساعد الباحث لأ تعميم
نتائا بحثه ،وتم تحديد مستو ثمة  %95وعليه جانت  1.9 = (zوالخطأ =  .0.05وقد تم استرداد

 376استبانة انسبة  ،%97.9وبعد تفحا االستبانات تم استبعاد  4منها ،نظ ار لعدم تحمق الشرو

المطلوبة لإل ابة على االستبانة ،وبذلس يجون عدد االستبانات الخاضعة للبحث  372استبانة انسبة

.%96.9

ليما يتعلق بح م العينة لمد تم تحديده باستخدام المانون التالأ:
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حيث أن:

=

ن :ح م عينة البحث.

 :نسبة تتراو اين الصفر والواحد ونفترضها 0.05ب.

ن :1ح م الم تمع الرلأ.

د :نسبة الخطأ المسمو اها ونفترضها 0.05ب.

د.م:الدر ة المعيارية وهأ تساوي 1.96ب عند معامع ثمة %95ب صالأ2006 ،ب.
جدول : 2توزيع االستبانة حسب عدد السكان في كل محافظة من محافظات غزة
اسم المحافظة

عدد السكان/ألف نسمة

النسبة المئوية

عدد االستبيانات الموزعة

شمال غزة

302

%16.29

62

غزة

700

%37.77

145

الوسطى

260

%14.06

54

خانيونس

360

%19.42

75

رفح

231

%12.46

48

اإلجمالي

1853

%100

384

 3.2الخصائص والسمات الديمغرافية لعينة البحث
يوضععح ال دول التالأ الخصععائا والسععمات الديم رالية الخاصععة بالمبحوثين من عمالء انس للسععطين،

مثع العمر ،سنوات الخارة ،ال نس ،المؤهع العلمأ ،الدخع الشهري ،واسم المحالظةب.

جدول  : 3الخصائص والسمات الديمغرافية لعينة عمالء بنك فلسطين في قطاع غزة
المتغيرات

العمر

سنوات الخارة

ال نس

الفترة

التكرار

النسبة المئوية %

 20سنة لأقع

15

4.0

 30 – 21سنة

140

37.6

 40 - 31سنة

130

34.9

 50 – 41سنة

57

15.4

 51سنة لأرثر

30

8.1

 5سنوات لأقع

77

20.7

 10 – 6سنوات

128

34.3

 15 – 11سنة

101

27.2

 20 – 16سنة

39

10.5

 21سنة لأرثر

27

7.3

ذجر

243

65.3

أنثى

129

34.7

41

المتغيرات

المؤهع العلمأ

الدخع الشهري

المحالظة

الفترة

التكرار

النسبة المئوية %

تو يهأ لأقع

30

8.1

دالوم

77

20.7

بجالوريوس

217

58.3

ما ستير

39

10.5

دجتوراة

9

2.4

 $500لأقع

98

26.3

$1000-501

156

41.9

$1500-1001

84

22.6

$2000-1501

21

5.7

 $2001فأكثر

13

3.5

شمال غاة

60

16.1

غاة

142

38.2

المحالظة الوسطى

52

14.0

خانيونس

72

19.4

رلح

46

12.3

يتض ع ع ععح من ال دول الس ع ع ععااق أن الفئة العمرية الش ع ع ععائعة اين المبحوثين من عمالء الانس هأ "30 -21

سنة" انسبة 37.6%ب من إ مالأ المبحوثين ،وتليها الفئة العمرية " 40 – 31سنة" انسبة 34.9%ب.

وليما يتعلق بسع ع ع ع ع ع ععنوات الخارة ،لمد ال ت نسع ع ع ع ع ع ععبة الفئة "من  10 – 6سع ع ع ع ع ع ععنوات"  )34.3%من إ مالأ
المبحوثين ،تليها الفئة " من  15 – 11س ع ععنة" انس ع ععبة 27.2%ب .أما بالنس ع ععبة لل نس لمد ال ت نس ع ععبة

الععذجور من المبحوثين 65.3%ب .جم ععا أن غععالاي ععة المبحوثين مؤهلهم العلمأ بج ععالوريوسب انس ع ع ع ع ع ع عبععة
%58.3ب ،ويمثع الحاص ع ع ععلون على دالومب نس ع ع ععبة 20.7%ب وهأ ثانأ أعلى نس ع ع ععبة حس ع ع ععب المؤهع

العلمأ لعينة البحث .جذلس لإن النسبة الرايرة من المبحوثين هم من ذوي لئة الدخع ""$1000 – 501

انس ع ع ع ععبة 41.9%ب ،وجانت الفئة الثانية هأ " "$1500 – 1001انس ع ع ع ععبة 22.6%ب ،وهما ما تمثالن
متوسع ع ع ع ع ع ععل الرواتعب لموظفأ المطعاعين الععام والخعاا لأ قطعا غاة .أمعا عن توايع االسع ع ع ع ع ع ععتبعانعة على

محالظات غاة بشععجع طبمأ ،لمد تم االسععتناد إلى تعداد السععجان الصععادر عن ال هاا المرجاي لإلحصععاء
الفلسععطينأ ولق أحدث إحصععائية أمجن الحصععول عليها حتى نهاية ديسععمار  2013جما تم ذجره سععابما،

حيث ال ت نسبة محالظة غاة 38.2%ب ،تليها محالظة خانيونس انسبة 19.4%ب.
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 3.4.1أداة البحث الرئيسية واجراءاتها
تم إعداد االستبانة على النحو التالأ:

 إعداد استبانة أولية من أ ع استخدامها لأ مع الايانات والمعلومات.
 عرض االستبانة على المشرف الختبار مد مالئمتها ل مع الايانات.
 تعديع االستبانة بشجع أولأ حسب ما يراه المشرف.

 تم عرض االستبانة على م موعة من المحجمين الغ عددهم 15ب جما هو مرلق لأ المالحق،
والذين قاموا ادورهم اتمديم النصح واإلرشاد وتعديع ما يلام.

 توايع االستبانة على ميع ألراد العينة ل مع الايانات الالامة للبحث.
مع العلم أنه تمت االسععتعانة بالعديد من الد ارس عات السععابمة لأ تصععميم اسععتبانة البحث ،مع األخذ بعين
االعتبار خصعع ع ععوصعع ع ععية المطا المص ع ع ع عرلأ الفلسع ع ع ععطينأ عامة وبنس للسع ع ع ععطين لأ قطا غاة على و ه

رسع ع ععات،)2015( Patil and Khodke ، )2015( Khraim and Alkarablieh :
الخصع ع ععوا ،ومن هذه الد ا
واسماعيع (.)2013

ولقد تم تقسيم االستبانة إلى أربعة أقسام هي:

المسع ع ع ععم األول :يترون من الايانات الشع ع ع ععخصع ع ع ععية لعينة الد ارسع ع ع ععة وهو عبارة عن 6ب لمرات هأ
العمر ،سنوات الخارة ،ال نس ،المؤهع العلمأ ،الدخع الشهري ،واسم المحالظةب.

المسع ع ع ععم الثانأ :ويشع ع ع ععمع عناصع ع ع ععر الترويا االلرترونأ ويتضع ع ع ععمن ثالث لمرات رئيسع ع ع ععة هأ:اإلعالن

االلرترونأ وعدد الفمرات الفرعية " ،"6العالقات العامة االلرترونية وعدد الفمرات الفرعية " ،"5تنش ع ع ععيل
المايعات وعدد الفمرات الفرعية ""6ب .وقد الغ إ مالأ عدد الفمرات الفرعية للمسم الثانأ 17ب.
المسع ع ععم الثالث :يتناول أدوات الترويا االلرترونأ وهأ :حيث الغ عدد الفمرات الرئيس ع ع عية 5ب ،وهأ
الترويا عار المواقع اال تمععاعيععة وعععدد الفمرات الفرعيععة " ،"8الترويا من خالل محرجععات البحععث

وعدد الفمرات الفرعية " ،"5الترويا باسععتخدام الموقع االلرترونأ لانس للسععطين وعدد الفمرات الفرعية

" ،"7الترويا عار الاريععد االلرترونأ وعععدد الفمرات الفرعيععة " ،"5والترويا عار ش ع ع ع ع ع ععبجععات الهععات
المحمول وعدد الفمرات الفرعية""5ب .وقد الغ إ مالأ عدد الفمرات الفرعية للمسم الثالث 30ب.

المسم الرابع :يتناول المياة التنالسية وهأ المت ير التابع ،من خالل  10أسئلة تهدف لمياس أثر
جع من أدوات وعناصر الترويا االلرترونأ لأ تحميمها.

 3.4.2صدق وثبات أدوات البحث

تم اختبار ص ع ععد أداة البحث ،من حيث الص ع ععد الظاهري لألداة ،وص ع ععد االتس ع ععا الداخلأ أل اائها،
وصد االتسا الانائأ ،ثم تم قياس ثبات أداة البحث.
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 3.4.2.1صدق االستبانة

يعنأ صد االستبانة ،التأرد من أنها سوف تميس ما أعدت لمياسه ربيع2007 ،ب ،جما يمصد بالصد

شمول االستبانة لرع العناصر التأ ي ب أن تدخع لأ التحليع من ناحية ،ووضو لمراتها ومفرداتها من

ناحية أخر  ،بحيث ترون مفهومة لرع من يستخدمها صالأ2006 ،ب ،وقد تم التأرد من صد أداة

البحث جما يلأ:

 الصدق الظاهري لالستبانة (صدق المحكمين)
تم تمديم االس ع ع ع ع ع ععتبانة بش ع ع ع ع ع ععجع أولأ إلى م موعة من المحجمين الغ عددهم 15ب محجما ،من امعات
للسع ع ع ععطينية مختلفة وأخر عربية ،ويوضعع ع ععح الملحق رقم 1ب أسع ع ع ععماء المحجمين الذين قاموا مشع ع ع ععجورين
اتحجيم االسع ع ععتبانة ،من حيث مد وضع ع ععو صع ع ععياغة العبارات ،ومد مالءمتها لل اء الذي تنتمأ إليه،

ومد جفايتها لت طية جع اء من أ ااء االستبانة.

وقععد ترجات تو يهععات المحجمين حول حععذف بعض العبععارات المتش ع ع ع ع ع ع ععااهععة ،وتمليا بعض العبععارات

واضالة عبارات أخر  ،واستنادا إلى المالحظات والتو يهات التأ أاداها المحجمون قام الباحث اإ راء
التعععديالت التأ اتفق عليهععا معظم المحجمين ،حيععث تم تعععديععع ص ع ع ع ع ع ع عيععاغععة بعض العبععارات وحععذف أو

إض ععالة البعض اآلخر منها ،لتص ععبح االس ععتبانة بش ععجلها النهائأ جما هو موض ععح لأ الملحق رقم 2ب
الخاا باستبانة عمالء الانس.
 صدق االتساق الداخلي ألجزاء االستبانة
لمد تم قياس االتس ععا الداخلأ أل ااء لالس ععتبانة ،وذلس بحس ععاب معامالت االرتبا اين جع عبارة والدر ة

الرلية لل اء التابعة له ،وترون العبارة صع ع ع ع ععادقة لما وضع ع ع ع عععت لمياسع ع ع ع ععه عندما يمع مسع ع ع ع ععتو المعنوية عن
0.05ب ،وعندما يجون معامع االرتبا أرار من قيمة  rال دولية .حيث تم أخذ عينة اسع ع ع ع ع ععتطالعية ال ت

50ب اسععتبانة لمياس صععد االتسععا الداخلأ أل ااء االسععتبانة .مع العلم أن العينة االسععتطالعية لم تؤخذ
من عينة البحث الرئيسعع ععة التأ تم توايعها على عمالء انس للس ع ععطين ،والبال ة " 384اس ع ععتبانة" .وتوض ع ععح

ال داول 4ب و 5ب و 6ب ص ع ع ع ع ععد االتس ع ع ع ع ععا الداخلأ أل ااء االس ع ع ع ع ععتبانة ،حيث اينت النتائا أن لمرات

االستبانة صادقة لما وضعت لمياسه ،حيث أن مستو المعنوية لأ جع عبارة هو 0.05ب أو أقع.
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جدول  :4الصدق الداخلي لفقرات المحور األول  -عناصر الترويج االلكتروني
م.

معامل

الفقرة

االرتباط

القيمة

االحتمالية

البعد األول :اإلعالن االلكتروني
1

يموم الانس اإرس ع ع ع ع ععال اإلعالنات االلرترونية حول خدماته للعمالء عار واحد أو أرثر

0.847

0.000

2

تعتار اإلعالنات االلرترونية المرسلة من الانس واضحة وسهلة الفهم.

0.699

0.000

3

يأخذ الانس موالمة مسبمة من العميع حول استمبال اإلعالنات.

0.851

0.000

4

تعتار اإلعالنات االلرترونية المرسلة من الانس مفيدة للعميع.

0.829

0.000

5

يتم تصميم اإلعالنات االلرترونية للانس بشجع مريح للنظر.

0.821

0.000

6

يحفا اإلعالن االلرترونأ العمالء على االستفسار أرثر حول الخدمات المعلن عنها

0.815

0.000

من أدوات الترويا االلرترونأ.

البعد الثاني :العالقات العامة االلكترونية
1

يتواصع الانس مع العمالء اخصوا ودة الخدمات الممدمة.

0.799

0.000

2

يستماع الانس الرسائع بجالة أشجالها من العمالء.

0.778

0.000

3

ي يب الانس على التساؤالت المرسلة من قاع العمالء.

0.852

0.000

4

يتواصع الانس الرترونيا مع العمالء اخصوا الخدمات ال ديدة.

0.906

0.000

5

يعد تواصع الانس مع عمالئه مفيدا لأ حع المشجالت التأ توا ههم.

0.799

0.000

البعد الثالث :تنشيط المبيعات االلكتروني
1

يتيح الانس الرترونيا للعمالء عروض تش يعية لخدماته الممدمة.

0.778

0.000

2

تعد العروض الممدمة الرترونيا من الانس م دية وتستحق االهتمام.

0.852

0.000

3

يمدم الانس حوالا لعمالئة المدامى بعمع خصوم على خدماته ال ديدة.

0.906

0.000

4

يمدم الانس حوالا تش يعية لعمالئة ال دد.

0.717

0.000

5

تساهم الهدايا التذجارية والتش يعية الممدمة من الانس على ذب العمالء.

0.662

0.000

6

تعتار المسابمات التأ ينظمها انس للسطين ذات أهمية لأ ذب وجسب العمالء.

0.684

0.000

ال دولية عند مستو داللة  0.05ودر ة حرية " "28تساوي  r0.361قيمة
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جدول  :5الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني  -أدوات الترويج االلكتروني
م.

معامل

الفقرة

االرتباط

القيمة

االحتمالية

البعد األول :الترويج عبر المواقع االجتماعية
1
2
3
4
5
6
7
8

يخصا الانس نوالذ للتواصع مع عمالئه والرد على الشجاوي واإلستفسارات.
يس ع ع ع ععتخدم الانس مواقع التواص ع ع ع ععع اال تماعأ مثع الفيس اوسب الس ع ع ع ععتطال رأي عمالئه
والتفاعع معهم.
يتدخع بعض الموظفين المس ع ع ع ع ع ععؤولين عن متابعة ص ع ع ع ع ع ععفحة الانس على مواقع التواص ع ع ع ع ع ععع
اإل تماعأ لأ التفاعع مع اوار الموقع سلبا او اي ابا.
يحث الانس اوار صفحة التواصع اال تماعأ على متابعتها يوميا.
يعرض الانس المواد التروي ية صور ،ليديو ،نصوا  ...إلخب على صفحته على مواقع
التواصع اال تماعأ.
تسع ع ععهع صع ع ععفحة الانس المو ودة على مواقع التواصع ع ععع اال تماعأ حصع ع ععول العمالء على

المعلومات التروي ية.

يتابع المسم المختا لأ الانس إدارة صفحة الانس على مواقع التواصع اال تماعأ يوميا.
يس ع ع ععتخدم الانس أرثر من أس ع ع ععلوب لمياس تأثير حمالته التروي ية عار المواقع اال تماعية
مثع عدد مرات االع اب والنشر والتعليماتب.

0.871

0.000

0.721

0.000

0.758

0.000

0.798

0.000

0.770

0.000

0.793

0.000

0.621

0.000

0.725

0.000

البعد الثاني :الترويج من خالل محركات البحث
1

تم تصع ع ع ععميم الموقع االلرترونأ للانس بشع ع ع ععجع يسع ع ع ععاعده على التوا د ضع ع ع ععمن نتائا البحث

0.852

0.000

2

يستخدم الانس جلمات مفتاحية معينة تشير لنو خدماته ضمن تصميم صفحته على االنترنت.

0.793

0.000

3

يموم الانس اتتبع الايارات انشر مواد تروي ية عار محرجات البحث االلرترونية.

0.834

0.000

0.821

0.000

0.782

0.000

4
5

لمحرجات البحث مثع و ع.

تسع ع ع ععاعد محرجات البحث العميع لأ الوصع ع ع ععول للموقع االلرترونأ وصع ع ع ععفحات التواصع ع ع ععع
اال تماعأ الخاصة بالانس.
تسهع محرجات البحث سرعة الوصول إلى الموقع االلرترونأ لانس للسطين.

البعد الثالث :الترويج باستخدام الموقع االلكتروني لبنك فلسطين
1

يتولر لد الانس موقعه الخاا على الشبجة العنجاوتية.

0.796

0.000

2

يموم الانس انشر اعالناته الخاصة على الموقع االلرترونأ.

0.825

0.000

3

يشمع موقع الانس ميع الخدمات التأ يمدمها الانس بالل تين العربية واإلن لياية.

0.834

0.000

4

يتم االنتمال من أيمونة إلى أخر على الموقع االلرترونأ لانس للسطين بشجع سريع.

0.826

0.000

5

يستخدم الانس أشجال إعالنية مختلفة صور ،ليديو ،إعالنات متحرجةب.

0.851

0.000

0.657

0.000

0.785

0.000

تصميم الحمالت التروي ية باختالف الهدف من جع منها.

6

يختل

7

يتيح الموقع االلرترونأ لانس للسطين للعمالء االستفسار أرثر عن الحمالت التروي ية.
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البعد الرابع :الترويج عبر البريد االلكتروني
1

يطلب الانس من العمالء عناوين الاريد االلرترونأ الخاصة اهم للتواصع معهم.

0.871

0.000

2

أقوم بفتح الرسائع المرسلة من انس للسطين عار الاريد االلرترونأ باستمرار.

0.881

0.000

0.897

0.000

4

يستخدم الانس الاريد االلرترونأ لتمديم عروض خاصة للعمالء.

0.785

0.000

5

يتلمى الانس االستفسارات والردود والتفاعالت من عمالئه عار الاريد االلرترونأ.

0.566

0.001

3

يرس ع ع ع ع ع ع ععع الانععس رس ع ع ع ع ع ع ععائلععه المتعلمععة بععالحمالت التروي يععة على الاريععد االلرترونأ لعمالئععه
باستمرار.

البعد الخامس :الترويج عبر شبكات الهاتف المحمول
1

يعمع الانس على التواصع مع عمالئه من خالل االتصال على الهات

2

يستخدم الانس الرسائع المصيرة لأ حمالته التروي ية.

3
4
5

يولر الانس لعمالئه من حملة الهوات

المحمول.

الذجية تطايق خاا بالانس يحتوي ميع الخدمات

والحمالت االعالنية.
يحترم الانس خصع ععوصع ععية عمالئه من خالل إرسع ععال الرسع ععائع المصع ععيرة المتعلمة بالحمالت
التروي ية بأوقات مناسبة.
جنت أحد العمالء الذين قام الانس باستطال آراءهم حول خدمات الهات

المحمول سابما.

0.667

0.000

0.600

0.000

0.630

0.000

0.598

0.000

0.669

0.000

ال دولية عند مستو داللة  0.05ودر ة حرية " "28تساوي  r 0.361قيمة

جدول  :6الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث  -الميزة التنافسية
م.

معامل

الفقرة

القيمة

االرتباط

االحتمالية

1

يموم الانس بمنح عمالئه الدائمين ماايا اضالية مختلفة.

0.838

0.000

2

يعد خفض الرلفة على العميع من أولويات الانس باستخدامه أدوات الترويا االلرترونأ.

0.658

0.000

3

يموم الانس بضبل ال ودة لأ ميع مراحع الخدمة.

0.907

0.000

4

يستخدم الانس أحدث التمنيات حفاظا على ال ودة.

0.831

0.000

5

يعتمد الانس معايير ال ودة العالمية لأ تمديم خدماته.

0.885

0.000

6

يهتم الانس اتطوير موارده البشرية باستمرار حول ميع مراحع ودة الخدمة.

0.907

0.000

7

يمدم الانس م موعة واسعة من الخدمات التأ تلاأ الحا ات المختلفة للعمالء.

0.898

0.000

8

يموم الانس اتحديث تمنياته االلرترونية باستمرار لتمليع وقت االست ابة للعمالء.

0.843

0.000

9

يتميا انس للسطين اتمديم خدمات إضالية ال تمدمها الانوس المنالسة.

0.852

0.000

10

يمدم انس للسطين خدماته بشجع ألضع مما تمدمه الانوس المنالسة.

0.895

0.000

قيمة  Rال دولية عند مستو داللة  0.05ودر ة حرية " "28تساوي 0.361
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 3.4.2.2ثبات فقرات االستبانة

Reliability

يعنأ ثبات أداة البحث التأرد من أن اإل ابة سع ع ع ع ععترون واحدة تمريبا لو تررر تطايمها على األشع ع ع ع ععخاا

ذاتهم ،وقد تم إ راء خطوات الثبات على العينة االسع ع ع ع ع ع ععتطالعية نفسع ع ع ع ع ع ععها بطريمتين هما طريمة الت ائة
النصفية وطريمة معامع ألفا جرونباخ على النحو التالأ:
أ -طريقة التجزئة النصفية Split-Half Coefficient

تم إي اد معامع ارتبا ايرسععون اين معدل األسععئلة لردية الرتبة ومعدل األسععئلة او ية الرتبة لرع
بعد وقد تم تص ع ع ع ععحيح معامالت االرتبا

باس ع ع ع ععتخدام معامع ارتبا س ع ع ع ععايرمان اراون للتص ع ع ع ععحيح

Spearman-Brown Coefficientب حسب المعادلة التالية:
معامع الثبات =  2ر حيث ر هأ معامع االرتبا  ،وقد اين دول رقم 7ب أن هناس معامع ثبات
 1ر
االستايان حيث الغ  0.875مما يطمئن الباحث الستخدام االستبانة.
جاير نسايا لفمرات
جدول  : 7معامل الثبات (طريقة التجزئة النصفية)
المحور

معامل

عنوان المحور

معامل االرتباط

االرتباط

المصحح

األول

عناصر الترويا االلرترونأ

0.735

0.847

الثانأ

أدوات الترويا االلرترونأ

0.711

0.831

الثالث

المياة التنالسية

0.705

0.827

0.778

0.875

جميع الفقرات

ب -طريقة ألفا كرونباخ Cronbach's Alpha
استخدم الباحث طريمة ألفا جرونباخ جطريمة ثانية لمياس الثبات ويتاين من دول رقم 8ب أن معامالت

الثبات مرتفعة حيث ال ت  0.894مما يطمئن الباحث الستخدام االستبانة.
جدول  : 8معامل الثبات (طريقة ألفا كرونباخ)
المحور

عدد الفقرات

عنوان المحور

معامل ألفا
كرونباخ

األول

عناصر الترويا االلرترونأ

6

0.8607

الثانأ

أدوات الترويا االلرترونأ

11

0.8475

الثالث

المياة التنالسية

8

0.8472

46

0.894

جميع الفقرات
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 3.5المعالجات اإلحصائية:
تم ت ميع الايانات وتحليلها لتحميق أهداف البحث ،حيث تم اسع ععتخدام العديد من األسع ععاليب اإلحصع ععائية

المناس ع ع ع ع ع ععبة باس ع ع ع ع ع ععتخدام الحام اإلحص ع ع ع ع ع ععائية للعلوم اال تماعية Statistical Package for Social
) ،Science (SPSSوليما يلأ م موعة منها:

 ترميا وادخال الايانات إلى الحاسع ع ع ععب اآللأ ،حسع ع ع ععب ممياس ليجرت الخماسع ع ع ععأ ،ولتحديد طول لترة
ممياس ليجرت الخماسع ع ع ععأ الحدود الدنيا والعلياب المسع ع ع ععتخدم لأ محاور البحث ،تم حسع ع ع ععاب المد

جالتالأ 4=5-1ب ،ثم تمس ع ععيمه على عدد لترات الممياس الخمس ع ععة للحص ع ععول على طول الفمرة أي
0.8=5/4ب ،ثم رت إضععالة هذه الميمة إلى أقع قيمة لأ الممياس وهأ الواحد الصععحيحب وذلس

لتحديد الحد األعلى للفترة األولى وهجذا ،حيث يوضح دول رقم 9ب أطوال الفترات جما يلأ:
جدول  : 9مقياس ليكرت الخماسي
الفترة (متوسط الفقرة)

1.80-1

2.60-1.80

3.40-2.60

4.20-3.40

5.0-4.20

التقدير

غير موالق بشدة

غير موالق

محايد

موالق

موالق بشدة

1

2

3

4

5

الوزن

 تم حس ع ععاب التر اررات والنس ع ععب المئوية للتعرف على الص ع ععفات الش ع ععخص ع ععية لمفردات البحث وتحديد
است ابات ألراده ت اه عبارات المحاور الرئيسية التأ يتضمنها البحث.

 المتوسععل الحسععااأ  Meanوذلس لمعرلة مد ارتفا أو انخفاض اسععت ابات ألراد البحث عن جع
عبارة من عبارات مت يرات البحث األس ع ع ععاس ع ع ععية ،مع العلم بأنه ذلس يفيد لأ ترتيب العبارات حس ع ع ععب

أعلى متوسل حسااأ.

 تم اسعتخدام االنحراف المعياري ) (Standard Deviationللتعرف على مد انحراف اسعت ابات
ألراد البحث لرع عبارة من عبارات مت يرات البحث ولرع محور من المحاور الرئيسة عن متوسطها
الحسااأ ،ويالحظ أن االنحراف المعياري يوضح التشتت لأ است ابات ألراد البحث لرع عبارة من
عبارات مت يرات البحث إلى انب المحاور الرئيس ع ععة ،لجلما اقتربت قيمته من الص ع ععفر جلما ترجات

االسع ععت ابات وانخفض تشع ععتتها اين الممياس إذا جان االنحراف المعياري واحد صع ععحيحا لأعلى لإن
ذلس يعنأ عدم ترجا االست ابات وتشتتهاب.

 اختبار ألفا جرونباخ لمعرلة ثبات لمرات االستبانة.
 معامع ارتبا ايرسون لمياس صد الفمرات.
 معادلة سايرمان اراون للثبات.

 اختبار جولوم روف -سمرنوف لمعرلة نو الايانات هع تتبع التوايع الطايعأ أم ال 1-Sample K-Sب.
 اختبار  tلمتوسععل عينة واحدة  One sample T testلمعرلة الفر اين متوسععل الفمرة والمتوسععل
الحيادي "."3
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 اختبار  Tللفر اين عينتين مستملتين.

 تحليع التباين األحادي للفرو اين ثالث متوسطات لأرثر.
 اختبار شفيه للفرو المتعددة اين المتوسطات.

 اختبار االنحدار البسيل واالنحدار المتعدد الختبار لرضيات البحث.
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الفصل الرابع
تحليل النتائج واختبار الفرضيات
لأ هععذا الفصعع ع ع ع ع ع ععع ،تم تنععاول نتععائا التحليععع اإلحصعع ع ع ع ع ع ععائأ الععذي تضع ع ع ع ع ع ععمن :اختبععار التوايع الطايعأ
جولم روف_سع ع ععمرنوفب ،المتوسع ع ععل الحسع ع ععااأ واالنحراف المعياري والوان النسع ع ععاأ والميمة االحتمالية

لتحليع محاور استبانة البحث ،واختبار لرضيات البحث.

 4.1اختبار التوزيع الطبيعي (اختبار كولمجروف -سمرنوف )(1- Sample K-S
لمد تم إ راء اختبار التوايع الطايعأ جولم روف – سمرنوفب على استبانة عمالء انس للسطين،

جما هو موض ع ع ععح لأ ال دول رقم 10ب ،وذلس لمعرلة إن جانت الايانات التأ تم الحص ع ع ععول عليها
من المبحوثين تتبع التوايع الطايعأ أم ال ،لتحديد االختبارات اإلحصع ع ع ع ع ع ععائية المناسع ع ع ع ع ع ععبة لرع حالة

اختبارات معلمية – اختبارات ال معلميةب .وتسع ع ع ع ع ع ععتخدم االختبارات المعلمية عندما يجون التوايع

طايعيا ،ويجون مس ع ع ع ععتو المعنوية أرار من 0.05ب ،اينما تسع ع ع ع عتخدم االختبارات الالمعلمية عندما
يجون التوايع غير طايعأ ،ويجون مسع ع ع ع ع ععتو المعنوية أقع من 0.05ب .ويتض ع ع ع ع ععح من ال دول أن

ايانات االس ععتبانة تتبع التوايع الطايعأ ،حيث إن مس ععتو المعنوية لأ ميع أ ااء االس ععتبانة أرار

من 0.05ب ،وبالتالأ ي ب استخدام االختبارات المعلمية لأ التحليع اإلحصائأ.

جدول  :10اختبار التوزيع الطبيعي ()Sample Kolmogorov-Smirnov-1
عدد الفقرات

قيمة Z

القيمة االحتمالية

المحور

عنوان المحور

األول

عناصر الترويا االلرترونأ

17

1.108

0.172

الثاني

أدوات الترويا االلرترونأ

30

1.096

0.181

الثالث

المياة التنالسية

10

1.069

0.203

57

1.025

0.244

جميع الفقرات

 4.2المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والقيمة االحتمالية لمحاور االستبانة
تم اس ع ع ع ععتخدام اختبار  Tللعينة الواحدة One Sample T testب لتحليع لمرات االس ع ع ع ععتبانة ،حيث

ترون الفمرة إي ااية بمعنى أن ألراد العينة يوالمون على محتواها إذا جانت قيمة  Tالمحس ع ععوبة أرار

من قيمة  Tال دولية والتأ تس ع ع ع ع ععاوي  1.97أو الميمة االحتمالية أقع من  0.05والوان النس ع ع ع ع ععاأ

أرار من  %60والمتوسععل الحسععااأ أرار من المتوس عل المحايد 3ب ،وترون الفمرة سععلاية بمعنى أن

ألراد العينة ال يوالمون على محتواها إذا جانت قيمة  Tالمحسوبة أص ر من قيمة  tال دولية والتأ

تس ع ع ععاوي 1.97ب ،أو الميمة االحتمالية أقع من  0.05والوان النس ع ع ععاأ أقع من  %60والمتوس ع ع ععل
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الحس ع ع ع ع ع ععااأ أرار من المتوسع ع ع ع ع ع عل المحايد 3ب ،وترون آراء العينة لأ الفمرة محايدة إذا جانت الميمة
االحتمالية لها أرار من .0.05

 4.2.1المتوسررررط الحسررررابي واالنحراف المعياري والوزن النسرررربي والقيمة االحتمالية لعناصررررر الترويج
االلكتروني

يوضععح ال دول رقم 11ب المتوسععل الحسععااأ واالنحراف المعياري والوان النسععاأ والميمة االحتمالية للمحور

األول وهو عناصر الترويا االلرترونأ ،حول آراء ألراد عينة البحث ،حسب نتائا التحليع اإلحصائأ.
جدول  :11تحليل أبعاد المحور األول  -عناصر الترويج االلكتروني

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة T

القيمة االحتمالية

1

البعد األول :اإلعالن االلرترونأ

3.93

0.623

78.58

28.775

0.000

2

البعد الثانأ :العالقات العامة االلرترونية

3.80

0.805

76.04

19.210

0.000

3

البعد الثالث :تنشيل المايعات االلرترونأ

3.81

0.684

76.23

22.876

0.000

3.85

0.620

77.01

26.447

0.000

م

الفقرات

جميع األبعاد

قيمة  Tالجدولية عند مستوى داللة "  "0.05و درجة حرية "  "371تساوي 1.97

ويتضح من ال دول السااق أن المتوسل الحسااأ لهذا المحور الغ 3.85ب ،وأن االنحراف المعياري
0.620ب ،وأن الوان النساأ 77.01ب ،والميمة االحتمالية 0.000ب .وهذا يدل من و هة نظر الباحث

على اهتمام إدارة انس للسطين بعناصر الترويا االلرترونأ الرئيسية اإلعالن االلرترونأ ،العالقات

العامة االلرترونية ،وتنشيل المايعات االلرترونأب.

وليما يلأ تفصع ع ع ععيع ألبعاد هذا المحور ،حيث أنه تم تمسع ع ع ععيمه إلى ثالثة أبعاد اإلعالن االلرترونأ ،العالقات

العامة االلرترونية ،وتنشيل المايعات االلرترونأب جما ذجرنا سابما لأ الفصع الثالث وهأ على النحو التالأ:

 4.2.1.1المتوسررررررررط الحسررررررررابي واالنحراف المعياري والوزن النسرررررررربي والقيمة االحتمالية ل عالن
االلكتروني

بص ع ع ع ع ع ععفة عامة يتاين من ال دول 12ب أن المتوس ع ع ع ع ع ععل الحس ع ع ع ع ع ععااأ ل ميع لمرات البعد األول اإلعالن

االلرترونأب تس ع ع ععاوي ) (3.93وهأ أرار من الميمة المتوس ع ع ععطة المحايدة 3ب ،واالنحراف المعياري
يس ع ع ع ععاوي

) (0.623والوان النس ع ع ع ععاأ يس ع ع ع ععاوي ) (%78.58وهأ أرار من الوان النس ع ع ع ععاأ المحايد

" "%60وقيمة  tالمحس ععوبة تس ععاوي  (28.775وهأ أرار من قيمة  tال دولية والتأ تس ععاوي ،(1.97
والميمة االحتمالية تسع ع ع ع ععاوي )0.000ب وهأ أقع من  (0.05مما يدل على أهمية اإلعالن االلرترونأ
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جأحد عناص ع ع ععر الترويا االلرترونأ الرئيس ع ع ععة لأ تحميق المياة التنالس ع ع ععية لانس للس ع ع ععطين .وبالر و إلى

الدراسات السابمة لأ الفصع األول ن د أن نتائا تحليع اإلعالن االلرترونأ تتوالق مع ما توصلت إليه

سليمان 2011ب من حيث أهمية اإلعالن االلرترونأ جأحد عناصر المايا التروي أ االلرترونأ.
جدول  :12تحليل فقرات البعد األول  -اإلعالن االلكتروني

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة t

القيمة االحتمالية

3.99

0.814

79.89

23.559

0.000

3.98

0.807

79.57

23.376

0.000

3.65

0.994

73.01

12.623

0.000

 4تعتار اإلعالنات االلرترونية المرسلة من الانس مفيدة للعميع.

3.95

0.789

78.92

23.133

0.000

 5يتم تصميم اإلعالنات االلرترونية للانس بشجع مريح للنظر.

4.01

0.782

80.27

24.992

0.000

3.99

0.904

79.84

21.171

0.000

م

1
2
3

6

الفقرات

يموم الانس اإرس ع ع ع ع ع ععال اإلعالنات االلرترونية حول خدماتعه
للعمالء عار واحد أو أرثر من أدوات الترويا االلرترونأ.
تعتار اإلعالنات االلرترونية المرسلة من الانس واضحة
وسهلة الفهم.
يأخذ الانس موالمة مسع ع ع ع ع عبمة من العميع حول اس ع ع ع ع ععتمبال

اإلعالنات.

يحفا اإلعالن االلرترونأ العمالء على االس ع ع ععتفس ع ع ععار أرثر
حول الخدمات المعلن عنها.

0.000 28.775 78.58 0.623 3.93

جميع الفقرات

قيمة  Tالجدولية عند مستوى داللة "  "0.05و درجة حرية "  "371تساوي 1.97

 4.2.1.2المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والقيمة االحتمالية للعالقات العامة
االلكترونية

بشع ع ع ععجع عام يتاين من ال دول رقم 13ب أن المتوسع ع ع ععل الحسع ع ع ععااأ ل ميع لمرات البعد الثانأ العالقات

العامة االلرترونيةب تس ع ععاوي  3.80وهأ أرار من الميمة المتوس ع ععطة المحايدة 3ب ،واالنحراف المعياري
يساوي  0.805والوان النساأ يساوي  %76.04وهأ أرار من الوان النساأ المحايد " "%60وقيمة t

المحسع ع ععوبة تسع ع ععاوي  19.210وهأ أرار من قيمة  tال دولية والتأ تسع ع ععاوي  ،1.97والميمة االحتمالية
تسع ععاوي  0.000وهأ أقع من  0.05مما يدل على أن العالقات العامة االلرترونية تعتار من عناصع ععر

الترويا االلرترونأ المهمة لأ انس للسععطين والتأ لها تأثير لأ تحميق المياة التنالسععية للانس .وبالر و

إلى الد ارسععات السععابمة لأ الفصععع األول ن د أن نتائا تحليع العالقات العامة االلرترونية تتوالق مع ما
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توصلت إليه دراسة ( El-Gohary )2010من حيث أهمية العالقات العامة االلرترونية لأ رضا العمالء
من خالل حع المشجالت التأ توا ههم واإل ابة على تساؤالتهم.

جدول  :13تحليل فقرات البعد الثاني العالقات العامة االلكترونية

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة t

القيمة االحتمالية

3.77

1.017

75.43

14.634

0.000

2

يستماع الانس الرسائع بجالة أشجالها من العمالء.

3.70

0.987

74.09

13.762

0.000

3

ي يب الانس على التساؤالت المرسلة من قاع العمالء.

3.73

1.021

74.62

13.806

0.000

 4يتواصع الانس الرترونيا مع العمالء اخصوا الخدمات ال ديدة.

3.83

0.927

76.56

17.222

0.000

3.98

0.921

79.52

20.432

0.000

3.80

0.805

76.04

19.210

0.000

الفقرات

م

 1يتواصع الانس مع العمالء اخصوا ودة الخدمات الممدمة.

5

يعد تواص ع ع ع ع ع ععع الانس مع عمالئه مفيدا لأ حع المش ع ع ع ع ع ععجالت التأ
توا ههم.
جميع الفقرات

قيمة  Tالجدولية عند مستوى داللة "  "0.05و درجة حرية "  "371تساوي 1.97

 4.2.1.3المتوسرررررررط الحسرررررررابي واالنحراف المعياري والوزن النسررررررربي والقيمة االحتمالية لتنشررررررريط
المبيعات االلكتروني

يتاين من ال دول رقم 14ب أن المتوسل الحسااأ ل ميع لمرات البعد الثالث تنشيل المايعات االلرترونأب

تساوي  3.81وهأ أرار من الميمة المتوسطة المحايدة 3ب ،واالنحراف المعياري  0.684يساوي والوان

النساأ يساوي  %76.23وهأ أرار من الوان النساأ المحايد " "%60وقيمة  tالمحسوبة تساوي

22.876وهأ أرار من قيمة  tال دولية والتأ تساوي  ،1.97والميمة االحتمالية تساوي  0.000وهأ
أقع من  0.05مما يدل على أن تنشيل المايعات االلرترونأ تعتار من عناصر الترويا االلرترونأ
المهمة والتأ تساعد لأ تحميق المياة التنالسية لانس للسطين .وبالر و إلى الدراسات السابمة لأ الفصع
األول ن د أن نتائا تحليع تنشيل المايعات االلرترونية تتوالق مع ما توصلت إليه دراسة اسماعيع

وآخرون 2013ب من حيث مساهمة اراما تنشيل المايعات لأ ذب العمالء والتأثير لأ سلوجهم
الشرائأ وتميا منظمات األعمال.

54

جدول  :14تحليل فقرات البعد الثالث تنشيط المبيعات االلكتروني

الفقرات

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة t

القيمة االحتمالية

1

يتيح الانس الرترونيا للعمالء عروض تش يعية لخدماته الممدمة.

3.92

0.784

78.49

22.757

0.000

2

تعد العروض الممدمة الرترونيا من الانس م دية وتستحق االهتمام.

3.85

0.849

76.99

19.292

0.000

3

يمدم الانس حوالا لعمالئة المدامى بعمع خصوم على خدماته ال ديدة.

3.77

0.894

75.32

16.525

0.000

4

يمدم الانس حوالا تش يعية لعمالئة ال دد.

3.57

1.027

71.45

10.757

0.000

5

تساهم الهدايا التذجارية والتش يعية الممدمة من الانس على ذب العمالء.

3.89

1.005

77.80

17.082

0.000

3.87

1.053

77.31

15.856

0.000

3.81

0.684

76.23

22.876

0.000

م

تعتار المسع ع ع ع ع ععابمات التأ ينظمها انس للسع ع ع ع ع ععطين ذات أهمية لأ ذب

6

وجسب العمالء.
جميع الفقرات

قيمة  Tالجدولية عند مستوى داللة "  "0.05و درجة حرية "  "371تساوي 1.97

 4.2.2المتوسرررررط الحسرررررابي واالنحراف المعياري والوزن النسررررربي والقيمة االحتمالية ألدوات الترويج
االلكتروني

يوضح ال دول رقم 15ب المتوسل الحسااأ واالنحراف المعياري والوان النساأ والميمة االحتمالية للمحور

الثانأ وهو أدوات الترويا االلرترونأ ،حول آراء ألراد عينة البحث حسب نتائا التحليع اإلحصائأ.
جدول  :15تحليل أبعاد المحور الثاني  -أدوات الترويج االلكتروني

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة T

القيمة االحتمالية

1

البعد األول :الترويا عار المواقع اال تماعية

3.81

0.664

76.19

23.515

0.000

2

البعد الثانأ :الترويا من خالل محرجات البحث

3.97

0.691

79.34

26.996

0.000

3

البعد الثالث :الترويا باستخدام الموقع االلرترونأ لانس للسطين

4.11

0.603

82.14

35.394

0.000

4

البعد الرابع :الترويا عار الاريد االلرترونأ

3.43

1.023

68.55

8.055

0.000

5

البعد الخامس :الترويا عار شبجات الهات

3.68

0.776

73.55

16.829

0.000

3.82

0.564

76.39

28.031

0.000

م

الفقرات

المحمول

جميع األبعاد

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة "  "0.05و درجة حرية "  "371تساوي 1.97

55

ويتض ععح من ال دول الس ععااق أن المتوس ععل الحس ععااأ لهذا المحور الغ 3.82ب ،وأن االنحراف المعياري
0.564ب ،وأن الوان النسع ع ع ع ع ع ععاأ 76.39ب ،والميمة االحتمالية 0.000ب .وهذا يعنأ من و هة نظر

الباحث أن أنه يتم اسع ععتخدام أدوات الترويا االلرترونأ من قاع انس للسع ععطين بشع ععجع يد اهدف تحميق

المياة التنالسية للانس.

وليما يلأ تفصع ع ععيع ألبعاد هذا المحور ،حيث أنه تم تمسع ع ععيمه إلى خمسع ع ععة أبعاد جما ذجرنا سع ع ععابما وهأ:
الترويا عار المواقع اال تمععاعيععة ،الترويا من خالل محرجععات البحععث ،الترويا بععاسع ع ع ع ع ع ععتخععدام الموقع

االلرترونأ لانس للس ع ع ععطين ،الترويا باس ع ع ععتخدام الاريد االلرترونأ ،والترويا باس ع ع ععتخدام ش ع ع ععبجات الهات
المحمول .وليما يلأ تفصيع جع بعد من األبعاد سابمة الذجر على النحو التالأ:

 4.2.2.1المتوسررررط الحسررررابي واالنحراف المعياري والوزن النسرررربي والقيمة االحتمالية للترويج عبر
المواقع االجتماعية

بصفة عامة يتاين من ال دول رقم 16ب أن المتوسل الحسااأ ل ميع لمرات البعد األول الترويا عار

المواقع اال تماعيةب تس ع ع ععاوي  3.97وهأ أرار من الميمة المتوس ع ع ععطة المحايدة 3ب ،واالنحراف المعياري
يسععاوي  0.691والوان النسععاأ يسععاوي  %79.34وهأ أرار من الوان النسععاأ المحايد " "%60وقيمة t

المحس ععوبة تس ععاوي ) (26.996وهأ أرار من قيمة  tال دولية والتأ تس ععاوي ) ،(1.97والميمة االحتمالية
تسع ع ع ع ع ع ععاوي ) (0.000وهأ أقع من 0.05ب مما يدل على أنه يتم الترويا من خالل محرجات البحث لأ

انس للسطين ادر ة جايرة عند مستو داللة  . 0.05وهذا يؤشر من و هة نظر الباحث إلى و ود أثر
للترويا باس ععتخدام المواقع اال تماعية لأ تحميق المياة التنالس ععية لانس للس ععطين .وبالر و إلى الد ارس ععات
الس ععابمة لأ الفص ععع األول ن د أن نتائا تحليع للترويا عار المواقع اال تماعية تتوالق مع ما توص ععلت

إليه د ارس ع ع ع ععة الفض ع ع ع ععع 2015ب من حيث أهمية مواقع التواص ع ع ع ععع اال تماعأ جأداة لتوص ع ع ع ععيع المعلومة
التروي ية للعميع المستهدف.

جدول  :16تحليل فقرات البعد األول الترويج عبر المواقع االجتماعية

المتوسط الحسابي

اوسب الستطال رأي عمالئه والتفاعع معهم.

56

االنحراف المعياري

يس ع ع ع ععتخدم الانس مواقع التواص ع ع ع ععع اال تماعأ مثع الفيس

الوزن النسبي

الشجاوي واإلستفسارات.

قيمة t

2

يخص ع ع ع ع ععا الانس نوالذ للتواص ع ع ع ع ععع مع عمالئه والرد على

القيمة االحتمالية

م

1

الفق ارت

0.000 23.578 81.40 0.875 4.07
0.000 21.038 78.66 0.855 3.93

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة t

م

القيمة االحتمالية

الفق ارت

يتدخع بعض الموظفين المس ع ع ع ععؤولين عن متابعة ص ع ع ع ععفحة
 3الانس على مواقع التواصع ع ع ع ع ع ععع اإل تماعأ لأ التفاعع مع 0.000 12.929 72.69 0.946 3.63
اوار الموقع سلبا او اي ابا.

4
5
6
7

يحث الانس اوار صع ع ع ع ع ع ععفحة التواصع ع ع ع ع ع ععع اال تماعأ على
متابعتها يوميا.
يعرض الانس المواد التروي ية صع ع ععور ،ليديو ،نصع ع ععوا
 ...إلخب على صفحته على مواقع التواصع اال تماعأ.

تس ع ع ع ع ععهع ص ع ع ع ع ععفحة الانس المو ودة على مواقع التواص ع ع ع ع ععع
اال تماعأ حصول العمالء على المعلومات التروي ية.
يتابع المسع ع ععم المختا لأ الانس إدارة صع ع ععفحة الانس على
مواقع التواصع اال تماعأ يوميا.

0.000 11.683 72.20 1.007 3.61
0.000 23.753 79.89 0.808 3.99
0.000 22.903 78.76 0.790 3.94
0.000 13.758 73.01 0.912 3.65

يسع ع ع ع ع ع ععتخدم الانس أرثر من أسع ع ع ع ع ع ععلوب لمياس تأثير حمالته
 8التروي يع ععة عار المواقع اال تمع ععاعيع ععة مثع ععع عع ععدد مرات 0.000 12.938 72.90 0.962 3.65
االع اب والنشر والتعليماتب.

0.000 23.515 76.19 0.664 3.81

جميع الفقرات

قيمة  Tالجدولية عند مستوى داللة "  "0.05و درجة حرية "  "371تساوي 1.97

 4.2.2.2المتوسرررررط الحسرررررابي واالنحراف المعياري والوزن النسررررربي والقيمة االحتمالية للترويج من

خالل محركات البحث

بش ع ع ععجع عام يتاين من ال دول رقم 17ب أن المتوس ع ع ععل الحس ع ع ععااأ ل ميع لمرات البعد الثانأ الترويا من

خالل محرجات البحثب تس ع ع ع ع ع ععاوي 3.97ب وهأ أرار من الميمة المتوس ع ع ع ع ع ععطة المحايدة 3ب ،واالنحراف

المعياري يسع ععاوي 0.691ب والوان النسع ععاأ يسع ععاوي %79.34ب وهأ أرار من الوان النسع ععاأ المحايد

" "%60وقيمة  Tالمحسععوبة تسععاوي ) (26.996وهأ أرار من قيمة  Tال دولية والتأ تسععاوي )،(1.97

والميمة االحتمالية تسع ععاوي ) (0.000وهأ أقع من 0.05ب مما يش ععير من و هة نظر الباحث إلى و ود

أثر للترويا من خالل محرجات البحث لأ تحميق المياة التنالسععية لانس للسععطين .وبالر و إلى الد ارسععات
السععابمة لأ الفصععع األول ن د أن نتائا التحليع للترويا عار محرجات البحث تتوالق مع ما توصععلت إليه

د ارسع ع ع ع ع ع ععة ( Shanthkumari and Priyadarsini )2013من حيث أهمية محرجات البحث جأداة لتوصعع ع ع ع ع ععيع
المعلومة التروي ية للعميع المستهدف ومساعدتها لأ تحسين ظهور الموقع االلرترونأ للمنظمة.
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جدول  : 17تحليل فقرات البعد الثاني (الترويج من خالل محركات البحث)

5

يموم الانععس اتتبع الايععارات انشع ع ع ع ع ع ععر مواد تروي يععة عار
محرجات البحث االلرترونية.
تس ع ع ع ع ع ع ععاعععد محرجععات البحععث العميععع لأ الوص ع ع ع ع ع ععول للموقع
االلرترونأ وصفحات التواصع اال تماعأ الخاصة بالانس.
تسع ع ع ععهع محرجات البحث سع ع ع ععرعة الوصع ع ع ععول إلى الموقع
االلرترونأ لانس للسطين.
جميع الفقرات

المتوسط الحسابي

4

ضمن تصميم صفحته على االنترنت.

االنحراف المعياري

3

يستخدم الانس جلمات مفتاحية معينة تشير لنو خدماته

الوزن النسبي

2

التوا د ضمن نتائا البحث لمحرجات البحث مثع و ع.

قيمة t

1

تم تصع ع ععميم الموقع االلرترونأ للانس بشع ع ععجع يسع ع ععاعده على

القيمة االحتمالية

م

الفقرات

4.05

0.767

81.02

26.444

0.000

3.85

0.927

77.04

17.728

0.000

3.79

0.935

75.75

16.250

0.000

4.03

0.905

80.65

22.008

0.000

4.11

0.855

82.26

25.103

0.000

0.000 26.996 79.34 0.691 3.97

قيمة  Tالجدولية عند مستوى داللة "  "0.05و درجة حرية "  "371تساوي 1.97

 4.2.2.3المتوسرررررررررط الحسرررررررررابي واالنحراف المعياري والوزن النسررررررررربي والقيمة االحتمالية للترويج
باستخدام الموقع االلكتروني لبنك فلسطين

يتاين من ال دول رقم 18ب أن المتوسل الحسااأ ل ميع لمرات البعد الثالث الترويا باستخدام الموقع

االلرترونأ لانس للسععطينب تسععاوي ) (4.11وهأ أرار من الميمة المتوسععطة المحايدة 3ب ،واالنحراف

المعياري يسععاوي 0.603ب والوان النسععاأ يسععاوي %82.14ب وهأ أرار من الوان النسععاأ المحايد

"  " %60وقيمة  tالمحسع ع ع ع ع ع ععوبة تسع ع ع ع ع ع ععاوي ) (35.394وهأ أرار من قيمة  tال دولية والتأ تسع ع ع ع ع ع ععاوي

) ،(1.97و الميمة االحتمالية تسع ع ع ع ععاوي ) (0.000وهأ أقع من 0.05ب مما يدل على أنه يتم الترويا
باسع ععتخدام الموقع االلرترونأ لانس للسع ععطين ادر ة جايرة اهدف تحميق المياة التنالسع ععية للانس .وبالر و

إلى الد ارسع ععات السع ععابمة لأ الفصع ععع األول ن د أن نتائا التحليع للترويا عار الموقع االلرترونأ تتوالق
مع ما توصع ع ععلت إليه د ارسع ع ععة ( Khan )2015من حيث أهمية الموقع االلرترونأ الخاا بالمنظمة جأداة
لتوصيع المعلومة التروي ية للعميع المستهدف.
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جدول  :18تحليل فقرات البعد الثالث  -الترويج باستخدام الموقع االلكتروني لبنك فلسطين

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة t

القيمة االحتمالية

 1يتولر لد الانس موقعه الخاا على الشبجة العنجاوتية.

4.29

0.815

85.75

30.485

0.000

 2يموم الانس انشر اعالناته الخاصة على الموقع االلرترونأ.

4.20

0.802

84.09

28.972

0.000

4.22

0.768

84.30

30.516

0.000

4.01

0.861

80.27

22.706

0.000

4.09

0.758

81.72

27.628

0.000

4.05

0.914

81.02

22.176

0.000

3.89

0.950

77.80

18.074

0.000

م

3
4
5
6
7

الفقرات

يش ع ع ع ع ع ععمع موقع الانس ميع الخدمات التأ يمدمها الانس
بالل تين العربية واإلن لياية.
يتم االنتمععال من أيمونععة إلى أخر على الموقع االلرترونأ
لانس للسطين بشجع سريع.

يسع ععتخدم الانس أشع ععجال إعالنية مختلفة صع ععور ،ليديو،
إعالنات متحرجةب.
يختل

تصع ع ع ع ع ععميم الحمالت التروي ية باختالف الهدف من

جع منها.
يتيح الموقع االلرترونأ لانس للس ععطين للعمالء االس ععتفسع ععار
أرثر عن الحمالت التروي ية.

0.000 35.394 82.14 0.603 4.11

جميع الفقرات

قيمة  Tالجدولية عند مستوى داللة "  "0.05و درجة حرية "  "371تساوي 1.97

 4.2.2.4المتوسرررررررررط الحسرررررررررابي واالنحراف المعياري والوزن النسررررررررربي والقيمة االحتمالية للترويج
باستخدام البريد االلكتروني

يوضعع ع ع ع ع ععح ال دول رقم 19ب أن المتوسع ع ع ع ع ع ععل الحسعع ع ع ع ع ععااأ ل ميع لمرات البعد الرابع الترويا عار الاريد

االلرترونأب تسع ع ع ع ععاوي ) (3.43وهأ أرار من الميمة المتوسع ع ع ع ععطة المحايدة 3ب ،واالنحراف المعياري
يساوي  (1.023والوان النساأ يساوي)  (%68.55وهأ أرار من الوان النساأ المحايد " " %60

وقيمة  Tالمحسععوبة تسععاوي  (8.055وهأ أرار من قيمة  Tال دولية والتأ تسععاوي ) ،(1.97والميمة

االحتمالية تسع ع ع ع ع ع ععاوي ) (0.000وهأ أقع من ) (0.05مما يعنأ من و هة نظر الباحث أهمية الترويا

عار الاريد االلرترونأ لأ انس للسع ع ع ع ععطين لأ تحميق المياة التنالسع ع ع ع ععية للانس .وبالر و إلى الد ارسع ع ع ع ععات
السع ععابمة لأ الفصعععع األول ن د أن نتائا التحليع للترويا عار الاريد االلرترونأ تتوالق مع ما توصعععلت

إليه د ارسععة ( Shanthkumari and Priyadarsini )2013من حيث أهمية الاريد االلرترونأ جأداة تروي ية
استراتي ية للمنظمة.
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جدول  :19تحليل فقرات البعد الرابع  -الترويج عبر البريد االلكتروني

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة t

القيمة االحتمالية

3.45

1.149

69.03

7.578

0.000

3.32

1.260

66.34

4.857

0.000

3.42

1.244

68.33

6.459

0.000

يستخدم الانس الاريد االلرترونأ لتمديم عروض خاصة للعمالء3.40 .

1.199

67.90

6.359

0.000

3.56

1.140

71.13

9.418

0.000

68.55 1.023 3.43

8.055

0.000

م

1
2
3
4
5

الفقرات

يطلب الانس من العمالء عناوين الاريد االلرترونأ الخاصة
اهم للتواصع معهم
أقوم بفتح الرس ع ععائع المرس ع ععلة من انس للس ع ععطين عار الاريد

االلرترونأ باستمرار.

يرس ع ع ع ع ععع الانس رس ع ع ع ع ععائله المتعلمة بالحمالت التروي ية على
الاريد االلرترونأ لعمالئه باستمرار.
يتلمى الانس االس ع ععتفس ع ععارات والردود والتفاعالت من عمالئه
عار الاريد االلرترونأ.
جميع الفقرات

قيمة  Tالجدولية عند مستوى داللة "  "0.05و درجة حرية "  "371تساوي 1.97

 4.2.2.5المتوسررررط الحسررررابي واالنحراف المعياري والوزن النسرررربي والقيمة االحتمالية للترويج عبر
شبكات الهاتف المحمول

يتضععح من ال دول رقم 20ب أن المتوسععل الحسععااأ ل ميع لمرات البعد الخامس الترويا عار شععبجات

الهات

المحمولب تسع ع ع ع ع ع ععاوي ) (3.68وهأ أرار من الميمة المتوسع ع ع ع ع ع ععطة المحايدة 3ب ،واالنحراف

المعياري يسععاوي  (0.776والوان النسععاأ يسععاوي ) (%73.55وهأ أرار من الوان النسععاأ المحايد

"  " %60وقيمة  tالمحسع ع ع ع ع ع ععوبة تسع ع ع ع ع ع ععاوي  (16.829وهأ أرار من قيمة  tال دولية والتأ تسع ع ع ع ع ع ععاوي

) ،(1.97والميمة االحتمالية تسع ععاوي ) (0.000وهأ أقع من 0.05ب مما يدل من و هة نظر الباحث
على أنه يتم الترويا عار ش ع ععبجات الهات

المحمول لأ انس للس ع ععطين ادر ة جايرة اهدف تحميق المياة

التنالس ععية للانس .وبالر و إلى الد ارس ععات الس ععابمة لأ الفص ععع األول ن د أن نتائا التحليع للترويا عار
شع ععبجات الهات

المحمول تتوالق مع ما توصع ععلت إليه د ارسع ععة اسع ععماعيع 2013ب من حيث أهمية هذه

األداة لأ ايادة مايعات المنظمات وتحسين الصورة الذهنية لها عند العمالء.
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جدول  :20تحليل فقرات البعد الخامس  -الترويج عبر شبكات الهاتف المحمول

3
4
5

يولر الانس لعمالئه من حملة الهوات

الذجية تطايق خاا

بالانس يحتوي ميع الخدمات والحمالت االعالنية.

يحترم الانس خصوصية عمالئه من خالل إرسال الرسائع
المصيرة المتعلمة بالحمالت التروي ية بأوقات مناسبة.

جنت أحد العمالء الذين قام الانس باسع ع ع ع ع ع ععتطال آراءهم

حول خدمات الهات

المحمول سابما.

جميع الفقرات

المتوسط الحسابي

 2يستخدم الانس الرسائع المصيرة لأ حمالته التروي ية.

االنحراف المعياري

االتصال على الهات

الوزن النسبي

المحمول.

قيمة t

يعم ععع الان ععس على التواصع ع ع ع ع ع ع ععع مع عمالئ ععه من خالل

القيمة االحتمالية

م

1

الفقرات

4.05

0.943

81.02

21.494

0.000

4.17

0.851

83.44

26.548

0.000

3.33

1.175

66.61

5.427

0.000

3.65

1.097

72.96

11.385

0.000

3.19

1.420

63.71

2.519

0.012

0.000 16.829 73.55 0.776 3.68

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة "  "0.05و درجة حرية "  "371تساوي 1.97

 4.2.3المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والقيمة االحتمالية للميزة التنافسية

يوضح ال دول 21ب المتوسل الحسااأ واالنحراف المعياري والوان النساأ والميمة االحتمالية للمحور

الثالث وهو المياة التنالسية ،حول آراء ألراد عينة البحث ،حسب نتائا التحليع اإلحصائأ.
جدول  :21تحليل فقرات المحور الثالث الميزة التنافسية

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

يعد خفض ضالرلفة على العميع من أولويات الانس

قيمة t

يموم الانس بمنح عمالئه الدائمين ماايا اضالية مختلفة.

القيمة االحتمالية

م

1

الفقرات

3.98

0.922

79.60

20.506

0.000

3.80

0.887

75.97

17.361

0.000

0.833

75.81

18.292

0.000

76.51

18.954

0.000

18.259

0.000

18.069

0.000

2

باستخدامه أدوات الترويا االلرترونأ.

3

يموم الانس بضبل ال ودة لأ ميع مراحع الخدمة.

3.79

4

يستخدم الانس أحدث التمنيات حفاظا على ال ودة.

3.83

0.840

5

يعتمد الانس معايير ال ودة العالمية لأ تمديم خدماته.

3.81

0.858

76.24

3.80

0.855

76.02

يهتم الانس اتطوير موارده البشرية باستمرار حول ميع

6

مراحع ودة الخدمة.
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8

وقت االست ابة للعمالء.
يتميا انس للسع ععطين اتمديم خدمات إضع ععالية ال تمدمها

9

الانوس المنالسة.
يمدم انس للسع ع ععطين خدماته بشع ع ععجع ألضع ع ععع مما تمدمه

 10الانوس المنالسة.

جميع الفقرات

المتوسط الحسابي

يموم الانس اتحديث تمنياته االلرترونية باستمرار لتمليع

االنحراف المعياري

7

الحا ات المختلفة للعمالء.

الوزن النسبي

يمدم الانس م موعة واسع ع ع ع ع ع عععة من الخدمات التأ تلاأ

قيمة t

م

القيمة االحتمالية

الفقرات

3.86

0.808

77.26

20.607

0.000

3.89

0.863

77.80

19.880

0.000

4.14

0.934

82.85

23.599

0.000

4.13

1.047

82.63

20.852

0.000

0.000 28.455 78.07 0.612 3.90

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة "  "0.05و درجة حرية "  "371تساوي 1.97

يتضع ععح من ال دول السع ععااق أن المتوسع ععل الحسع ععااأ لهذا المحور الغ 3.90ب ،وأن االنحراف المعياري
0.612ب ،وأن الوان النس ع ع ع ععاأ 78.07ب ،والميمة االحتمالية 0.000ب .وهذا يش ع ع ع ععير من و هة نظر

الباحث إلى اهتمام اإلدارة العليا لأ انس للسطين اتحميق المياة التنالسية للانس .وبالر و إلى الدراسات
رسععة Gutierrez
السععابمة لأ الفصععع األول ن د أن نتائا للمياة التنالسععية تتوالق مع ما توصععلت إليه د ا

 )2015( et alحول أهمية التنظيم ومراعاة ال ودة لتحميق المياة التنالس ععية ،جما توالمت أيض ععا مع د ارس ععة

البسععتن أ 2011ب من حيث و ود أثر مهم للمتطلبات المادية والبش عرية والارم يات لأ تحميق المياة
التنالسية.
 4.3اختبار فرضيات البحث

الفرضية األولى :هناك ت ثير لعناصر الترويج االلكتروني (اإلعالن االلكتروني ،العالقات العامة االلكترونية،
وتنشيط المبيعات االلكتروني) على تحقيق الميزة التنافسية عند مستوى داللة .α = 0.05

الختبار هذه الفرضععية تم اسععتخدام تحليع االنحدار البسععيل لرع بعد من األبعاد الثالثة للمت ير المسععتمع

األول عناصععر الترويا االلرترونأب على حدة ،وتحميق المياة التنالسععية جمت ير تابع والنتائا موضععحة
بال داول رقم 22ب23 ،ب ،و 24ب جما يلأ:
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جدول  :22تحليل االنحدار الخطي البسيط ألثر اإلعال ن االلكتروني في تحقيق الميزة التنافسية
المتغيرات

معامالت االنحدار
B

الخط المعياري

1.811

0.171

اإلعالن االلكتروني 0.532

0.043

الثابت

معامالت االنحدار المعيارية

القيمة

االحتمالية

Beta
0.542

معامل االرتباط 0.542 = R :

10.597

0.000

12.393

0.000

معامل التحديد 0.293 = R2 :

يتاين من ال دول رقم 22ب أن قيمة  t=12.393والميمة االحتمالية تساوي  0.000وهأ أقع من 0.05
مما يعنأ و ود أثر لإلعالن االلرترونأ على تحميق المياة التنالسية انسبة  %29.3عند مستو داللة
.α = 0.05

جدول  :23تحليل االنحدار الخطي البسيط ألثر العالقات العامة االلكترونية في تحقيق الميزة التنافسية
معامالت االنحدار

المتغيرات
B

الخط المعياري

2.222

0.125

العالقات العامة االلكترونية 0.442

0.032

الثابت

معامالت االنحدار
المعيارية

قيمةT

االحتمالية

17.783

0.000

13.753

0.000

Beta
0.582

معامل االرتباط 0.582 = R :

القيمة

معامل التحديد 0.338 = R2 :

يوضح ال دول رقم 23ب أن قيمة  t= 13.753والميمة االحتمالية تساوي  0.000وهأ أرار من
 0.05مما يعنأ و ود أثر للعالقات العامة االلرترونية لأ تحميق المياة التنالسية انسبة  %33.8عند

مستو داللة .α = 0.05

جدول  :24تحليل االنحدار الخطي البسيط ألثر تنشيط المبيعات االلكتروني في تحقيق الميزة التنافسية
معامالت االنحدار

معامالت االنحدار

المتغيرات
B

الخط المعياري

1.779

0.141

تنشيط المبيعات االلكتروني 0.557

0.036

الثابت

المعيارية
Beta
0.623

معامل االرتباط 0.623 = R :

قيمة T

القيمة

االحتمالية

12.620

0.000

15.303

0.000

معامل التحديد 0.338 = R2 :

يشععير ال دول رقم 24ب أن قيمة  t= 15.303والميمة االحتمالية تسععاوي  0.000وهأ أقع من 0.05
مما يعنأ و ود أثر لتنشع ععيل المايعات االلرترونأ لأ تحميق المياة التنالسع ععية انسع ععبة

مستو داللة .α = 0.05
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 %33.8عند

ولمعرلة أثر أبعاد المت ير المس ع ع ع ع ععتمع األول عناص ع ع ع ع ععر الترويا االلرترونأب على المت ير التابع تحميق

المياة التنالسيةب لإنه تم استخدام تحليع االنحدار الخطأ المتعدد ،وقد تاين من خالل نتائا هذا التحليع

جما هو موضع ع ع ععح لأ دول رقم 25ب أن معادلة االنحدار يدة حيث أن قيمة  Fالمحسع ع ع ععوبة تسع ع ع ععاوي

 96.101وهأ ذات داللة إحصائية عند مستو  0.05حيث أن الميمة االحتمالية تساوي  0.000وهأ

أقع من  .0.05ويالحظ أن األبعاد ميعها لها تاثير إي ااأ حيث أن الميمة االحتمالية لرع منها أقع
من .0.05

ومن خالل معامالت األبعاد بعد أن تم تحويلها إلى عالمات معيارية  Standardizationالمو ودة

لأ عمود  Betaيتاين أن أرثر األبعاد المستملة تأثي ار على المت ير التابع هو تنشيط المبيعات االلكتروني

حيث ال ت قيمة  Beta = 0.397وأقلها بعد اإلعالن االلكتروني حيث ال ت قيمة ،Beta= 0.157
جما ال ت قيمة معامع التحديد المعدل التفسيرب  R2 = 0.439والميمة االحتمالية المماالة له ال ت

 0.000مما يدل على أن نسبة التباين الذي تفسره األبعاد التأ دخلت معادلة االنحدار من تباين

المت ير التابع = %43.9وهأ تعتار يدة عند مستو داللة .0.05
ويمجن جتابة معادلة االنحدار جما يلأ:

نموذج معادلة االنحدار الخطي المتعدد
Y =constant + b1 .X1 + b2 . X2 + b3. X3 +E

حيث:
:Y

المت ير التابع :تخميق المياة التنالسية

 : X1اإلعالن االلرترونأ
 :X2العالقات العامة االلرترونية
:X3
:E

تنشيل المايعات

 :تمثع الخطأ العشوائأ

 :b1 …b5معامالت االنحدار لألبعاد

معادلة انحدار تحميق المياة التنالسية على أبعاد المت ير المستمع عناصر الترويا االلرترونأب.
0.156 X2 + 0.339 X3

= 1.418 + 0.153 X1 +
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تحميق المياة التنالسيةب ˆY

جدول  :25تحليل االنحدار الخطي المتعدد ألثر عناصر الترويج االلكتروني في تحقيق الميزة التنافسية
معامالت

الخط

الثابت

1.418

0.161

األبعاد المستقلة

االنحدار

معامالت
االنحدار

المعيار

قيمة T

المعيارية
Beta

القيمة

االحتمالية

دال غير دال

sig.
8.821

0.000

دال عند 0.05

اإلعالن االلكتروني

0.153

0.056

0.156

2.713

0.007

دال عند 0.05

العالقات العامة االلكترونية

0.156

0.047

0.205

3.290

0.001

دال عند 0.05

تنشيط المبيعات االلكتروني

0.339

0.051

0.379

6.609

0.000

دال عند 0.05

تحليل التباين ANOVA
قيمة اختبار 96.101 =F
قيمة معامل االرتباط

القيمة االحتمالية=0.000
قيمة معامل التفسير المعدل 0.439 =R2

0.663 =R

الفرضية الثانية :هناك تاثير ألدوات الترويج االلكتروني (الترويج عبر المواقع االجتماعية ،الترويج

من خالل محركات البحث ،الترويج باستخدام الموقع االلكتروني لبنك فلسطين ،الترويج عبر البريد

االلكتروني ،والترويج عبر شبكات الهاتف المحمول) على تحقيق الميزة التنافسية عند مستوى داللة
.α = 0.05

الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليع االنحدار البسيل لرع بعد من األبعاد الخمسة للمت ير المستمع

الثانأ أدوات الترويا االلرترونأب على حدة وتحميق المياة التنالس ع ع ع ععية جمت ير تابع والنتائا موض ع ع ع ععحة
بال داول 26ب27 ،ب28 ،ب29 ،ب ،و 30ب جما يلأ:

جدول  :26تحليل االنحدار الخطي البسيط ألثر الترويج عبر المواقع االجتماعية في تحقيق الميزة التنافسية
معامالت االنحدار

المتغيرات
B

الخط المعياري

1.946

0.154

الترويج عبر المواقع االجتماعية 0.514

0.040

الثابت

معامل االرتباط 0.557 = R :

معامالت االنحدار
المعيارية

قيمةT

االحتمالية

12.642

0.000

12.901

0.000

Beta
0.557

القيمة

معامل التحديد 0.310 = R2 :

يتاين من ال دول رقم 26ب أن قيمة  t= 12.901والميمة االحتمالية تساوي  0.000وهأ أقع من
 0.05مما يعنأ و ود أثر ألداة الترويا عار المواقع اال تماعية لأ تحميق المياة التنالسية انسبة
 %31.0عند مستو داللة .α= 0.05
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جدول  :27تحليل االنحدار الخطي البسيط ألثر الترويج من خالل محركات البحث في تحقيق الميزة التنافسية
معامالت االنحدار

المتغيرات
B

الخط المعياري

2.037

0.157

الترويج من خالل محركات البحث 0.470

0.039

الثابت

معامالت االنحدار
المعيارية

القيمة

قيمةT

االحتمالية

12.959

0.000

12.051

0.000

Beta
0.531

معامل التحديد 0.282 = R2 :

معامل االرتباط 0.531 = R :

يوض ع ع ع ع ععح ال دول رقم 27ب أن قيمة  t=12.051والميمة االحتمالية تس ع ع ع ع ععاوي  0.000وهأ أقع من

 0.05ممعا يعدل على و ود أثر ألداة الترويا من خالل محرجعات البحعث لأ تحميق المياة التنعالسع ع ع ع ع ع ععية
انسبة  %28.2عند مستو داللة .α= 0.05

جدول  :28تحليل االنحدار الخطي البسيط ألثر الترويج باستخدام الموقع االلكتروني لبنك فلسطين في تحقيق الميزة
التنافسية

معامالت االنحدار

المتغيرات
الثابت
الترويج باستخدام الموقع
االلكتروني لبنك فلسطين

معامالت االنحدار

B

الخط المعياري

1.626

0.184

0.555

0.044

المعيارية

القيمة

قيمةT

االحتمالية

8.860

0.000

12.544

0.000

Beta

0.546

معامل التحديد 0.298 = R2 :

معامل االرتباط 0.547 = R :

يشير ال دول رقم 28ب أن قيمة  t= 12.544والميمة االحتمالية تساوي  0.000وهأ أقع من 0.05
ممععا يعنأ و ود أثر ألداة الترويا بععاسع ع ع ع ع ع ععتخععدام الموقع االلرترونأ لانععس للسع ع ع ع ع ع ععطين على تحميق المياة

التنالسية انسبة  %29.8عند مستو داللة .α = 0.05

جدول  :29تحليل االنحدار الخطي البسيط ألثر الترويج عبر البريد اال لكتروني في تحقيق الميزة التنافسية
معامالت االنحدار

معامالت االنحدار

المتغيرات
B

الخط المعياري

3.455

0.109

الترويج عبر البريد االلكتروني 0.131

0.030

الثابت

المعيارية

معامل االرتباط 0.219 = R :

قيمةT

االحتمالية

31.828

0.000

4.313

0.000

Beta
0.219

القيمة

معامل التحديد 0.048 = R2 :
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يتض ععح من ال دول 29ب أن قيمة  t= 4.313والميمة االحتمالية تس ععاوي  0.000وهأ أقع من 0.05

مما يعنأ و ود يو د أثر ألداة الترويا عار الاريد االلرترونأ على تحميق المياة التنالسع ع ع ع ع ع ععية انسع ع ع ع ع ع ععبة
 %4.8عند مستو داللة .α= 0.05
جدول  :30تحليل االنحدار الخطي البسيط ألثر الترويج عبر شبكات الهاتف المحمول في تحقيق الميزة التنافسية
معامالت االنحدار

معامالت االنحدار

المتغيرات
B

الخط المعياري

2.928

0.145

الترويج عبر شبكات الهاتف المحمول 0.265

0.039

الثابت

المعيارية
Beta
0.336

معامل االرتباط 0.336 = R :

قيمةT

القيمة
االحتمالية

20.175

0.000

6.869

0.000

معامل التحديد 0.113 = R2 :

يوضع ع ععح ال دول رقم 30ب أن قيمة  t=6.869والميمة االحتمالية تسع ع ععاوي  0.000وهأ أقع من 0.05

المحمول لأ تحميق المياة التنالس ع ع ع ععية انس ع ع ع ععبة

مما يعنأ و ود أثر ألداة الترويا عار ش ع ع ع ععبجات الهات
 %11.3عند مستو داللة .α= 0.05

ولمعرلة أثر أبعاد المت ير المستمع الثانأ أدوات الترويا االلرترونأب على المت ير التابع تحميق المياة

التنالس ع ععيةب لإنه تم اس ع ععتخدام تحليع االنحدار الخطأ المتعدد ،وقد تاين من خالل نتائا هذا التحليع جما

هو موضع ع ع ع ع ع ععح لأ دول رقم 31ب أن معادلة االنحدار يدة حيث أن قيمة  Fالمحسع ع ع ع ع ع ععوبة تسع ع ع ع ع ع ععاوي
 50.128وهأ ذات داللة إحصع ع ععائية عند مسع ع ععتو

 0.05حيث أن الميمة االحتمالية تسع ع ععاوي 0.000

وهأ أقع من  . 0.05ويالحظ ان األبعاد التأ لها تاثير إي ااأ هأ الترويا عار المواقع اال تماعية،

الترويا من خالل محرجات البحث ،والترويا باستخدام الموقع االلرترونأ لانس للسطينب حيث أن الميمة
االحتمالية لرع منها أقع من  0.05أما باقأ المت يرات الترويا عار الاريد االلرترونأ ،والترويا عار

شبجات الهات

المحمولب لهأ غير دالة إحصائيا حيث أن الميمة االحتمالية لرع منها أرار من .0.05

وهذا يمجن أن نعايه إلى اهتمام انس للسطين بشجع أرار بالترويا باستخدام المواقع اال تماعية ،الترويا

من خالل محرجات البحث ،والترويا باسع ع ع ععتخدام الموقع االلرترونأ لانس للسع ع ع ععطين بالممارنة مع الترويا
عار الاريد االلرترونأ ،والترويا عار شبجات الهات

المحمول .إضالة إلى اهتمام الانس بأدوات الترويا

التمليدية المتبعة جالراديو والتلفايون واليالطات اإلعالنية .جع ذلس أد إلى انخفاض أثر أداتأ الترويا
الترويا عار الاريد االلرترونأ ،والترويا عار شبجات الهات

المحمولب.

ومن خالل معامالت األبعاد بعد أن تم تحويلها إلى عالمات معيارية  Standardizationالمو ودة لأ
عمود  Betaيتاين أن أرثر األبعاد المستملة تأثي ار على المت ير التابع هو الترويا عار المواقع اال تماعية

حيث ال ت قيمة  Beta= 0.296وأقلها هو بعد الترويا عار شبجات الهات
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المحمول ،حيث ال ت قيمة

 ،Beta= 0.051جما ال ت قيمة معامع التحديد المعدل التفسيرب  R2=0.406والميمة االحتمالية المماالة

له ال ت  0.000مما يدل على أن نسبة التباين الذي تفسره األبعاد الخمسة التأ دخلت معادلة االنحدار من
تباين المت ير التابع =  %40.6وهأ تعتار يدة عند مستو داللة .0.05
ويمجن جتابة معادلة االنحدار جما يلأ:

نموذج معادلة االنحدار الخطي المتعدد
Y =constant + b1 .X1 + b2 . X2 + b3. X3+b4 . X4+ b5 . X5 +E
حيث:
:Y

المت ير التابع :تخميق المياة التنالسية

 : X1الترويا عار المواقع اال تماعية

 :X2الترويا من خالل محرجات البحث
:X3

الترويا باستخدام الموقع االلرترونأ لانس للسطين

:X4

الترويا عار الاريد االلرترونأ

:X5

الترويا عار شبجات الهات

:E

تمثع الخطأ العشوائأ

المحمول

 :b1 …b5معامالت االنحدار لألبعاد الخمسة للمت ير المستمع أدوات الترويا االلرترونأب

معععادلععة تحميق المياة التنععالس ع ع ع ع ع ع عيععة على أبعععاد الترويا االلرترونأ الترويا عار المواقع اال تمععاعيععة،
الترويا من خالل محرجات البحث ،الترويا باس ع ععتخدام الموقع االلرترونأ لانس للس ع ععطين ،الترويا عار

الاريد االلرترونأ ،والترويا عار شبجات الهات
0.139X2 + 0.291 X3

المحمولب.

= 1.114+ 0.273 X1 +

0.039X5

-0.041 X4 +
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تحميق المياة التنالسيةب ˆY

جدول  :31تحليل االنحدار الخطي المتعدد ألثر أدوات الترويج االلكتروني في تحقيق الميزة التنافسية
معامالت

الخط

الثابت

1.114

0.187

األبعاد للمتغير المستقل

المعيار

االنحدار

معامالت االنحدار
المعيارية Beta

قيمة T

القيمة االحتمالية
sig.

دال غير دال

5.969

0.000

دال عند 0.05

الترويج عبر المواقع االجتماعية

0.273

0.060

0.296

4.573

0.000

دال عند 0.05

الترويج من خالل محركات البحث

0.139

0.054

0.156

2.553

0.011

دال عند 0.05

الترويج باستخدام الموقع االلكتروني لبنك فلسطين

0.291

0.053

0.287

5.463

0.000

دال عند 0.05

الترويج عبر البريد االلكتروني

-0.041

0.032

-0.069

-1.281

0.201

غير دال عند 0.05

الترويج عبر شبكات الهاتف المحمول

0.039

0.044

0.050

0.891

0.374

غير دال عند 0.05

تحليل التباين ANOVA
قيمة اختبار 50.128=F

القيمة االحتمالية=0.000

قيمة معامل االرتباط 0.638=R

قيمة معامل التفسير المعدل 0.406 =R2
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الفرضرررية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة إحصرررائية عند مسرررتوى داللة  α = 0.05بين متوسرررط

اسرررررررررتجابات المبحوثين حول أثر الترويج االلكتروني في تحقيق الميزة التنافسرررررررررية تعزى للمتغيرات

الديمغرافية (العمر ،سنوات الخبرة ،الجنس ،المؤهل العلمي ،الدخل الشهري ،واسم المحافظة).

تم اس ع ععتخدام اختبار تحليع التباين األحادي الختبار الفرو اين متوس ع ععطات اس ع ععت ابات المبحوثين حول

أثر الترويا االلرترونأ لأ تحميق المياة التن ععالس ع ع ع ع ع ع عي ععة تعا إلى مت ير العمر عن ععد مسع ع ع ع ع ع ععتو دالل ععة

   0.05والنتععائا ماينععة لأ ععدول رقم 32ب والععذي ياين أن قيمععة  Fالمحسع ع ع ع ع ع ععوبععة ل ميع المحععاور
م تمعة تسع ععاوي  1.183وهأ أقع من قيمة  Fال دولية والتأ تسع ععاوي  ،2.40جما أن الميمة االحتمالية

ل ميع المحاور تس ع ع ععاوي  0.318وهأ أرار من  0.05مما يدل على عدم و ود لرو اين متوس ع ع ععطات
اسع ع ع ع ع ععت ابات المبحوثين حول أثر الترويا االلرترونأ لأ تحميق المياة التنالسع ع ع ع ع ععية تعا إلى العمر عند

مس ع ععتو داللة  .   0.05وهذا يعنأ من و هة نظر الباحث أن التعامع مع الترويا االلرترونأ لم يعد
ممصو ار على لئة أو شريحة معينة لمل ،وانما يشمع جع لئات الم تمع.
جدول  :32نتائج تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAبين متوسطات استجابات المبحوثين حول أثر الترويج
االلكتروني في تحقيق الميزة التنافسية تعزى إلى العمر

المحور

أدوات الترويج االلكتروني

عناصر الترويج االلكتروني

الميزة التنافسية

جميع فقرات االستبانة

مصدر التباين

مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

اين الم موعات

1.506

4

0.377

داخع الم موعات

116.441

367

0.317

المجموع

117.947

371

اين الم موعات

2.415

4

0.604

داخع الم موعات

140.229

367

0.382

المجموع

142.644

371

اين الم موعات

1.095

4

0.274

داخع الم موعات

138.004

367

0.376

المجموع

139.098

371

اين الم موعات

1.354

4

0.338

داخع الم موعات

105.000

367

0.286

المجموع

106.354

371

القيمة

قيمة
" "Fاالحتمالية
0.316 1.187

0.179 1.580

0.573 0.728

0.318 1.183

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "367 ،4ومستوى داللة  0.05تساوي 2.40
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جما تم اسع ع ععتخدام اختبار تحليع التباين األحادي الختبار الفرو اين متوسع ع ععطات اسع ع ععت ابات المبحوثين
حول أثر الترويا االلرترونأ لأ تحميق المياة التنالس ع ع ععية تعا إلى س ع ع ععنوات الخارة عند مس ع ع ععتو داللة
   0.05والنتععائا ماينععة لأ ععدول رقم 33ب والععذي ياين أن قيمععة  Fالمحسع ع ع ع ع ع ععوبععة ل ميع المحععاور

م تمعة تس ع ع ع ع ع ععاوي  2.488وهأ أرار من قيمة  Fال دولية والتأ تس ع ع ع ع ع ععاوي  ، 2.40جما أن الميمة

االحتمععاليععة ل ميع المحععاور تس ع ع ع ع ع ع ععاوي  0.043وهأ أقععع من  0.05ممععا يععدل على و ود لرو اين

متوسع ع ع ععطات اسع ع ع ععت ابات المبحوثين حول أثر الترويا االلرترونأ لأ تحميق المياة التنالسع ع ع ععية تعا إلى

سع ع ععنوات الخارة عند مسع ع ععتو داللة  ،   0.05وياين اختبار شع ع ععفيه دول رقم 34ب ان الفرو اين
لئتأ " 10–6س ععنوات" و" 5س ععنوات لأقع" والفرو لص ععالح الفئة " 10–6س ععنوات" .وهذا يعنأ من و هة
نظر الباحث أن الفئة ذات خارة " 10-6سنوات" هأ األرثر تعامال مع الترويا االلرترونأ خاصة وأن
هذه الفئة هم الذين غالبا ما يتمنون استخدام الرمايوتر واالنترنت.

جدول  :33نتائج تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAبين متوسطات استجابات المبحوثين حول أثر
الترويج االلكتروني في تحقيق الميزة التنافسية تعزى إلى سنوات الخبرة

المحور

عناصر الترويج االلكتروني

أدوات الترويج االلكتروني

الميزة التنافسية

جميع فقرات االستبانة

مصدر التباين

مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

اين الم موعات

3.565

4

0.891

داخع الم موعات

139.079

367

0.379

المجموع

142.644

371

اين الم موعات

2.575

4

0.644

داخع الم موعات

115.372

367

0.314

المجموع

117.947

371

اين الم موعات

6.214

4

1.554

داخع الم موعات

132.884

367

0.362

المجموع

139.098

371

اين الم موعات

2.807

4

0.702

داخع الم موعات

103.546

367

0.282

المجموع

106.354

371

القيمة

قيمة
" "Fاالحتمالية
0.054 2.352

0.087 2.048

0.002 4.291

0.043 2.488

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "367 ،4ومستوى داللة  0.05تساوي 2.40
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جدول  :34اختبار شفيه للفروق بين المتوسطات حسب متغير سنوات الخبرة
الفرق بين المتوسطات

 5سنوات ف قل

 5سنوات ف قل

 10 – 6سنوات

 15 – 11سنة

 20 – 16سنة

 21سنة ف كثر

*-0.232

-0.145

-0.138

-0.049

0.087

0.094

0.183

0.007

0.096

 10 – 6سنوات

*0.232

 15 – 11سنة

0.145

-0.087

 20 – 16سنة

0.138

-0.094

-0.007

 21سنة ف كثر

0.049

-0.183

-0.096

0.089
-0.089

جما تم اس ع ع ع ععتخدام اختبار  Tالختبار الفرو اين متوس ع ع ع ععطات اس ع ع ع ععت ابات المبحوثين حول أثر الترويا

االلرترونأ لأ تحميق المياة التنالسع ع ع ععية تعا الى ال نس عند مسع ع ع ععتو داللة    0.05والنتائا ماينة
لأ دول رقم 35ب والذي ياين أن قيمة  Tالمحس ععوبة ل ميع المحاور م تمعة تس ععاوي  3.049وهأ

أرار من قيمة  Tال دولية والتأ تسع ع ع ع ع ع ععاوي  ،1.97جما أن الميمة االحتمالية ل ميع المحاور تسع ع ع ع ع ع ععاوي
 0.003وهأ اقع من  0.05مما يدل على و ود لرو اين متوسععطات اسععت ابات المبحوثين حول أثر

الترويا االلرترونأ لأ تحميق المياة التنالسععية تعا الى ال نس عند مسععتو داللة    0.05والفرو

لص ع ععالح لئة "الذجور" .وهذا يمجن أن نعايه إلى أن نس ع ععبة العاملين من الذجور أعلى من اإلناث وهو ما
ي علهم الذجورب أرثر تفاعال مع الترويا االلرترونأ.

جدول  :35نتائج اختبار  Tحسب للفروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول أثر الترويج االلكتروني في
تحقيق الميزة التنافسية تعزى الى الجنس

المحور
عناصر الترويج
االلكتروني

أدوات الترويج االلكتروني

الميزة التنافسية

جميع محاور االستبانة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ذجر

77

3.715

0.604

انثى

128

3.965

0.620

ذجر

77

3.718

0.539

انثى

128

3.923

0.531

ذجر

77

3.656

0.613

انثى

128

3.937

0.628

انثى

77

3.706

0.529

ذجر

128

3.938

0.525

انثى

77

3.718

0.539

النوع العدد

قيمة T

القيمة االحتمالية

-2.818

0.005

-2.663

0.008

-3.127

-3.049

0.002

0.003

قيمة  Tالجدولية عند درجة حرية " "370ومستوى داللة  0.05تساوي1.97

جما تم اسع ع ععتخدام اختبار تحليع التباين األحادي الختبار الفرو اين متوسع ع ععطات اسع ع ععت ابات المبحوثين

حول أثر الترويا االلرترونأ لأ تحميق المياة التنالسع ع ع ع ععية تعا إلى المؤهع العلمأ عند مسع ع ع ع ععتو داللة
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   0.05والنتععائا ماينععة لأ ععدول رقم 36ب والععذي ياين أن قيمععة  Fالمحسع ع ع ع ع ع ععوبععة ل ميع المحععاور
م تمعة تسععاوي  2.442وهأ أرار من قيمة  Fال دولية والتأ تسععاوي  ،2.40جما أن الميمة االحتمالية
ل ميع المحععاور تس ع ع ع ع ع ع ععاوي  0.046وهأ أقععع من  0.05ممععا يععدل على و ود لرو اين متوس ع ع ع ع ع ع عطععات
اس ععت ابات المبحوثين حول أثر الترويا االلرترونأ لأ تحميق المياة التنالس ععية تعا إلى المؤهع العلمأ

عند مسع ع ع ع ع ع ععتو داللة    0.05وياين اختبار شع ع ع ع ع ع ععفيه دول رقم 37ب أن الفرو اين لئتأ "دجتوراه"
و"تو يهأ لأقع" والفرو لصالح الفئة "دجتو اره" .وهذا يمجن أن نعايه إلى أنه جلما ااد مستو التعليم ااد
اهتمام الناس اتولير الوقت وال هد وهو ما يمدمه الترويا االلرترونأ لهم.

جدول  :36نتائج تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAبين متوسطات استجابات المبحوثين حول أثر الترويج
االلكتروني في تحقيق الميزة التنافسية تعزى إلى المؤهل العلمي

المحور

مصدر التباين

عناصر الترويج االلكتروني

أدوات الترويج االلكتروني

الميزة التنافسية

جميع فقرات االستبانة

مجموع

اين الم موعات

المربعات

الحرية

المربعات

3.616

4

0.904

داخع الم موعات

139.028

اين الم موعات

3.211

المجموع

درجة

367

142.644

371

داخع الم موعات

114.736

367

اين الم موعات

2.619

المجموع

4

117.947

371

داخع الم موعات

136.479

367

اين الم موعات

2.758

المجموع

داخع الم موعات
المجموع

متوسط

4

139.098

371

103.596

367

106.354

4

371

0.379
0.803
0.313
0.655
0.372
0.689
0.282

القيمة

قيمة
" "Fاالحتمالية
0.051 2.387

0.038 2.568

0.136 1.761

0.046 2.442

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "367 ،4ومستوى داللة  0.05تساوي 2.40
جدول  :37اختبار شفيه للفروق بين المتوسطات حسب متغير المؤهل العلمي

الفرق بين

المتوسطات
توجيهي ف قل

دبلوم

توجيهي ف قل
0.241

بكالوريوس

0.065

دكتوراه

*0.343

ماجستير

0.172

دبلوم

بكالوريوس

ماجستير

دكتوراه

-0.241

-0.065

-0.172

*-0.343

-0.108

-0.278

-0.176
-0.068
0.102

73

0.176
0.108
0.278

0.068

0.170

-0.102
-0.170

جما تم اسع ع ع ععتخدام اختبار تحليع التباين األحادي الختبار الفرو اين متوسع ع ع ععطات اسع ع ع ععت ابات المبحوثين
حول أثر الترويا االلرترونأ لأ تحميق المياة التنالس ع ع ع ععية تعا إلى الدخع الش ع ع ع ععهري عند مس ع ع ع ععتو داللة
   0.05والنتائا ماينة لأ دول رقم 38ب والذي ياين أن قيمة  Fالمحسععوبة ل ميع المحاور م تمعة

تس ع ع ع ع ععاوي  1.769وهأ أقع من قيمة  Fال دولية والتأ تس ع ع ع ع ععاوي  ،2.40جما أن الميمة االحتمالية ل ميع

المحاور تسععاوي  0.134وهأ ارار من  0.05مما يدل على عدم و ود لرو اين متوسععطات اسععت ابات
المبحوثين حول أثر الترويا االلرترونأ لأ تحميق المياة التنالسععية تعا إلى الدخع الشععهري عند مسععتو

داللة  .   0.05وهذا يتوالق مع رأي الباحث لأ أن اسععتخدام أدوات التواصععع لم يعد ممصععو ار على لئة
معينة من الدخع وبالتالأ عدم و ود داللة لمستو الدخع على الوصول للترويا االلرترونأ.
جدول  :38نتائج تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAبين متوسطات استجابات المبحوثين حول أثر الترويج
االلكتروني في تحقيق الميزة التنافسية تعزى إلى الدخل الشهري

المحور

عناصر الترويج االلكتروني

أدوات الترويج االلكتروني

الميزة التنافسية

جميع فقرات االستبانة

مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

اين الم موعات

1.330

4

0.332

داخع الم موعات

141.314

367

0.385

المجموع

142.644

371

اين الم موعات

2.480

4

0.620

داخع الم موعات

115.467

367

0.315

المجموع

117.947

371

اين الم موعات

6.858

4

1.715

داخل المجموعات

132.240

367

0.360

الم مو

139.098

371

اين الم موعات

2.012

4

0.503

داخع الم موعات

104.342

367

0.284

المجموع

106.354

371

مصدر التباين

القيمة

قيمة
" "Fاالحتمالية
0.486 0.863

0.098 1.971

0.001 4.758

0.134 1.769

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "367 ،4ومستوى داللة  0.05تساوي 2.40

جما تم اس ع ععتخدام اختبار تحليع التباين األحادي الختبار الفرو اين متوس ع ععطات اس ع ععت ابات المبحوثين

حول أثر الترويا االلرترونأ لأ تحميق المياة التنععالس ع ع ع ع ع ع عيعة تعا إلى المحععالظععة عنععد مسع ع ع ع ع ع ععتو داللععة

   0.05والنتععائا ماينععة لأ ععدول رقم 39ب والععذي ياين أن قيمععة  Fالمحسع ع ع ع ع ع ععوبععة ل ميع المحععاور
م تمععة تس ع ع ع ع ع ع ععاوي  27.564وهأ أرار من قيمعة  Fال عدوليعة والتأ تس ع ع ع ع ع ع ععاوي  ،2.40جمعا أن الميمة

االحتمععاليععة ل ميع المحععاور تسع ع ع ع ع ع ع ععاوي  0.000وهأ أقععع من  0.05ممععا يععدل على و ود لرو اين

متوس ععطات اس ععت ابات المبحوثين حول أثر الترويا االلرترونأ لأ تحميق المياة التنالس ععية تعا إلى اس ععم
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المحالظة عند مسع ع ع ع ع ع ععتو داللة    0.05وياين اختبار شع ع ع ع ع ع ععفيه دول رقم 40ب ان الفرو اين لئتأ
"خانيونس" و"ش ع ع ععمال غاة" والفرو لص ع ع ععالح الفئة "خانيونس" جما تو د لرو اين لئتأ "خانيونس" و"رلح"
والفرو لصالح الفئة "خانيونس" جما تو د لرو اين لئتأ "خانيونس" و"المحالظة الوسطى" والفرو لصالح

الفئة "خانيونس" جما تو د لرو اين لئتأ "غاة" و"المحالظة الوسطى" والفرو لصالح الفئة "غاة".

وهععذ يتوالق من و هععة نظر البععاحععث حول أن مععدينتأ غاة وخععانيونس همععا األعلى من حيععث الرثععالععة

السععجانية وعدد المؤسعسععات والشععرجات حسععب احصععائيات ال هاا المرجاي لالحصععاء الفلسععطينأ وبالتالأ
من الطايعأ و ود أعلى نسبة وصول للترويا االلرترونأ ليهما.

جدول  :39نتائج تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAبين متوسطات استجابات المبحوثين حول أثر الترويج
االلكتروني في تحقيق الميزة التنافسية تعزى إلى المحافظة

المحور

مجموع

مصدر التباين

أدوات الترويج االلكتروني

عناصر الترويج االلكتروني

الميزة التنافسية

جميع فقرات االستبانة

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

29.086

4

7.272

117.947

371

داخع الم موعات

112.913

367

اين الم موعات

11.921

اين الم موعات

داخع الم موعات

88.861

اين الم موعات

29.731

المجموع

المجموع

367
4

142.644

371

داخع الم موعات

127.178

367

المجموع

4

اين الم موعات

139.098
24.364

371

داخع الم موعات

81.990

367

المجموع

106.354

371

4

0.242
7.433
0.308
2.980
0.347
6.091
0.223

القيمة

قيمة
" "Fاالحتمالية
0.000 30.032

0.000 24.159

0.000 8.600

0.000 27.264

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "367 ،4ومستوى داللة  0.05تساوي 2.40
جدول  :40اختبار شفيه للفروق بين المتوسطات حسب متغير المحافظة
الفرق بين المتوسطات

شمال غزة

شمال غزة

غزة

المحافظة الوسطى

خانيونس

رفح

-0.387

-0.020

*-0.705

-0.149

*0.367

-0.318

*0.238

*-0.685

-0.129

غزة

0.387

المحافظة الوسطى

0.020

*-0.367

خانيونس

*0.705

0.318

*0.685

رفح

0.149

*-0.238

0.129
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*0.556
*-0.556

الفصل الخامس
االستنتاجات والتوصيات
تناول هذا الفصع ععع ،خالصع ععة النتائا وم موعة من التوصع ععيات والممترحات ،لبعد أن تم تحليع وتفسع ععير
الايعانعات التأ تم معهعا من المبحوثين لأ الفص ع ع ع ع ع ع ععع الرابع ،تم تمعديم أهم النتعائا وأارا التوصع ع ع ع ع ع ععيات
والممترحات التأ تم التوصع إليها حول أثر الترويا االلرترونأ لأ تحميق المياة التنالسية لانس للسطين

لأ قطا غاة.
 5.1االستنتاجات:
بعد أن تم مناقشععة وتحليع ايانات البحث لأ الفصععع الرابع ،تم التوصععع إلى م موعة من االس عتنتا ات
حول أثر الترويا االلرترونأ لأ تحميق المياة التنالسع ع ع ع ع ع ععية لانس للسع ع ع ع ع ع ععطين لأ قطا غاة ،وليما يلأ

خالصة هذه النتائا:


يهتم انس للس ع ع ع ععطين بعناص ع ع ع ععر الترويا االلرترونأ الرئيسع ع ع ع عة اإلعالن االلرترونأ ،العالقات العامة
االلرترونية ،وتنش ع ع ع ععيل المايعات االلرترونأب ،حيث اتض ع ع ع ععح من خالل التحليع أن الانس ياذل هود

واضع ع ععحة لأ م ال عناصع ع ععر الترويا االلرترونأ الثالثة المذجورة آنفا ،وأن تلس العناصع ع ععر تؤثر لأ

تحميق المياة التنالسع ع ع ع ع ععية للانس ،وليما يلأ تفاصع ع ع ع ع ععيع النتائا لرع عنصع ع ع ع ع ععر من عناصع ع ع ع ع ععر الترويا

االلرترونأ على حدة وأثره لأ تحميق المياة التنالسية للانس ،حسب نتائا الدراسة التطايمية للبحث.

 أن اإلعالن االلرترونأ هو أهم عناص ععر الترويا االلرترونأ وأرثرها مس ععاهمة لأ تحميق المياة
التنالسية لانس للسطين من و هة نظر العمالء .حيث يموم الانس اإرسال اإلعالنات االلرترونية

للعمالء حول الخععدمععات الممععدمععة عار واحععدة أو أرثر من أدوات الترويا االلرترونأ ،جمععا أن
اإلعالنات االلرترونية المو هة لعمالء الانس واضع ع ع ع ع ععحة وسع ع ع ع ع ععهلة الفهم ،وأن الانس يأخذ موالمة
مسع ع ع ع ع ع ععبمععة من العمالء حول اسع ع ع ع ع ع ععتمبععال اإلعالنععات االلرترونيععة ،واعتار العمالء أن اإلعالنعات

االلرترونية المرسع ععلة من قاع الانس مفيدة لهم ،جما أنه يتم تصع ععميم اإلعالنات االلرترونية للانس
بشععجع مريح للنظر ،وأن اإلعالنات االلرترونية المو هة للعمالء تحفاهم على االسععتفسععار أرثر

حول الخدمات المعلن عنها.

 يعتار تنشع ع ع ع ع ع ععيل المايعات االلرترونأ ثانأ عناصع ع ع ع ع ع ععر الترويا االلرترونأ أهمية بعد اإلعالن
االلرترونأ ،وأنه يسع ع ععاهم لأ تحميق المياة التنالسع ع ععية لانس للسع ع ععطين ،حيث يتيح الانس لعمالئه

عروضع ع ع ععا تش ع ع ع ع يعية حول الخدمات الممدمة ،جما تعد العروض التش ع ع ع ع يعية الممدمة من الانس
م دية وتس ع ع ععتحق االهتمام ،ويمدم الانس لعمالئه المدامأ حوالا بعمع خص ع ع ععومات على خدماته

ال ديدة ،إضالة إلى أن الانس يمدم حوالا تش يعية لعمالئه ال دد ،جما تساهم الهدايا التذجارية
76

والتش ع ع ع ع ع يعية الممدمة من قاع الانس لأ ذب العمالء ،وتعتار المسع ع ع ع ععابمات التأ ينظمها الانس

ذات أهمية لأ ذب وجسب العمالء.

 بالرغم من أن العالقات العامة االلرترونية هأ أقع عناص ع ع ع ع ععر الترويا االلرترونأ مس ع ع ع ع ععاهمة لأ
تحميق المياة التنالسعية لانس للسعطين إال أنها مهمة وتسعاهم لأ تحميمها ،حيث يتواصعع الانس مع

عمالئه اخص ع ع ع ع ع ععوا ودة الخدمات الممدمة ،جما يس ع ع ع ع ع ععتماع الانس الرس ع ع ع ع ع ععائع من العمالء بجالة
أش ع ع ع ععجالها ،وي يب الانس على تس ع ع ع ععاؤالت العمالء ،جما يتواص ع ع ع ععع الانس مع العمالء اخص ع ع ع ععوا
الخدمات ال ديدة ،واعتار العمالء أن تواصع الانس معهم يفيد لأ حع المشجالت التأ توا ههم.



إن أدوات الترويا االلرترونأ الترويا عار المواقع اال تمع ععاعيع ععة ،الترويا من خالل محرجع ععات

البحث ،الترويا باسع ع ع ع ع ع ععتخدام الموقع االلرترونأ لانس للسع ع ع ع ع ع ععطين ،الترويا عار الاريد االلرترونأ،
والترويا عار شبجات الهات

المحمولب تساهم لأ تحميق المياة التنالسية لانس للسطين وليما يلأ

تفصيع أثر جع أداة لأ تحميق المياة التنالسية:

 يؤثر الترويا عار المواقع اال تماعية لأ تحميق المياة التنالسية لانس للسطين ،حيث يخصا
الانس نوالذ للتواص ععع مع عمالئه والرد على الش ععجاوي واإلس ععتفس ععارات ،جما يسع عتخدم الانس مواقع
التواصععع اال تماعأ مثع الفيس اوسب السععتطال رأي عمالئه والتفاعع معهم ،ويتدخع بعض
الموظفين المسؤولين عن متابعة صفحة الانس على مواقع التواصع اإل تماعأ لأ التفاعع مع

اوار الموقع ،ويحث الانس اوار صععفحة التواصععع اال تماعأ على متابعتها ،جما يعرض الانس
المواد التروي ية ص ع ع ع ع ععور ،ليديو ،نص ع ع ع ع ععوا  ...إلخب على ص ع ع ع ع ععفحته على مواقع التواص ع ع ع ع ععع

اال تماعأ ،وتس ععهع ص ععفحة الانس المو ودة على مواقع التواص ععع اال تماعأ حص ععول العمالء

على المعلومات التروي ية ،جما يتابع المس ععم المختا لأ الانس إدارة ص ععفحة الانس على مواقع

التواصع ع ععع اال تماعأ يوميا ،ويسع ع ععتخدم الانس أرثر من أسع ع ععلوب لمياس تأثير حمالته التروي ية
عار المواقع اال تماعية مثع عدد مرات االع اب والنشر والتعليماتب.

 يؤثر الترويا من خالل محرجات البحث لأ تحميق المياة التنالس ع ع ع ععية لانس للس ع ع ع ععطين ،حيث تم
تصع ع ععميم الموقع االلرترونأ للانس بشع ع ععجع يسع ع ععاعده على التوا د ضع ع ععمن نتائا البحث لمحرجات

البحث مثع و ع ،جما يستخدم الانس جلمات مفتاحية معينة تشير لنو خدماته ضمن تصميم
صع ع ع ع ع ع ععفحته على االنترنت ،وأن الانس يموم اتتبع الايارات انشع ع ع ع ع ع ععر مواد تروي ية عار محرجات

البحث االلرترونية ،جما تس ع ع ع ع ع ع ععاعد محرجات البحث العميع لأ الوصع ع ع ع ع ع ععول للموقع االلرترونأ
وصععفحات التواصععع اال تماعأ الخاصععة بالانس ،وتسععهع محرجات البحث سععرعة الوصععول إلى

الموقع االلرترونأ للانس.

 يؤثر الترويا باستخدام الموقع االلرترونأ لانس للسطين لأ تحميق المياة التنالسية للانس ،حيث
يتولر لد الانس موقعه الخاا على الش ع ععبجة العنجاوتية ،ويموم الانس انش ع ععر اعالناته الخاصع ععة
77

على الموقع االلرترونأ ،جما يشع ع ععمع موقع الانس ميع الخدمات التأ يمدمها الانس بالل تين العربية

واإلن لياية ،وأنه يتم االنتمال من أيمونة إلى أخر على الموقع االلرترونأ للانس بش ع ع ع ع ععجع سع ع ع ع ع عريع،
إضع ع ع ععالة ألن الانس يسع ع ع ععتخدم أشع ع ع ععجال إعالنية مختلفة صع ع ع ععور ،ليديو ،إعالنات متحرجةب ،جما أن
تصع ع ع ع ععميم الحمالت التروي ية عار الموقع االلرترونأ يختل

باختالف الهدف من جع منها ،ويتيح

الموقع االلرترونأ لانس للسطين للعمالء االستفسار أرثر عن الحمالت التروي ية.

 يؤثر الترويا باس ع ععتخدام الاريد االلرترونأ لأ تحميق المياة التنالسع ع عية للانس ،حيث يطلب الانس

من العمالء عناوين الاريد االلرترونأ الخاص ع ع ع ع ععة اهم للتواص ع ع ع ع ععع معهم ،جما يموم العمالء بفتح

الرس ع ععائع المرس ع ععلة من انس للس ع ععطين عار الاريد االلرترونأ باس ع ععتمرار ،ويرس ع ععع الانس رس ع ععائله

المتعلمة بالحمالت التروي ية على الاريد االلرترونأ لعمالئه باسع ع ع ع ع ععتمرار ،جما يسع ع ع ع ع ععتخدم الانس

الاريد االلرترونأ لتمديم عروض خاصة للعمالء ،ويتلمى الانس االستفسارات والردود والتفاعالت
من عمالئه عار الاريد االلرترونأ.

 يؤثر الترويا باسععتخدام شععبجات الهات

المحمول لأ تحميق المياة التنالسععية للانس ،حيث يعمع

الانس على التواصع ع ع ع ععع مع عمالئه من خالل االتصع ع ع ع ععال على الهات

المحمول ،جما يسع ع ع ع ععتخدم

الانس الرس ععائع المص ععيرة لأ حمالته التروي ية ،جما يحترم الانس خص ععوص ععية عمالئه من خالل

إرس ععال الرس ععائع المص ععيرة المتعلمة بالحمالت التروي ية لأ أوقات مناس ععبة ،وألاد بعض العمالء
من عينة البحث بأن الانس قام باستطال آراءهم حول خدمات الهات



المحمول سابما.

إن المياة التنالسع ع ع ع ع ععية لانس للسع ع ع ع ع ععطين لأ قطا غاة من و هة نظر العمالء مهمة ،واعتاروا أن الانس
يحمق نس ع ععايا مياة تنالس ع ععية عن منالس ع ععيه من الانوس األخر  ،حيث تش ع ععير النتائا إلى أن الانس :يمدم

خدماته بشع ع ععجع ألضع ع ععع مما تمدمه الانوس المنالسع ع ععة ،وأن خفض الرلفة على العميع باسع ع ععتخدام أدوات

الترويا االلرترونأ يعد من أولويات الانس ،جما يموم الانس بض ع ع ع ع ععبل ال ودة لأ ميع مراحع الخدمة،
ويس ععتخدم الانس أحدث التمنيات حفاظا على ال ودة ،جما يعتمد الانس معايير ال ودة العالمية لأ تمديم

خدماته ،ويهتم الانس اتطوير موارده البشع ع ع ع ع عرية باس ع ع ع ع ععتمرار حول ميع مراحع ودة الخدمة ،جما يمدم
الانس م موعة واسعة من الخدمات التأ تلاأ الحا ات المختلفة للعمالء ،ويموم الانس اتحديث تمنياته
االلرترونية باستمرار لتمليع وقت االست ابة للعمالء ،جما يتميا الانس اتمديم خدمات إضالية ال تمدمها

الانوس المنالسة ،ويموم الانس بمنح عمالئه الدائمين ماايا اضالية مختلفة.
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 5.2التوصيات
اناء على الخالص ععة الس ععابمة ،تم تمديم م موعة من التوص ععيات والممترحات التأ يؤمع أن تحمق الفائدة
المتوقعة منها لرع من إدارة انس للسع ع ع ع ععطين والباحثين المهتمين بالترويا االلرترونأ والمياة التنالسع ع ع ع ععية،

على النحو التالأ:

أ .فيما يتعلق بعناصر الترويج االلكتروني المطبقة في بنك فلسطين
 المحالظة على نفس مسع ع ع ع ع ع ععتو أداء اإلعالن االلرترونأ لأ الانس من خالل مواربة الت ير لأ
احتيا ات ورغبات العمالء.

 ت ويد مستو العالقات العامة االلرترونية اتحسين قنوات التواصع مع العمالء ،وايادة تلس المنوات

إن أمجن ،إض ع ع ع ع ع ع ععالععة إلى تطوير محتو العالقععات العععامععة االلرترونيععة عععامععة مثععع تهنئععة العمالء
بمناسباتهم الخاصة جأعياد ميالدهم وغيرها ،والخطاب المو ه لل مهور على و ه الخصوا مثع
تحديد الخطاب المو ه لشرائح معينة من العمالء دون غيرها جص ار المستثمرين.

 مواربة وسع ععائع تنشع ععيل المايعات االلرترونية لأ دول أخر  ،وتسع ععهيع اسع ععتمطاب العمالء ال دد
وتعاياهم من خالل حوالا تشع ع يعية ماتررة جتذارر س ععفر م انية أو تمديم اس ععتش ععارات وتدريبات

اناء قدرات متخصصة لص ار المستثمرين.

ب .فيما يتعلق ب دوات الترويج االلكتروني المطبقة في بنك فلسطين
 الحفا على اس ع ععتمرار اس ع ععتخدام أدوات الترويا االلرترونأ لأ انس للس ع ععطين ،وتحديثها بش ع ععجع
مستمر مثع إضالة ارناما انست رام ضمن أدوات الترويا المتعلمة بالمواقع اال تماعية.

 تحس ععين مس ععتو الترويا باس ععتخدام الاريد االلرترونأ ،ال س ععيما وأن هذا البعد حص ععع على أقع
النتععائا ممععارنععة بععاألبعععاد األخر  ،حيععث تحمععع هععذه المنععاة التروي يععة العععديععد من الفوائععد للعمالء
والانس على حد سواء ،وتساهم لأ تمليع الترالي

والوقت الالام إلن اا المعامالت.

 ايادة المخصع ع عص ع ععات لتطوير أدوات الترويا االلرترونأ ،مثع ايادة الموارد البشع ع عرية لأ أقس ع ععام
العالقات العامة المسئولين عن متابعة الموقع االلرترونأ للانس وصفحات التواصع اال تماعأ
الخاصة به اهدف ايادة ال ودة لأ تمديم الخدمات المصرلية لعمالء الانس.

 قيععام الانععس اتولير تطايق الرترونأ خععاا يحتوي على ميع الخععدمععات والحمالت اإلعالنيععة
لعمالئه من حملة الهوات

الذجية.

ج .فيما يتعلق بالميزة التنافسية لبنك فلسطين
 ترجيا اهتمام الانس على تحميق المياة التنالسع ع ع ع ععية لأ جع مراحع العملية التروي ية االلرترونية،

من حيث الترجيا على ال ودة ،الترلفة المنخفضع ع ع ععة ،التحديث المس ع ع ععتمر ،وسع ع ع ععرعة االسعع ع ععت ابة

لمتطلبات العمالء.
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 العمع باسع ععتمرار على تمديم الخدمات المص ع عرلية للعمالء بشع ععجع أرثر جفاءة ولعالية من الانوس
األخرىى المنالسة اهدف تحميق المياة التنالسية للانس.

مقترحات لدراسات المستقبلية

نورد ليما يلأ بعض االقتراحات لد ارسععات مسععتمالية متعلمة بموضععو أثر الترويا االلرترونأ لأ تحميق

المياة التنالسية ،وذلس لتسهيع مهمة الباحثين المهتمين ادراسة هذا الم ال مستمبال:

 دراسة عالقة الترويا باستخدام ارناما انست رام ) (Instagramلأ تحميق المياة التنالسية.
 دراسة أثر الترويا االلرترونأ باستخدام ارناما الفيس اوس لأ تحميق المياة التنالسية.
 دراسة عالقة اراما حام الرسائع النصية المصيرة لأ تحميق المياة التنالسية.

 دراسة عالقة الترويا عار المواقع االلرترونية المتخصصة لأ تحميق المياة التنالسية.
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 صع ع ععال الدين ،شع ع ععويحة2015 .ب .دور إدارة المعرلة لأ دعم المياة التنالسع ع ععية :د ارسع ع ععة حالة
المديرية العملية التصاالت ال اائر .رسالة ماجستير ،غير منشورة ،امعة أرلأ محند أولحاج

الاويرة ،ال اائر.
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1ب .دار المس ع ع ععيرة للنش ع ع ععر والتوايع

 الص ع ع ععميدعأ ،محمود2012 .ب .التسرررررويق االلكتروني
والطباعة .األردن.

 عاد الحميد ،طلعت2006 .ب .التسررويق الفعال :كيف تواجه تحديات القرن 21؟
المناها للنشر والتوايع .مصر.

 العادلأ ،س ع ع ععمير2011 .ب .وسرررررائل الترويج التجاري

1ب .دار

1 .ب .دار المس ع ع ععيرة للنش ع ع ععر والتوايع

والطباعة ،األردن.

 العبس ع ع ع ععأ ،جرم2012 .ب .أثر التس ع ع ع ععويق بالعالقات مع عمالء االئتمان لأ الانوس على در ة
رضاهم .رسالة ماجستير ،غير منشورة ،امعة الماهرة .مصر.

 ع ياة ،مروة2010 .ب .تكنولوجيا اإلعالن على االنترنت

2.ب .دار العالم العربأ ،مصر.

 عريمات ،أحمد و رادات ،ناصع ععر والعتياأ ،محمود2010 .ب .دور تطايق معايير االسع ععتمطاب

والتعيين لأ تحميق المياة التنالسية :حالة دراسية انس اإلسجان للت ارة والتمويع األردنأ .مجلة

الزرقاء للبحوث والدراسات االنسانية ،الم لد  ،10العدد  ،2ا ا .63-48 :األردن.

 العال  ،بشير2003 .ب .تطبيقات االنترنت في التسويق

3ب .دار المناها للنشر والتوايع .األردن.

 العيدي ،محمد2015 .ب .دور التخطيل االس ع ععتراتي أ لأ خلق مياة تنالس ع ععية داخع مؤسع ع عس ع ععة
اقتص ععادية :د ارس ععة حالة مؤسع عس ععة  .DML Constructionرسررالة ماجسررتير ،غير منش ععورة،
امعة أرلأ محند أولحاج الاويرة ،ال اائر.

 لااا ،خالد2014 .ب .تأثير التسع ع ع ع ع ع ععويق االلرترونأ على المايا التروي أ لأ المؤس ع ع ع ع ع ع عسع ع ع ع ع ع ععة
االقتص ععادية :د ارس ععة حالة المؤسع عس ععة المينائية لوالية س ععجيجدة .رسررالة ماجسررتير ،غير منش ععورة،
امعة محمد خيضر ،بسجرة ،ال اائر.

 الفض ع ع ع ع ععع ،علأ2015 .ب .دور المؤشع ع ع ع ع عرات المعلوماتية لمواقع التواص ع ع ع ع ععع اال تماعأ لأ ق اررات
الترويا للخدمات والمنت ات .مجلة مركز دراسات الكوفة ،العدد  ،36ا ا.182 – 143 :

 لضععيلة ،شععيروف2010 .ب .أثر التسععويق االلرترونأ على ودة الخدمات المصعرلية :د ارسععة حالة
بعض الانوس لأ ال اائر .رسالة ماجستير ،غير منشورة ،امعة منتوري ،قسنطينة .ال اائر.

 الفمهاء ،س ععام2011 .ب .إدارة معلومات العمالء وأثرها لأ األداء المؤسع عس ععأ والمياة التنالس ععية:

د ارس ع ع ع ع ع ععة ميدانية على الش ع ع ع ع ع ععرجات العامة الفلس ع ع ع ع ع ععطينية .مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم
اإلنسانية) ،م لد  ،25العدد  ،1ا ا .254-222 :للسطين.

 للة ،شندار2013 .ب .مساهمة آليات الحجومة لأ تحميق المياة التنالسية :دراسة حالة الشرجة ال اائرية
للهات

النمال موبيليس .رسالة ماجستير ،غير منشورة ،امعة محمد خيضر بسجرة .ال اائر.
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 المريوتأ ،موسع ع ع ع ع ع ععى والخوالدة ،رياض وقشع ع ع ع ع ع ععيطات ،ماان والحنيطأ ،محمد والمعايطة ،محمد.
2014ب .دور المسع ع ععئولية اال تماعية لأ تحميق المياة التنالسع ع ععية :د ارسع ع ععة حالة لأ شع ع ععرجة اين

لالتصاالت الخلوية .مجلة دراسات ،الم لد  ،41العدد  ،2014/1ا ا .55-37 :األردن.

 جاظم ،هد وعادالوهاب ،ص ععبا 2013 .ب .تأثير الترالي

الايئية وترالي

ال ودة لأ تحميق

بعض أبعاد المياة التنالسية .مجلة التقني ،الم لد  ،26العدد  ،4ا ا .83-52 :الع ار .

 الريالنأ ،محمع ععد والش ع ع ع ع ع ع عريفين ،محمود2005 .ب .مررردخرررل إلى البحرررث في العلوم التربويرررة
واالجتماعية

1ب .دار المسيرة .األردن.

 لطفأ ،اهلول2014 .ب .مس ععاهمة إدارة المعرلة لأ تحميق المياة التنالس ععية .رس ععالة ما س ععتير.
غير منشورة ،امعة محمد خيضر بسجرة ،ال اائر.

 محمد ،لؤاد2014 .ب .دور العالقات العامة لأ الترويا لمش ععرو الحجومة االلرترونية ،د ارس ععة
وص ع ع ع ععفية تحليلية بالتطايق على المرجا المومأ للمعلومات خالل 2014 -2010مب .رسررررررالة

ماجستير ،غير منشورة ،امعة السودان للعلوم والترنولو يا ،السودان.

 المطيري ،غااي2013 .ب .أثر التو ه اإلاداعأ على تحميق مياة تنالسععية .رسررالة ماجسررتير،
غير منشور ،امعة الشر األوسل .الرويت.

 منص ع ععور ،تحس ع ععين ومنص ع ععور ،هيا2014 .ب .أثر تطايمات ترنولو يا االتص ع ععال على وظائ

العالقات العامة لأ المطا الص ععحأ األردنأ .مجلة دراسررات ،العلوم االنسررانية واالجتماعية.

الم لد  ،41ملحق  ،2014/2ا ا .820-801 :األردن.

 منص ع ععور ،م يد وس ع ععالم ،محمد2013 .ب .مس ع ععتو الترويا االلرترونأ لأ مص ع ععارف الض ع ععفة

ال ربية-للسطين .المجلة العربية الدولية للمعلوماتية ،الم د  ،2العدد  ،3ا ا.26-14 :

للسطين.

 منص ع ععور ،م يد2011 .ب .عالقة الترويا االلرترونأ بالحص ع ععة الس ع ععوقية لد المص ع ععارف لأ
شععمال الضععفة ال ربية .مجلة جامعة األزهر بغزة ،سلسلة العلوم اإلنسانية ،الم لد  ،13العدد
 ،1امعة األاهر ب اة .للسطين.

 الموقع اإللرترونأ لانس للسطين www.bankofpalestine.comب.

 ال ع ع عمع ع ععوقع ع ععع اإلل ع ع عر ع ع عتع ع ععرونع ع ععأ ل ع ع عل ع ع ع ع ع عه ع ع ععاا ال ع ع عمع ع ععرجع ع ععاي لع ع ععإلحص ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععاء ال ع ع عفع ع ععلس ع ع ع ع ع ع ع ع ع عط ع ع عي ع ع عنع ع ععأ
www.pcbs.gove.ps/DesktopDefaul.aspx?lang=arب

 نايع ،طه2013 .ب .عالقة طر التدريب اتحميق المياة التنالس ععية :د ارس ععة ميدانية لأ الش ععرجة
العامة لصععناعة الح ارريات .مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلقتصادية واإلدارية ،الم لد  ،5العدد
 ،10ا ا . 434-426 :الع ار .
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 د ارسع ععة ميدانية على: تأثير تنشع ععيل المايعات على المسع ععتهلس النهائأ.ب2015 . غماري، ن اة
 امعة أرلأ، غير منشورة، رسالة ماجستير.النمال موبيليس الاويرة

عينة من مشترجأ الهات

. ال اائر.محند أولحاج الاويرة
 د ارسع ع ع ععة سع ع ع ععلوس المسع ع ع ععتهلس لأ االسع ع ع ععتراتي ية التروي ية للمؤس ع ع ع عسع ع ع ععة.ب2012 . عمار، والأ
. ال اائر. امعة ال اائر، غير منشورة، رسالة ماجستير.االقتصادية

. التس ع عويق المص ع عرلأ وأثره لأ رضع ععا عمالء انس ليصع ععع االسع ععالمأ.ب2015 . مامع، يعموب
. السودان. امعة الاعيم األاهري، غير منشورة،رسالة ماجستير
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المالحق
ملحق رقم ( :)1أداة البحث (االستبانة)
بسم اهلل الرمحن الرحيم

السيد /السيدة  .......................المحترم /المحترمة
السال عل ك

محة اهلل راكاته،،،

الموضوع :استبانة لبحث علمي
يهدف هذا االستايان إلى دراسة "أثر الترويا االلرترونأ لأ تحميق المياة التنالسية :دراسة ميدانية على
عمالء انس للس ع ععطين لأ قطا غاة" ،يموم اها الباحث /أحمد رس ع ععمأ بعلوش ع ععة ،تحت إشع ع عراف الدجتور/

محمد ايدان سالم ،وذلس جمتطلب ترميلأ لنيع در ة الما ستير لأ إدارة األعمال ا امعة األاهر ب اة.
لذلس نر و منجم التفضع ع ععع باالطال على هذه االسع ع ععتبانة واإل ابة على أسع ع ععئلتها بجع دقة وموضع ع ععوعية

وذلس من أ ع خدمة البحث العلمأ بالشع ع ععجع األمثع ومن ثم خدمترم ونؤجد لرم حرصع ع ععنا الشع ع ععديد على

سرية الايانات الممدمة من قالرم وأنها لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمأ لمل.
تيضلوا رنبول فاكَّ االٍرتا

الباحث
أحمد رسمي بعلوشة
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الجزء األول :المعلومات الشخصية
 1.1العمر:
 1.2سنوات الخارة:
 1.3ال نس:
 1.4المؤهع العلمأ:
 1.5الدخع الشهري:
 1.6اسم المحالظة:


 50-41 سنة
 5 سنوات لأقع
 20 – 16سنة
 ذجر
 تو يهأ لأقع
 ما ستير
 $500 لأقع
$2000-1501 
 شمال غاة
 20سنة لأقع



خانيونس


 51 سنة لأرثر
 10 – 6 سنوات
 21سنة لأرثر
 أنثى
 دالوم
 دجتوراه
$1000-501 
 $2001 لأرثر
 غاة
 30-21سنة



أوافق

الفقرة

بشدة

البعد األول :اإلعالن االلكتروني
2.1

يموم الانس اإرس ع ع ععال اإلعالنات االلرترونية حول خدماته للعمالء عار
واحد أو أرثر من أدوات الترويا االلرترونأ.

2.2

تعتار اإلعالنات االلرترونية المرسلة من الانس واضحة وسهلة الفهم.

2.3

يأخذ الانس موالمة مسبمة من العميع حول استمبال اإلعالنات.

2.4

تعتار اإلعالنات االلرترونية المرسلة من الانس مفيدة للعميع.

2.5

يتم تصميم اإلعالنات االلرترونية للانس بشجع مريح للنظر.

2.6

يحفا اإلعالن االلرترونأ العمالء على االسع ع ععتفسع ع ععار أرثر حول الخدمات

المعلن عنها.

البعد الثاني :العالقات العامة االلكترونية
2.7

يتواصع الانس مع العمالء اخصوا ودة الخدمات الممدمة.

2.8

يستماع الانس الرسائع بجالة أشجالها من العمالء.

2.9

ي يب الانس على التساؤالت المرسلة من قاع العمالء.

2.10

يتواصع الانس الرترونيا مع العمالء اخصوا الخدمات ال ديدة.

2.11

يعد تواصع الانس مع عمالئه مفيدا لأ حع المشجالت التأ توا ههم.

البعد الثالث :تنشيط المبيعات
2.12

 15 – 11سنة



بجالوريوس



$1500-1001



المحالظة الوسطى

رلح

ثانياً :عناصر الترويج االلكتروني
م.



 40-31سنة

يتيح الانس الرترونيا للعمالء عروض تش يعية لخدماته الممدمة.
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أوافق

محايد

ال أوافق

ال أوافق
بشدة

م.

أوافق

الفقرة

بشدة

2.13

تعد العروض الممدمة الرترونيا من الانس م دية وتستحق االهتمام.

2.14

يمدم الانس حوالا لعمالئة المدامى بعمع خصوم على خدماته ال ديدة.

2.15

يمدم الانس حوالا تش يعية لعمالئة ال دد.

2.16

تساهم الهدايا التذجارية والتش يعية الممدمة من الانس على ذب العمالء.

2.17

تعتار المس ع ع ع ع ععابمات التأ ينظمها انس للس ع ع ع ع ععطين ذات أهمية لأ ذب

أوافق

محايد

ال أوافق

ال أوافق
بشدة

وجسب العمالء.

ثالثاً :أدوات الترويج االلكتروني
م.

أوافق

الفقرة

بشدة

البعد األول :الترويج عبر المواقع االجتماعية
3.1

يخصع عا الانع ع ع ع عس نوالع ع ع ع ع ع ع عذ للتواصع مع ع ع ع عع عم ع ع ع ع ع ع ع ع عالئه والع ع ع ع عرد على

3.2

يسع ع ع ع ع ع ععتخععدم الانععس مواقع التواصع ع ع ع ع ع ع ععع اال تمععاعأ مثععع الفيس اوسب

الشجاوي واإلستفسارات.

الستطال رأي عمالئه والتفاعع معهم.
3.3

يتدخع بعض الموظفين المسع ع ععؤولين عن متابعة صع ع ععفحة الانس على مواقع

3.4

يحث الانس اوار صفحة التواصع اال تماعأ على متابعتها يوميا.

3.5

يعرض الانس المواد التروي ية ص ع ع ع ع ععور ،ليديو ،نص ع ع ع ع ععوا  ...إلخب

التواصع اإل تماعأ لأ التفاعع مع اوار الموقع.

على صفحته على مواقع التواصع اال تماعأ.
3.6

تس ع ع ع ع ععهع ص ع ع ع ع ععفحة الانس المو ودة على مواقع التواص ع ع ع ع ععع اال تماعأ
حصول العمالء على المعلومات التروي ية.

البعد الثاني :الترويج من خالل محركات البحث
3.9

تم تصميم الموقع االلرترونأ للانس بشجع يساعده على التوا د ضمن
نتائا البحث لمحرجات البحث مثع و ع.

 3.10يس ع ع ع ع ععتخدم الانس جلمات مفتاحية معينة تش ع ع ع ع ععير لنو خدماته ض ع ع ع ع ععمن
تصميم صفحته على االنترنت.
 3.11يموم الانس اتتبع الايارات انشر مواد تروي ية عار محرجات البحث االلرترونية.
 3.12تسع ع ع ع ع ع ععاعد محرجات البحث العميع لأ الوصع ع ع ع ع ع ععول للموقع االلرترونأ
وصفحات التواصع اال تماعأ الخاصة بالانس.
 3.13تسهع محرجات البحث سرعة الوصول إلى الموقع االلرترونأ لانس للسطين.
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م.

أوافق

الفقرة

بشدة

البعد الثالث :الترويج باستخدام الموقع االلكتروني لبنك فلسطين
 3.14يتولر لد الانس موقعه الخاا على الشبجة العنجاوتية.
 3.15يموم الانس انشر اعالناته الخاصة على الموقع االلرترونأ.
 3.16يشع ع ع ع ع ع عمععع موقع الانععس ميع الخععدمععات التأ يمععدمهععا الانععس بععالل تين العربيععة
واإلن لياية.
 3.17يتم االنتم ع ععال من أيمون ع ععة إلى أخر على الموقع االلرترونأ لان ع ععس
للسطين بشجع سريع.
 3.18يستخدم الانس أشجال إعالنية مختلفة صور ،ليديو ،إعالنات متحرجةب.
 3.19يختل

تصميم الحمالت التروي ية باختالف الهدف من جع منها.

 3.20يتيح الموقع االلرترونأ لانس للس ععطين للعمالء االس ععتفس ععار أرثر عن
الحمالت التروي ية.

البعد الرابع :الترويج عبر البريد االلكتروني
 3.21يطلب الانس من العمالء عناوين الاريد االلرترونأ الخاصة اهم للتواصع معهم
 3.22أقوم بفتح الرسائع المرسلة من انس للسطين عار الاريد االلرترونأ باستمرار.
 3.23يرس ع ع ع ع ع ع ععع الانععس رس ع ع ع ع ع ع ععائلععه المتعلمععة بععالحمالت التروي يععة على الاريععد
االلرترونأ لعمالئه باستمرار.

 3.24يستخدم الانس الاريد االلرترونأ لتمديم عروض خاصة للعمالء.
3.25

يتلمى الانس االسع ع ع ع ععتفسع ع ع ع ععارات والردود والتفاعالت من عمالئه عار
الاريد االلرترونأ.

البعد الخامس :الترويج عبر شبكات الهاتف المحمول
3.26

يعمع الانس على التواص ع ع ععع مع عمالئه من خالل االتص ع ع ععال على
الهات

المحمول.

 3.27يستخدم الانس الرسائع المصيرة لأ حمالته التروي ية.
 3.28يولر الانععس لعمالئععه من حملععة الهوات

الععذجيععة تطايق خععاا بععالانععس

يحتوي ميع الخدمات والحمالت االعالنية.

 3.29يحترم الانس خص ععوص ععية عمالئه من خالل إرس ععال الرس ععائع المص ععيرة
المتعلمة بالحمالت التروي ية بأوقات مناسبة.
 3.30جنت أحد العمالء الذين قام الانس باستطال آراءهم حول خدمات
الهات

المحمول سابما.
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رابعاً :الميزة التنافسية
م.
4.1
4.2

أوافق

الفقرة

بشدة

يموم الانس بمنح عمالئه الدائمين ماايا اضالية.

يعععد خفض الرلفععة على العميععع من أولويععات الانععس بععاسع ع ع ع ع ع ععتخععدامععه أدوات
الترويا االلرترونأ.

4.3

يموم الانس بضبل ال ودة لأ ميع مراحع الخدمة.

4.5

يعتمد الانس معايير ال ودة العالمية لأ تمديم خدماته.

4.4
4.6
4.7
4.8
4.9

يستخدم الانس أحدث التمنيات حفاظا على ال ودة.

يهتم الانس اتطوير موارده البشرية باستمرار حول ميع مراحع ودة الخدمة.

يمدم الانس م موعة واسعة من الخدمات التأ تلاأ الحا ات المختلفة للعمالء.

يموم الانس اتحديث تمنياته االلرترونية باستمرار لتمليع وقت االست ابة للعمالء.
يتميا انس للسطين اتمديم خدمات إضالية ال تمدمها الانوس المنالسة.

 4.10يمدم انس للسطين خدماته بشجع ألضع مما تمدمه الانوس المنالسة.

شاكااً لك ٍسح تيا عك
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ملحق رقم ( :)2قائمة ب سماء المحكمين لالستبانة
#

مكان العمل

االسم

.1

د .نظام سويدان

امعة مؤتة

.2

د .م يد منصور

امعة الن ا الوطنية

.3

د .محمد لارس

امعة األاهر

.4

د .راما ادير

امعة األاهر

.5

د .شادي التلبانأ

امعة األاهر

.6

د .وليق األغا

امعة األاهر

.7

د .نالذ ارجات

ال امعة اإلسالمية

.8

د .رشدي وادي

ال امعة اإلسالمية

.9

د .وسيم الهاايع

ال امعة اإلسالمية

.10

د .سامأ أاو الروس

ال امعة اإلسالمية

بحر

ال امعة اإلسالمية

.11

د .يوس

.12

د .لارس أاو معمر

ال امعة اإلسالمية

.13

د .خالد دهليا

ال امعة اإلسالمية

.14

د .اياد الدماغ

امعة غاة

.15

د .ااراهيم أاو رحمة

امعة غاة

94

