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آية قرآنية

قال تعاىل:
"يَزْفَعِ انهَّهُ انَّذِيهَ آمَنُىا مِنكُمْ وَانَّذِيهَ أوتُىا انْعِهْمَ دَرَجَاتٍ وَانهَّهُ بِمَا
تَعْمَهُىنَ خَبِريٌ" (اجملادنة)11 :

صدق اهلل انعظيم


ب

إىػػػػػػػػداء

إىل مه عهماوي معنى اجلد واالجتهاد ...إىل مه أضاءا يل دروب اننجاح.
أمي انغانية ...أبي انعشيش.
إىل مه شاركىوي حلظات حياتي إخىاوي وأخىاتي انغىايل.
إىل سمالئي يف انعمم.
إىل كم مه ساعدوي إلجناس هذا انعمم املتىاضع.
إىل أرواح انشهداء ..إىل أسزاوا انبىاسم.
أهديكم مجيعاً هذا انعمم املتىاضع.
انباحثة


ت

شكػر وتقديػر
الحمد هلل والصبلة والسبلـ عمى أشرؼ الخمؽ سيدنا محمد عميو أفضؿ الصبلة والسبلـ ،قبؿ كؿ شيء
أشكر اهلل العمي القدير وأحمده أف ساعدني ،ووفقني لكي ألتحؽ وأتـ دراستي في برنامج الماجستير في

جامعة األزىر.

واستناداً لقوؿ رسوؿ اهلل عميو أفضؿ الصبلة والسبلـ "مف ل يشكر الناس ل يشكر اهلل" فإنني أتقدـ
بجزيؿ الشكر والعرفاف إلى ٍ
كؿ مف الدكتور الفاضؿ /رامز عزمي بدير ،والدكتور الفاضؿ /أحمد يحيى

محمود لتكرميما باإلشراؼ عمى ىذا البحث ،وكما أشكرىـ عمى كافة المبلحظات والتعميقات والنصائح
القيمة والتوجييات السديدة طواؿ فترة العمؿ عمى ىذه الدراسة والذي بدورىا أثرت عمى البحث لمخروج بو
بأفضؿ طريقة ومحتوى.
كما أتوجو بالشكر الكبير لمدكتور /سامي سميـ أبو ناصر عمى قبولو وتكرمو بأف يكوف مشرفاً داخمياً،
والدكتور /محمد عبد الرحمف أبو الجبيف بأف يكوف مشرفاً خارجياً ،وأشكرىما عمى كافة التعميقات

والمبلحظات التي بدورىا سوؼ تحسف ىذه الدراسة.

كما أتوجو بالشكر إلى كافة أعضاء ومدرسي كمية االقتصاد والعموـ اإلدارية في جامعة األزىر ،والى
كافة العامميف فييا.
وأتوجو بالشكر الكبير إلى كافة شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة ،والتي ساعدت في إتماـ ىذه

الدراسة وباألخص مكاف عممي شركة  Unit One Groupممثمة بمديرىا وكافة العامميف فييا ،كما
أشكر جزيؿ الشكر كافة المدرسيف الذيف أشرفوا وقاموا بتحكيـ االستبانة وتوجيو المبلحظات عمييا،

باإلضافة إلى الصديقة واإلحصائية /غدير نبيؿ المزيني والتي قامت عمى التحميؿ اإلحصائي ليذا
البحث.
كما أخص بالشكر الكبير أمي الغالية والتي كانت السبب األوؿ اللتحاقي ببرنامج الماجستير.

الباحثة


ث

ممخص الدراسة

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف استخداـ التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي ،وتعزيز

إدارة العبلقة مع الزبوف ،وذلؾ داخؿ شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة ،استخدمت الباحثة
المنيج الوصفي التحميمي ،كما اعتمدت الباحثة االستبانة كأداة لجمع المعمومات حيث كانت الفئة
المستيدفة ىي موظفي شركات تكنولوجيا المعمومات والتي بمغ عددىا ( )191استبانة وتـ استرداد
( )174استبانة أي بنسبة استرداد (.)%91
خمص البحث إلى العديد مف النتائج ،والتي مف أىميا:
 -توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى (

) بيف التسويؽ عبر شبكات التواصؿ

االجتماعي ،وادارة العبلقة مع الزبوف في شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة.
 ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي ،و إدارةالعبلقة مع الزبوف تُعزى (لمتغير الجنس ،العمر ،سنوات الخبرة ،المؤىؿ العممي ،التخصص).
 يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي ،و إدارة العبلقةمع الزبوف تُعزى (لمتغير المسمى الوظيفي ،القطاع الذي تعمؿ فيو الشركة).
قدمت الدراسة مجموعة مف التوصيات ،والتي مف أىميا:
ّ
 يجب عمى اإلدارة العميا دعـ وتفعيؿ التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي. تجييز الكوادر البشرية بما يتناسب مع مواكبة التقدـ السريع في التكنولوجيا.استفسارتيـ بشكؿ مستمر.
ا
 يجب عمى الشركات متابعة الزبائف و تعميقاتيـ و عمى الشركات استخداـ التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي بالتوازي مع أساليب التسويؽالتقميدية حيث إنو ال يغني عف األساليب التقميدية ،ولكف يعزز ويزيد مف أساليب التسويؽ لدى
الشركات.
 يجب عمى الشركات مساعدة الموظفيف وتوفير كافة التدريبات البلزمة ليـ لمعرفة كيفية استخداـاألساليب التي توفرىا شبكات التواصؿ االجتماعي في التسويؽ.
 عمى الشركات استخداـ كافة الطرؽ واألساليب المتنوعة والمختمفة لعرض المحتوى الخاص بيـعبر شبكات التواصؿ االجتماعي.
 عمى الشركات التواجد المستمر عبر شبكات التواصؿ االجتماعي ،والذي بدوره يساعد ويعزز فيالتواصؿ مع الزبائف بشكؿ مستمر.

ج

ABSTRACT
This research aimed to study the relationship between the use of marketing through social
media networks and enhancing the relationship with the customers in information technology
companies in Gaza Strip. The researcher used the descriptive analytical method, the
questionnaire was used to collect the data from the employees in the intended companies,
(191) questionnaire were distributed and (174) questionnaire were recovered with (91%)
response rate.
The results show that:
- There is a statistically significant relationship at (0.05) level between the use of
marketing through social networks and enhancing the relationship with the customers
in information technology companies in Gaza Strip.
- There are no statistically significant differences in the use of marketing through social
networks and enhancing the relationship with the customers due to Gender, Age,
Experience years, Educational level and Major.
- There are statistically significant differences in the use of marketing through social
networks and enhancing the relationship with the customers due to job title and the
field of the company.
The research came out with some recommendations:
- Senior management have to support and activate marketing through social networks.
- Prepare the human resources to fit the fast progress in the technology.
- The companies have to follow up the customer’s comments and enquiries
continuously.
- Marketing through social networks is not an alternative for the traditional marketing
methods but it enhances the marketing methods in the company.
- The companies must help their employees and provide for them all the necessary
trainings to know how to use the methods provided by social networks in marketing.
- The companies have to use various methods and techniques to view their content in
the social networks.

-

The presence of the company on social networks helps and enhance in communication
with the customers.


ح
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الخالصة
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المقدمة:

أدى التطور التكنولوجي الكبير إلى حدوث نقمة نوعية في كافة مجاالت الحياة المختمفة( :االقتصادية،
االجتماعية ،السياسية ،الثقافية وغيرىا) ،لعؿ أبرز ىذا التطور ظيور شبكة اإلنترنت التي انتشرت بشكؿ

واسع في كافة أنحاء العالـ ،والتي جعمتو يبدو وكأنو قرية صغيرة.

ٍ
خاصة عمى ميداف التسويؽ ،فالوظائؼ التسويقية
انعكس ىذا التطور في عالـ األعماؿ اإلدارية والتجارة وب

ٍ
تحسف ممحوظ في الكفاءة والفاعمية في العممية
تتحوؿ إلى األتمتة والتكامؿ ،والتي بدورىا تؤدي إلى
التسويقية ،الذي بدوره أدى إلى إعادة التفكير في النظريات والمفاىيـ التسويقية .إف ثورة تكنولوجيا

المعمومات واالتصاالت أنشأت تحوالً جوىرياً في وظيفة التسويؽ عمى نحو لـ يتخيمو أحد مف قبؿ

(العبلؽ ،2010 ،ص .)57

تعتبر شبكة اإلنترنت مف أسرع طرؽ االتصاالت الحديثة حيث مرت طرؽ التواصؿ عبر شبكة اإلنترنت
بعدة مراحؿ إلى أف ظير ما يسمى بمواقع التواصؿ االجتماعي ،والتي تعتبر إحدى االستخدامات اليامة

لئلنترنت (المقدادي ،2013 ،ص  ،)19وىي تمؾ المواقع التي تمكف المستخدـ مف المشاركة والمساىمة
في إنشاء واضافة ونشر الصفحات الخاصة بسيولة (المقدادي ،2013 ،ص .)24

ويمكف لنا إدراؾ أىمية وجود وسيمة لمتسويؽ عبر شبكة اإلنترنت مف عدد المستخدميف ليذه الشبكة حيث
بمغ عدد مستخدمي اإلنترنت بحسب ( )Laudon, 2014, page 204إلى  3بميوف مستخدـ حوؿ

العالـ أي ما يقارب  %50مف سكاف العالـ ،والذي بدوره انعكس عمى عدد مستخدمي شبكات التواصؿ
االجتماعي.

إ ف أثر استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي لـ يقتصر فقط عمى تبادؿ المعمومات بيف األفراد بؿ وصؿ
إلى األنشطة التسويقية اإللكترونية حيث قامت العديد مف الشركات بنشر معموماتيا ،وتقديـ عروضيا
لمنتجاتيا وخدماتيا عبر شبكات التواصؿ االجتماعي (الصميدعي ،2012 ،ص .)349

إف إدارة العبلقة مع الزبوف تعتبر مف أكثر المواضيع التي تجذب المستشاريف واألكاديمييف في اإلدارة ،
ألنيا تعتبر تجسيداً لمفيوـ التسويؽ الحديث الذي يعتبر الزبوف حجر األساس في العممية التسويقية،

والذي بدوره يسعى إلى ربط عبلقات جيدة مع الزبائف والبحث عف زبائف جدد ،كما يسعى إلى معرفة

وبناء عمى االزدياد
حاجاتيـ ورغباتيـ والمحافظة عمييـ ،ألنيـ يعتبروا الطريؽ إلى جذب زبائف جدد،
ً
الكبير في عدد مستخدمي شبكات التواصؿ االجتماعي لجأت العديد مف الشركات إلى استخداـ شبكات
التواصؿ االجتماعي كأداة إلدارة عبلقتيا مع الزبائف ،والى استخداميا كوسيمة لمتواصؿ معيـ ،فيي تتيح

إمكانية التواصؿ معيـ دوف حدود مكانية أو زمنية (نور الديف ،2014 ،ص .)7حيث إف شركة Dell

ألجيزة الحاسوب مف الشركات الرائدة التي استخدمت اإلنترنت لمتسويؽ لمنتجاتيا ،والتي حققت أرباحاً
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بمغت  30مميوف دوالر في نياية عاـ(1999ـ) أي في العاـ الذي بدأت استخداـ شبكة اإلنترنت في
عممياتيا التسويقية (عبادي ،2010 ،ص.)180

إف شركات تكنولوجيا المعمومات مف أكثر الشركات عمماً بأىمية استخداـ تكنولوجيا المعمومات بشكؿ
عاـ ،وأىمية استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي بشكؿ خاص في العمميات التسويقية وأىمية متابعة

الزبائف ومعرفة حاجاتيـ ورغباتيـ ومعرفتيا لمدى تأثير رأي الزبوف عمى اآلخريف .لذا البد مف دراسة

مدى أىمية شبكات التواصؿ االجتماعي في العمميات التسويقية ،وكيفية تأثيرىا عمى إدارة العبلقة مع

الزبائف في شركات تكنولوجيا المعمومات في غزة.

تناقش الباحثة في ىذا الفصؿ اإلطار العاـ لمبحث والذي يشمؿ كبلً مف مشكمة البحث ،متغيراتو،

فرضياتو ،أىدافو ،أىميتو ،الحدود الزمانية والمكانية باإلضافة لمناقشة المصطمحات الرئيسة لمبحث.

أولً :مشكمة البحث:

تسعى كافة الشركات والمؤسسات دوماً لقياس مدى قدرتيا عمى تحقيؽ رغبات الجميور وتمبية احتياجاتو،
مما يفرض عمييا استخداـ أحدث الطرؽ والوسائؿ المبتكرة لموصوؿ إلى ىذا اليدؼ ،وقد برزت في اآلونة
األخيرة وسيمة جديدة في ىذا المجاؿ والتي أثبتت نجاحيا في الوصوؿ إلى الزبائف ،ومعرفة آرائيـ بشكؿ

مستمر وآني وىي شبكات التواصؿ االجتماعي والتي أصبحت تشكؿ التجمع األكبر في العالـ (حبلسة،

 .)2013تعتبر إدارة عبلقات الزبائف مف أكبر مجاالت األعماؿ نمواً في عصرنا الحالي ،وأكثرىا سرعةً
في التعامؿ مع التقنيات الحديثة (غالـ ،قريش.)2011 ،

أدى انتشار شبكات التواصؿ االجتماعي إلى توجو العديد مف الشركات العاممة في مختمؼ القطاعات إلى

التواجد عبر ىذه الشبكات لما تحتويو عمى الكثير مف الفئات المستيدفة ليذه الشركات ،فقامت

باستخداميا كقناة استقطاب ،ولعرض كافة منتجاتيا ونشاطاتيا المختمفة (نور الديف ،2014 ،ص.)7
بمغ عدد مستخدمي شبكات التواصؿ االجتماعي حتى مطمع عاـ (2016ـ) في كافة أنحاء العالـ حوالي
 2بميوف مستخدـ ،موزعيف كما يمي (شبكة الفيسبوؾ  1550مميوف مستخدـ 400 ،مميوف مستخدـ عمى

االنستجراـ 320 ،مميوف مستخدـ عمى توتير و 100مميوف مستخدـ لشبكة المينكدإف)

(.)www.statista.com

مف ناحية أخرى أشار تقرير قامت بنشره سوشياؿ ستوديو في مطمع عاـ (2016ـ) بعنواف وسائؿ
التواصؿ االجتماعي (2015ـ) إجمالي التعداد السكاني في فمسطيف بمغ  6.4مميوف نسمة موزعة بيف

غزة ،الضفة الغربية ،القدس وفي األراضي المحتمة (1948ـ) ،كانت نسبة المتصميف باإلنترنت %50

اي  3.2مميوف نسمة ،ونسبة مستخدمي شبكات التواصؿ االجتماعي  %37أي  2.4مميوف نسمة،

3

موزعة كالتالي عمى شبكات التواصؿ االجتماعي  %84يستخدموف الفيسبوؾ %47 ،واتساب%18 ،

جوجؿ بمس %16 ،توتير %16 ،انستجراـ %6 ،يستخدموف شبكة لينكدإف.

أشارت دراسة (حبلسة )2013 ،إلى أىمية تبني المنظمات إدخاؿ شبكات التواصؿ االجتماعي في
تخطيطيا االستراتيجي والتشغيمي ،وذلؾ لممساىمة في تحقيؽ أىدافيا المختمفة ،مع التركيز عمى العناية
بالجميور واالستفادة منو.
بناء عمى مما سبؽ ومف خبلؿ اطبلع الباحثة عمى الدراسات السابقة والمتعمقة بموضوع البحث مثؿ
ً
دراسة (خاطر )2015،التي بينت مدى استخداـ طمبة الجامعات لشبكات التواصؿ االجتماعي خبلؿ
العدواف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ (2014ـ) ومدى ثقتيـ بالمعمومات التي يتـ الحصوؿ عمييا عبر ىذه

الشبكات ،كما بينت دراسة (نور الديف )2014 ،مدى أىمية شبكات التواصؿ االجتماعي في إدارة

العبلقة مع الزبوف وابراز دورىا في تحقيؽ رضا ووالء الزبوف ،وباإلضافة إلى مقابمة عدد مف المسؤوليف

في شركات تكنولوجيا المعمومات قد لمست الباحثة أىمية إدارة العبلقة مع الزبوف باستخداـ أحدث الطرؽ

المناسبة لو .لذا ستقوـ الباحثة مف خالؿ ىذا البحث بدراسة عالقة التسويؽ عبر شبكات التواصؿ
الجتماعي في شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة في تعزيز إدارة العالقة مع الزبوف مف

وجية نظر العامميف.
تتوقع الباحثة :أف توفر التوصيات والنتائج ليذا البحث خطة إرشادية لمتخذي القرار في شركات
تكنولوجيا المعمومات لمتعرؼ إلى أىـ أساليب التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي في تعزيز إدارة

العبلقة مع الزبوف ،ومف ثـ تبني اإلدارة العميا التسويؽ اإللكتروني في خططيا التسويقية.
بناء عمى ما سبؽ يمكف صياغة مشكمة البحث مف خبلؿ السؤاؿ الرئيس التالي:
ً

ما عالقة التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي في تعزيز إدارة العالقة مع الزبوف في شركات
تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة؟
ويتفرع منو األسئمة الفرعية التالية:
 .1ما عبلقة نشر المنتج عبر شبكات التواصؿ االجتماعي في تعزيز إدارة العبلقة مع الزبوف في
شركات تكنولوجيا المعمومات في غزة؟

 .2ما عبلقة التسعير اإللكتروني عبر شبكات التواصؿ االجتماعي في تعزيز إدارة العبلقة مع الزبوف
في شركات تكنولوجيا المعمومات في غزة؟

 .3ما عبلقة التوزيع اإللكتروني عبر شبكات التواصؿ االجتماعي في تعزيز إدارة العبلقة مع الزبوف في
شركات تكنولوجيا المعمومات في غزة؟
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 .4ما عبلقة الترويج عبر شبكات التواصؿ االجتماعي في تعزيز إدارة العبلقة مع الزبوف في شركات
تكنولوجيا المعمومات في غزة؟

 .5ما عبلقة احتراـ خصوصية وأمف المعمومات عبر شبكات التواصؿ االجتماعي في تعزيز إدارة
العبلقة مع الزبوف في شركات تكنولوجيا المعمومات في غزة؟

 .6ما عبلقة توفير التجييزات المادية والبشرية لمتسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي في تعزيز إدارة
العبلقة مع الزبوف في شركات تكنولوجيا المعمومات في غزة؟

 .7ىؿ ىناؾ فروؽ في استجابات المبحوثيف عمى مجاؿ التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي في
شركات تكنولوجيا المعمومات في غزة تُعزى لممتغيرات الديموغرافية( :الجنس ،العمر ،المسمى
الوظيفي ،سنوات الخبرة ،المؤىؿ العممي ،التخصص العممي)؟

 .8ىؿ ىناؾ فروؽ في استجابات المبحوثيف عمى مجاؿ تعزيز إدارة العبلقة مع الزبوف في شركات
تكنولوجيا المعمومات في غزة تُعزى لممتغيرات الديموغرافية( :الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي،
سنوات الخبرة ،المؤىؿ العممي ،التخصص العممي)؟

ثانياً :متغيرات الدراسة

 .1المتغير المستقؿ :التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي ويتفرع منو:
أ .المنتج.

ب.السعر.

ت.التوزيع.

ث.الترويج.
ج .خصوصية وأمف المعمومات.
ح .التجييزات المادية والبشرية.

 .2المتغير التابع :إدارة العبلقة مع الزبوف.
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يمثّؿ الشكؿ رقـ ( )1.1نموذجاً توضيحياً لمتغيرات الدراسة والعبلقة بينيا ،بينما يمثّؿ الجدوؿ رقـ ()1.1

متغيرات البحث والدراسات التي اعتمدت عمييا الباحثة.

المتغيرات الديموغرافية
( الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة ،المؤىؿ العممي ،التخصص العممي)

المتغير المستقؿ

المتغير التابع

التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي

إدارة العالقة مع الزبوف

المنتج

السعر
التوزيع
الترويج

الخصوصية و أمف المعمومات
التجييزات المادية والبشرية

شكؿ رقـ ( :)1.1متغيرات البحث

المصدر :جرد بواسطة الباحثة بالعتماد عمى الدراسات السابقة واإلطار النظري (عبادي( ،)2012 ،امجدؿ،)2013 ،
(شاىيف)2013 ،
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جدوؿ رقـ ( :)1.1أبعاد التسويؽ اإل لكتروني

المصدر :جرد بواسطة الباحثة بالعتماد عمى الدراسات واألدبيات السابقة

أبعاد التسويؽ اإل لكتروني حسب الدراسات السابقة
الدراسات التي اعتمدت المتغيرات

المتغيرات

(الطائي ،عبادي( ،)2012،فضيمة( ،)2010،أمجدؿ،)2013،

1

المنتج

2

الترويج

3

التوزيع

4

المكاف

(العبلؽ( ،)2010،شبلش وآخروف( ،)2011،األسطؿ،)2009،
(مرزقبلؿ( ،)2010،عالية.)2011 ،
(الطائي ،عبادي( ،)2012،فضيمة( ،)2010،أمجدؿ،)2013،
(العبلؽ( ،)2010،شبلش وآخروف( ،)2011،األسطؿ،)2009،
(مرزقبلؿ( ،)2010،عالية.)2011 ،
(الطائي ،عبادي( ،)2012،فضيمة( ،)2010،أمجدؿ،)2013،
(العبلؽ( ،)2010،شبلش وآخروف( ،)2011،األسطؿ،)2009،
(مرزقبلؿ( ،)2010،عالية.)2011 ،
(الطائي ،عبادي( ،)2012،فضيمة( ،)2010،أمجدؿ،)2013،

5
6

الخصوصية وأمف
المعمومات
التجييزات المادية
والبشرية

(العبلؽ( ،)2010،شبلش وآخروف( ،)2011،األسطؿ،)2009،
(مرزقبلؿ( ،)2010،عالية.)2011 ،

(فضيمة( ،)2010،األسطؿ( ،)2009،أمجدؿ( ،)2013،شاىيف.)2013،
(العبلؽ( ،)2010،شاىيف( ،)2013،عبيد( ،)2012،عالية.)2011 ،

ثالثاً :فرضيات الدراسة:

 .1الفرضية الرئيسة األولى:
توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف التسويؽ عبر شبكات التواصؿ
االجتماعي في شركات تكنولوجيا المعمومات في غزة في تعزيز إدارة العبلقة مع الزبوف ،ويتفرع منيا

الفرضيات الفرعية التالية:

أ .توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف نشر المنتج عبر شبكات
التواصؿ االجتماعي ،وتعزيز إدارة العبلقة مع الزبوف.

ب.توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف سعر المنتج عبر شبكات
التواصؿ االجتماعي ،وتعزيز إدارة العبلقة مع الزبوف.
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ت.توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف التوزيع اإللكتروني عبر
شبكات التواصؿ االجتماعي ،وتعزيز إدارة العبلقة مع الزبوف.

ث.توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف الترويج لممنتج عبر
شبكات التواصؿ االجتماعي ،وتعزيز إدارة العبلقة مع الزبوف.

ج .توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف خصوصية وأمف
المعمومات عبر شبكات التواصؿ االجتماعي ،وتعزيز إدارة العبلقة مع الزبوف.

ح .توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف توفير التجييزات المادية
والبشرية لمتسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي ،وتعزيز إدارة العبلقة مع الزبوف.

 .2الفرضية الرئيسة الثانية:

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات المبحوثيف حوؿ استخداـ التسويؽ عبر شبكات التواصؿ

االجتماعي تعزى لمعوامؿ الديموغرافية( :الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة ،المؤىؿ

العممي ،التخصص العممي).

 .3الفرضية الرئيسة الثالثة:

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات المبحوثيف حوؿ تعزيز إدارة عبلقة الزبوف تعزى لمعوامؿ
الديموغرافية( :الجنس ،العمر ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة ،المؤىؿ العممي ،التخصص العممي).

رابعاً :أىداؼ الدراسة:

 .1دراسة العبلقة بيف التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي ،وتعزيز إدارة العبلقة مع الزبوف
في شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة.

 .2معرفة مدى استخداـ شركات تكنولوجيا المعمومات لشبكات التواصؿ االجتماعي في العممية
التسويقية.

 .3بياف أىمية ومدى اىتماـ شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة في إدارة العبلقة مع
الزبوف.

 .4الوقوؼ عمى الفروؽ في استجابة المبحوثيف عمى التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي في
شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة.

 .5الوقوؼ عمى الفروؽ في استجابة المبحوثيف عمى تعزيز إدارة العبلقة مع الزبوف في شركات
تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة.

 .6تقديـ التوصيات التي تيدؼ إلى تعزيز إدارة العبلقة مع الزبوف في استخداـ شبكات التواصؿ
االجتماعي لمتسويؽ.
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خامساً :أىمية الدراسة:
 .1األىمية العممية:

اء لممكتبة
تتوقع الباحثة :أف تكوف ىذه الدراسة مرجعاً ميماً لمباحثيف والدارسيف ،كما أنو سيكوف إثر ً
العربية ومراكز البحث العممي ،كما تأمؿ الباحثة أف تساىـ نتائج ىذه الدراسة في زيادة اىتماـ
الشركات باستخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي كوسيمة لمتسويؽ لمنتجاتيا وخدماتيا ضمف خطة

تسويقية مدروسة ومعدة مف قبؿ مختصيف وتوضيح طرؽ وأساليب إدارة العبلقة مع الزبوف عبر ىذه

الشبكات المختمفة .كما وتتمثّؿ األىمية العممية لمبحث في أف ىذا الموضوع ُيمقي الضوء عمى
موضوع جديد يحتوي العديد مف األساليب والطرؽ ،التي تتطور بشكؿ سريع بسبب ارتباط الموضوع
بالتكنولوجيا التي تتطور يوماً بعد يوـ ،وىو دراسة العبلقة بيف التسويؽ عبر شبكات التواصؿ
االجتماعي في تعزيز إدارة العبلقة مع الزبوف في شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة مف

وجية نظر العامميف.

 .2األىمية التطبيقية:
تكمف أىمية البحث التطبيقية ،في أنو سوؼ يساعد شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة عمى
معرفة العبلقة بيف التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي وادارة العبلقة مع الزبوف ،كما يعمؿ

عمى مساعدة متخذي القرار في الشركات عمى تبني فكرة وأسموب التسويؽ عبر شبكات التواصؿ
االجتماعي بطرؽ وأشكاؿ مختمفة ضمف خطة واضحة ومحددة لزيادة فعالية إدارة العبلقة مع الزبوف

بشكؿ واضح ،ومتابعة الزبائف بشكؿ دائـ.
 .3األىمية لمباحثة:

المساعدة في الحصوؿ عمى درجة الماجستير في إدارة األعماؿ ،كما أنو يضيؼ لمباحثة المعرفة

والخبرة في مجاؿ البحث العممي باإلضافة إلى مجاؿ التسويؽ.

سادساً :حدود الدراسة:

سوؼ تقتصر حدود البحث عمى ما يمي:

 .1الحدود المكانية :شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة.
 .2الحدود الزمانية :العاـ الدراسي (2017 – 2015ـ).

 .3الحدود البشرية :العامميف في شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة.
 .4الحدود

الموضوعية:

بحث

عبلقة

التسويؽ

عبر

شبكات

التواصؿ

االجتماعي

فيسبوؾ( ،)Facebookلينكدإف ( )LinkedInفي تعزيز إدارة عبلقتيا مع الزبوف في شركات
تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة مف وجية نظر العامميف.
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سابعاً :مصطمحات الدراسة:

عرفت الباحثة مصطمحات البحث تعريفات إجرائية كما يمي:
 .1التسويؽ اإل لكتروني :عممية يتـ مف خبلليا الوصوؿ إلى الفئة المستيدفة مف المستيمكيف
باستخداـ شبكة اإلنترنت لعرض وترويج خدمات ومنتجات المنظمة ،والتواصؿ معيـ ومراقبتيـ
ومعرفة احتياجاتيـ ورغباتيـ.

 .2شبكات التواصؿ الجتماعي :أنيا مواقع إلكترونية يتـ الوصوؿ إلييا عبر شبكة اإلنترنت ،حيث
تمكف المنظمات مف إنشاء ممؼ شخصي ليا مف خبلليا واالتصاؿ والتواصؿ مع األفراد والزبائف
والمنظمات األخرى وتبادؿ المعمومات فيما بينيـ ،حيث تقوـ المنظمات مف خبلؿ ىذه الشبكات

عرض أىـ المعمومات الخاصة بيا وما تقدمو مف خدمات ومنتجات لمجميور ،مع إمكانية تفاعؿ

األفراد معيا بالتعميؽ ،ومشاركة ىذه المعمومات مع األفراد اآلخريف.

 .3التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي :استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي مف قبؿ
الشركات والمشاريع الصغيرة لمتعريؼ عف ذاتيا ومنتجاتيا والتواصؿ مع الزبائف مف خبلليا،

ومعرفة حاجاتيـ ورغباتيـ وآرائيـ حوؿ ما تقدمو الشركة.

 .4إدارة العالقة مع الزبوف :ىي العممية التي يتـ مف خبلليا المحافظة عمى الزبوف ،وتمبية حاجتو
ورغباتو ومعرفة متطمباتو وتقديـ خدمة مميزة لو والحصوؿ عمى والئو وانتمائو.

 .5إدارة العالقة مع الزبوف عبر شبكات التواصؿ الجتماعي :ىي استخداـ شبكات التواصؿ
االجتماعي في إدارة العبلقة مع الزبوف لبناء عبلقات بيف الزبوف والشركة مما يجعؿ الشركة

أكثر شفافية ،حيث يسمح لمشركة التواصؿ والتفاعؿ مع زبوف مف خبلؿ الشبكات التي اختار

التواجد عمييا واعطاءه حرية التعبير وابداء رأيو بالشركة وما تقدمو مف خدمات

 .6شركات تكنولوجيا المعمومات :ستستخدـ الباحثة تعريؼ مؤسسة ميرسي كور لشركات تكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت كتعريؼ إجرائي عمى أنيا "عبارة عف شركات أو أفراد بما فييـ أصحاب

أعماؿ حرة التي تقوـ منتجاتيـ الرئيسة عمى التكنولوجيا ،ويكمف اليدؼ األساسي ليذه الشركات
في تحقيؽ الربح.
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الخالصة:

ناقشت وعرضت الباحثة مف خبلؿ ىذا الفصؿ مشكمة الدراسة والتي تمثمت في التسويؽ عبر شبكات

التواصؿ االجتماعي وعبلقتو في تعزيز إدارة العبلقة مع الزبوف في شركات تكنولوجيا المعمومات في

قطاع غزة ،وذلؾ باالعتماد عمى الدراسات السابقة وعمى مقاببلت أجرتيا الباحثة مع بعض أصحاب

شركات تكنولوجيا المعمومات ،وبعض الشركات الريادية في قطاع غزة .كما ناقشت الباحثة السؤاؿ

الرئيس لمبحث وىوما عبلقة التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي في تعزيز إدارة العبلقة مع

الزبوف في شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة ،ثـ تطرقت الباحثة لعرض متغيرات البحث ،وىي

التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي كمتغير مستقؿ وادارة العبلقة مع الزبوف كمتغير تابع.
كما بينت الباحثة فرضيات البحث والتي تمثمت في الفرضية الرئيسة وىي توجد عبلقة ذات داللة

إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي وادارة العبلقة
مع الزبوف في شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة.

كما عرفت الباحثة المصطمحات والمفاىيـ المستخدمة في الدراسة تعريفاً إجرائياً مثؿ التسويؽ اإللكتروني،
شبكات التواصؿ االجتماعي ،التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي ،إدارة العبلقة مع الزبوف ،إدارة

العبلقة مع الزبوف عبر شبكات التواصؿ االجتماعي ،شركات تكنولوجيا المعمومات.
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الفصل الثاني

اإلطــار النظري
المبحث األوؿ :التسويؽ اإل لكتروني
المبحث الثاني :شبكات التواصؿ الجتماعي
المبحث الثالث :التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي
المبحث الرابع :إدارة العالقة مع الزبوف
المبحث الخامس :شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة
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املبحث األول
التسويق اإللكرتوني
مقدمة
أولً :اإلنترنت
ثانياً :التسويؽ اإل لكتروني
ثالثاً :مزيج التسويؽ اإل لكتروني
رابعاً :أساليب التسويؽ اإل لكتروني
الخالصة

13

مقدمة

كبير عمى كافة مجاالت الحياة حيث أجبرت شبكة اإلنترنت ،والمفاىيـ
أثر ٌ
كاف لظيور شبكة اإلنترنت ٌ
المتعمقة بيا معظـ القطاعات المختمفة عمى التأقمـ والتكيؼ مع ىذه المفاىيـ الجديدة ،وبالتالي التغير في

مسار عمؿ ىذه القطاعات كافة ،وكاف أبرز ىذه القطاعات تأث اًر قطاع التجارة والتسويؽ اإللكتروني حيث

ظير ما يسمى التجارة اإللكترونية والتسويؽ اإللكتروني الذيف ارتبطا بظيور وانتشار شبكة اإلنترنت.

ويعتبر التسويؽ اإللكتروني أحد أىـ مخرجات العولمة التي كاف ىدفيا أف يكوف العالـ عبارة عف قرية
صغيرة مترابطة مع بعضيا البعض دوف أي حدود مكانية أو زمنية ،وىذا ما ساعد عميو ظيور شبكة

اإلنترنت ،وألف التطور التكنولوجي أثر عمى التسويؽ وأدى إلى ظيور التسويؽ اإللكتروني ،وألف الشركات
البد ليا أف تقوـ بمواكبة التسويؽ اإللكتروني لما يحققو مف نجاح ومزايا
تواكب التطور بشكؿ دائـ فكاف َ
كبيرة في العممية التسويقية ،وتبادؿ السمع والخدمات مع الزبائف.
الجدير ذكره أف التسويؽ اإللكتروني يحقؽ الكثير مف المزايا والفوائد التي تؤدي إلى تخفيض تكاليؼ
العممية التسويقية ،كما أف عممية االتصاؿ والتواصؿ الدائـ مع الزبوف تزيد مف كفاءة وفعالية إدارة

العبلقة مع الزبوف وخمؽ الوالء والرضا التاـ مف قبؿ الزبوف لمشركة.

أولً :اإلنترنت

اإلنترنت عبارة عف كممة إنجميزية مكونة مف كممتيف األولى ( )Interحيث تعني االتصاؿ والثانية ()Net
والتي تعني الشبكة (شبلش وآخروف ،2011 ،ص  ،)147أصبحت ىذه الكممة متداولة يومياً وبشكؿ
كبير بيف جميع األفراد في أمكاف مختمفة (العمؿ ،المنزؿ ،بيف الطبلب في الجامعات والمدارس).

سيطرت شبكة اإلنترنت عمى العديد مف مجاالت الحياة المختمفة( :االقتصادية ،التعميمية ،االجتماعية،
الصحية والسياسية).
ىناؾ العديد مف التطبيقات في حياتنا اليومية التي تحتاج إلى االتصاؿ بشبكة اإلنترنت إلنجاز
المعامبلت اليومية أكاف عمى مستوى األفراد أـ المؤسسات فعمى سبيؿ المثاؿ نجد أف شبكة اإلنترنت
فرضت نفسيا عمى التجارة اإللكترونية ،اإلدارة اإللكترونية والتعميـ اإللكتروني.
أ .زيادة عدد مستخدمي اإلنترنت:

أدت الثورة في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات ووسائؿ االتصاؿ إلى تعدد التقنيات المستخدمة في االتصاؿ

وبناء عمى العديد مف اإلحصائيات فإف استخداـ
في جميع أرجاء العالـ عمى اختبلؼ المواقع الجغرافية
ً
اإلنترنت ازداد بشكؿ متسارع حيث بمغ عدد مستخدمي اإلنترنت في العاـ (1999ـ)  276مميوف
مستخدـ ،وفي عاـ (2000ـ) ازداد عدد مستخدمي اإلنترنت ليصؿ إلى  375مميوف مستخدـ (عالية،

 ،2011ص  ،)56أما آخر اإلحصائيات لعدد مستخدمي اإلنترنت في  30يونيو2015ـ تشير إلى زيادة
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عدد مستخدمي اإلنترنت حيث بمغ عدد المستخدميف  ،3,270,490,584الجدوؿ رقـ ( )2يوضح عدد

مستخدمي اإلنترنت في العالـ.

جدوؿ رقـ ( :)2.1عدد مستخدمي اإلنترنت في العاـ ( ،)2015-2000المصدر الموقع اإل لكتروني

www.internetworldstats.com/stats.htm

مناطؽ

عدد السكاف عاـ

مستخدمي اإلنترنت

مستخدمي اإلنترنت في

العالـ

2015

الوقت الحالي

2000/12/31

نسبة مف
عدد السكاف
2015

نسبة النمو
خالؿ

-2000
2015

أفريقيا

1,158,355,663

4,514,400

313,257,074

% 27.0

%6,839.1

أسيا

4,032,466,882

114,304,000

1,563,208,143

38.8 %

%1,267.6

أوروبا

821,555,904

105,096,093

604,122,380

73.5 %

%474.8

236,137,235

3,284,800

115,823,882

49.0 %

%3,426.1

357,172,209

108,096,800

313,862,863

87.9 %

%190.4

617,776,105

18,068,919

333,115,908

53.9 %

%1,743.6

أستراليا

37,157,120

7,620,480

27,100,334

72.9 %

%255.6

المجموع

7,260,621,118

360,985,492

3,270,490,584

45.0 %

%806.0

الشرؽ

األوسط
أمريكا

الشمالية
أمريكا
الالتينية

مف الجدوؿ رقـ ( )2.1يتضح لنا أف عدد مستخدمي اإلنترنت ازداد بشكؿ كبير حيث تبمغ نسبة

مستخدمي اإلنترنت في العالـ  %45وتعتبر قارة أسيا ىي األولى بيف القارات في عدد مستخدمي

اإلنترنت حيث تبمغ نسبة مستخدمي اإلنترنت  %47.8مف نسبة مستخدمي اإلنترنت في العالـ ،ىذا

االزدياد أدى إلى توجو العديد مف التجار والمؤسسات إلى استخداـ ىذه الميزة في تسويؽ ونشر منتجاتيـ،
والتواصؿ مع الزبائف عبر ىذه الشبكة التي تجمع العالـ وتجعمو كأنو قرية صغيرة جداً.

ثانياً :التسويؽ اإل لكتروني

أصبح التسويؽ اإللكتروني مف ضروريات نجاح المنظمات حيث يتـ مف خبللو استيداؼ المستيمكيف
بصورة فردية مما يعني زيادة قدرة المنظمة عمى جذب الزبائف ليا ،حيث تمكنت الدوؿ الكبرى مف التوجو

نحو التسويؽ اإللكتروني توفي اًر لموقت والجيد والماؿ ،وعند الحديث عف التسويؽ اإللكتروني فذلؾ يعني
العديد مف األدوات والبيئة التي يجمع بينيـ اإلنترنت (شبلش وآخروف ،2011 ،ص .)147

15

أ .تعريؼ التسويؽ اإل لكتروني
عدد مف الباحثيف وال ُكتاب التسويؽ اإللكتروني بعدة تعريفات منيا:
عرؼ ٌ
 ىو تحسيف مقاييس الخدمة عمى اإلنترنت وحماية حقوؽ المستيمؾ أو ىو عبارة عف إجراءومتابعة األعماؿ واألنشطة التسويقية بوسائؿ إلكترونية مف خبلؿ االعتماد عمى شبكة مفتوحة

تدعى باإلنترنت عف طريؽ الحاسبات والشبكات (الطائي وعبادي ،2010 ،ص .)88

 كما عرؼ عمى أنو عممية وضع االستراتيجية التي يتـ مف خبلليا إنتاج ،توزيع المنتجاتلممستيمكيف عبر اإلنترنت (شبلش واخروف ،2011 ،ص .)148

 أو ىو إدارة التفاعؿ بيف المنظمة والمستيمؾ في فضاء البيئة االفتراضية مف أجؿ تحقيؽ المنافعالمشتركة ،والبيئة االفتراضية لمتسويؽ اإللكتروني تعتمد بصورة أساسية عمى شبكة اإلنترنت،
وعممية التسويؽ اإللكتروني ال تركز فقط عمى عمميات بيع المنتجات إلى المستيمؾ ،بؿ تركز

أيضاً عمى إدارة العبلقات بيف المنظمة مف جانب والمستيمؾ ،وعناصر البيئة الداخمية والخارجية
مف جانب آخر (فضيمة ،2010 ،ص .)72

 ُيعرؼ التسويؽ اإللكتروني عمى أنو عممية إنشاء والمحافظة عمى عبلقات العمبلء مف خبلؿأنشطة إلكترونية مباشرة بيدؼ تبادؿ األفكار والمنتجات والخدمات التي تحقؽ أىداؼ البائع
والمشتري (امجدؿ ،2013 ،ص .)28

 وقد عرفتو عالية ( ،2011ص  .)73عمى أنو نتيجة لتطويع التسويؽ التقميدي لثورة تكنولوجياالمعمومات واالتصاؿ ،واالستخداـ األمثؿ لمتقنيات الرقمية لتحقيؽ األىداؼ التسويقية ،والوصوؿ

إلى مستوى توقعات الزبوف .

وبناء عمى ما تـ تعريفو مف قبؿ ال ُكتاب والباحثيف لمفيوـ التسويؽ اإللكتروني فقد عرفتو الباحثة
ً
تعريفاً إجرائياً عمى أنو عممية يتـ مف خالليا الوصوؿ إلى الفئة المستيدفة مف المستيمكيف
باستخداـ شبكة اإلنترنت لعرض وترويج خدمات ومنتجات المنظمة والتواصؿ معيـ ومراقبتيـ

ومعرفة احتياجاتيـ ورغباتيـ.

مما سبؽ يتضح أف مفيوـ التسويؽ اإللكتروني ال يختمؼ عف مفاىيـ التسويؽ إال فيما يتعمؽ في
كيفية االتصاؿ مع الزبوف ،حيث يتـ االعتماد عمى شبكة اإلنترنت كوسيمة اتصاؿ ،وتواصؿ

سيمة وسريعة وغير مكمفة مادياً في األنشطة والعمميات التسويقية المختمفة مف إعبلف وعرض

لممنتج واجراء البحوث التسويقية المختمفة (فضيمة ،2010 ،ص.)74
ب .مراحؿ التسويؽ اإل لكتروني:

قدـ مكتب آرثر ليتؿ لبلستشارات اإلدارية ( )Arthur D. Littleنموذجاً لمتسويؽ اإللكتروني يعتبر
مف أىـ نماذج التسويؽ اإللكتروني ،حيث إف ىذا النموذج يقوـ بوصؼ مراحؿ التسويؽ عبر

اإلنترنت مف مراحؿ اإلعداد إلى مرحمة ما بعد البيع (فضيمة ،2010 ،ص .)75
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 -1مرحمة اإلعداد :يتـ في ىذه المرحمة معرفة وتحديد رغبات وحاجات المستيمكيف ،وما ىي
األسواؽ المجدية والجاذبة لممستيمؾ ،وتحديد المنافسيف ،ويتـ ذلؾ كمو عف طريؽ جمع

المعمومات والبيانات البلزمة باستخداـ البحوث التسويقية ،مما يساعد المنظمة في طرح خدمات
ومنتجات عبر اإلنترنت بحيث تكوف مناسبة لممستيمؾ ،ومناسبة لتحقيؽ أىداؼ المنظمة (الطائي

وعبادي ،2010 ،ص .)198

 -2مرحمة التصاؿ :في ىذه المرحمة تقوـ المنظمة باالتصاؿ مع الزبوف

لتعريفو بالمنتجات

والخدمات التي تقدميا المنظمة والتي سوؼ يتـ طرحيا عبر اإلنترنت ،تتكوف ىذه المرحمة مف
أربع مراحؿ فرعية:

أ .مرحمة جذب النتباه :حيث يتـ استخداـ العديد مف الوسائؿ لجذب انتباه المستيمؾ مثؿ
األشرطة اإلعبلنية والبريد اإللكتروني.

ب.مرحمة توفير المعمومات الالزمة :حيث يتـ توفير كافة المعمومات التي يحتاجيا المستيمؾ
لتكويف رأيو الخاص حوؿ المنتج.

ت.مرحمة إثارة الرغبة :مف خبلؿ ىذه المرحمة يتـ إثارة رغبة المستيمؾ لمحصوؿ عمى المنتج،
ويفضؿ طريقة فعالة في العرض مثؿ استخداـ تكنولوجيا الوسائط المتعددة.

ث.مرحمة ردة الفعؿ والتصرؼ :نتيجة لممراحؿ السابقة فإف المستيمؾ إذا اقتنع بالمنتج المعروض
عبر اإلنترنت ،فإنو يقوـ باتخاذ القرار الشرائي ليذا المنتج ،أي أف ىذه المرحمة تعتبر رد فعؿ
لمزبوف عمى جميع المعمومات التي توفرت لديو مف المراحؿ الثبلثة السابقة (فضيمة،2010 ،

ص .)75

 -3مرحمة التبادؿ :في ىذه المرحمة تتـ عممية التبادؿ ،والتي تعتبر جوىر عممية التسويؽ اإللكتروني
حيث إف المستيمؾ يحصؿ عمى المنتج أو الخدمة في المقابؿ تحصؿ المنظمة عمى المقابؿ
النقدي سمعة أو خدمة عف طريقة استخداـ أنظمة الدفع اآلمنة (امجدؿ ،2013 ،ص .)28

 -4مرحمة ما بعد البيع :إف عممية التسويؽ ال تنتيي عند انتياء عممية التبادؿ ،وانما يجب
المحافظة عمى المستيمؾ مف خبلؿ التواصؿ معو وتقديـ الخدمات المختمفة لو عبر العديد مف
الوسائؿ المختمفة مثؿ المجتمعات االفتراضية ،غرؼ المحادثة ،البريد اإللكتروني ،قائمة األسئمة

المتكررة وخدمات الدعـ الفني (امجدؿ ،2013 ،ص .)28
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يمكف توضيح نموذج آرثر لمتسويؽ اإللكتروني مف خبلؿ الشكؿ ( )2.1الذي يوضح مراحؿ ىذا

النموذج.

جذب االنتباه

مرحمة اإلعداد
•

حاجات ورغبات
المستيمؾ

•

السوؽ المستيدؼ

•

المنافسة

توفير المعمومات

مرحمة
اإلتصاؿ

إدارة الرغبة

مرحمة
التبادؿ بيف
البائع
والمشتري

مرحمة ما بعد البيع
•

كسب الزبوف

•

المحافظة عمى العبلقة
الفعالة مع الزبوف

•

إستخداـ الوسائؿ
اإللكترونية المختمفة

ردة الفعؿ
والتصرؼ
الشكؿ ( )2.1نموذج  :ARTHURالمصدر (الطائي وعبادي)2010 ،

مما سبؽ يتبيف لنا مدى أىمية المستيمؾ في عممية التسويؽ اإللكتروني ،وكيفية التواصؿ معو ومعرفة
كافة رغباتو وحاجاتو التي يسعى في الحصوؿ عمييا مف المنتج أو الخدمة المقدمة ،كما أف التسويؽ

اإللكتروني ُيعنى بمتابعة المستيمؾ حتى بعد انتياء عممية التبادؿ بينو ،وبيف مقدـ الخدمة أو المنتج
والتواصؿ معو ومعرفة رأيو بما تـ تقديمو لو.
ت .مزايا التسويؽ اإل لكتروني:
إف استخداـ التسويؽ اإللكتروني في المنظمة يعود بالفائدة عمى المنظمة والمستيمؾ ،ويمكف تمخيص ىذه

المزايا مف خبلؿ النقاط التالية

 .1المزايا المتحققة مف استخداـ التسويؽ اإل لكتروني عمى المنظمة:
ىنالؾ العديد مف األبحاث واألدبيات التي ناقشت مزايا استخداـ التسويؽ اإللكتروني عمى المنظمة ،حيث

إف الباحثة وجدت أف أكثر المزايا العائدة عمى المنظمة ىي النقاط (أ-ح) (العبلؽ ،2010 ،ص ،)54
والنقاط (خ) (األسطؿ ،2010 ،ص  )44كما أف النقاط (د-ر) (فضيمة ،2010 ،ص  )76ويمكف ذكر
ىذه النقاط كما يمي:

أ .تقميص التكاليؼ :حيث إف التسويؽ اإللكتروني يعمؿ عمى تخفيض تكمفة الطباعة لممواد
التسويقية ،وتكمفة االتصاالت لمرد عمى استفسارات الزبائف حيث إف ىذه العمميات كميا تتـ بشكؿ
إلكتروني.

ب.القدرة :حيث إنو ومف خبلؿ شبكة اإلنترنت تستطيع الشركات عرض كافة منتجاتيا بشكؿ واسع
وكبير والوصوؿ إلى األسواؽ الجديدة.
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ت.الميزة التنافسية :عندما تمتمؾ الشركات أساليب جديدة تجذب المستيمؾ ليا وال تمتمكيا الشركات
المنافسة فيي بذلؾ تمتمؾ ميزة تنافسية ،فعندما تقوـ شركة ما بتقديـ خدماتيا إلكترونياً فإف

الزبائف سوؼ يميموف لمتوجو إلى ىذه الشركات عف غيرىا مف الشركات األخرى.

ث.تحسيف التصالت :تشمؿ عمى االتصاالت بيف المستيمكيف والمورديف والعامميف حيث إف
التسويؽ اإللكتروني يجعؿ عممية االتصاؿ المباشر مع ذوي العبلقة سيمة وسريعة.

ج .الرقابة :توفر الشبكات رقابة أفضؿ عمى فعاليات وأنشطة المنظمة ،والتي تستخدـ في عدة
مجاالت منيا األبحاث التسويقية والخطط التسويقية والمبيعات.

ح .تحسيف خدمة العمالء :توفر شبكة اإلنترنت الفرصة الذىبية لتمكيف المنظمات مف التواصؿ
بشكؿ مباشر ومستمر مع الزبائف ،ومعرفة حاجاتيـ ورغباتيـ وتمبيتيا مما ينعكس بشكؿ إيجابي
عمى مستويات رضا الزبائف.

ارت متخذي القرار مف خبلؿ توفير تيار مف المعمومات عف الزبائف والمنافسيف
خ .تدعيـ قر ا
والوسطاء والمورديف وكافة أصحاب ذوي العبلقة ،وامكانية مراقبة الشركات المنافسة بشكؿ

مستمر.

د .قابمية اإلرساؿ الموجو :حيث تمكف شبكة اإلنترنت المنظمة مف تحديد زبائنيا بشكؿ دقيؽ حيث
إنيا تسمح لمزبوف بالتعريؼ عف نفسو واىتماماتو وتحديد متطمباتو ورغباتو.

ذ .التفاعمية :حيث منحت شبكة اإلنترنت المستيمؾ حرية التعبير عف حاجتو ورغباتو لمشركات
بشكؿ مباشر.

ر .قابمية الوصوؿ :فمف خبلؿ شبكة انترنت أصبح مف السيؿ عمى الزبوف الوصوؿ إلى المعمومات
المطموبة عف المنتج أو الخدمة المقدمة مف قبؿ المنظمة باإلضافة إلى معرفة كافة تفاصيؿ

المنظمة ،وما تقدمو مف خدمات ومنتجات.

 .2المزايا المتحققة مف استخداـ التسويؽ اإل لكتروني عمى المستيمؾ:
بما أف المستيمؾ ىو المستفيد مف الخدمات والمنتجات التي تقدميا المنظمة ،وألنو العنصر األساسي في

عممية إدارة العبلقة مع الزبوف ،فقد ناقش العديد مف ال ُكتاب والباحثيف مزايا استخداـ التسويؽ اإللكتروني
عميو ،ويمكف عرض ىذه المزايا مف خبلؿ النقاط التالية (أ-ج) (امجدؿ ،2013 ،ص  ،)154والنقاط

(ح-ر) (األسطؿ ،2010 ،ص .)44

أ .االستجابة تكوف بشكؿ أسرع مف قبؿ المنتج لممعمومات التي يريدىا المستيمؾ.

منتج.
ب.تخفيض التكاليؼ عند شراء أي ٍ

ت.الدعـ الفني المستمر واألكثر استجابة.

ث.معرفة الحالة األنية لطمبيات المستيمؾ.

19

ج .عرض ومعرفة العديد مف البدائؿ لممنتج الواحد.

ح .المبلئمة حيث يستطيع المستيمؾ طمب المنتج في أي وقت وليس عميو سوى عمؿ طمبية الشراء
ودفع مبمغ الطمبية بشكؿ إلكتروني.

خ .التفاوض بحيث يستطيع المستيمؾ الوصوؿ إلى قرار شرائي دوف الحاجة إلى عممية التفاوض بينو
ار شرائياً غير متأكد منو.
وبيف البائع مما قد يجعمو يتخذ قر اً

د .االستجابة ألوضاع السوؽ حيث أف الشركات والمنظمات تستطيع تعديؿ بياناتيا بشكؿ سريع حسب
الوضع العاـ لؤلسواؽ مما يجعؿ المستيمؾ عمى عمـ بكافة العروض والمنتجات.

ذ .تقميؿ المشاحنات بيف المستيمؾ والبائع أو المنتج.

ر .بناء عبلقات طيبة بيف المستيمؾ والشركات وفتح مجاؿ النقاش واالستفسار.

ثالثاً :المزيج التسويقي اإل لكتروني:
ث .تعريؼ المزيج التسويقي اإل لكتروني:

ُيعرؼ المزيج التسويقي اإل لكتروني "بأنو مجموعة عناصر التسويؽ والمتمثمة بالمنتج اإللكتروني
والتسعير اإللكتروني والترويج اإللكتروني والتوزيع اإللكتروني ،والتي تستخدـ فييا اإلنترنت كوسيمة
لمتعامؿ مع الزبوف لتحقيؽ أىدافو المحمية والعالمية والوصوؿ إلى الزبائف بأقؿ التكاليؼ والجيد والوقت"

(الطائي وعبادي ،2010 ،ص)256

ولقد كاف ىناؾ اختبلؼ بيف الباحثوف عمى تقسيـ عناصر المزيج التسويقي اإللكتروني فقد رأى البعض

منيـ أنو مماثبلً لعناصر المزيج التسويقي التقميدي( :المنتج ،السعر ،التوزيع والترويج) إال أف الباحثيف

" " Kalyanam and Mclntقاما بتقديـ تقسيماً واضحاً وشامبلً لعناصر المزيج التسويقي اإللكتروني

حيث إف الشكؿ التالي يوضح تطور عناصر المزيج التسويقي اإللكتروني مف التقميدي إلى تجارة التجزئة
ومف ثـ إلى التسويؽ اإللكتروني(:فضيمة ،2010 ،ص)87
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المزيج التسويقي التقميدي

مزيج تجارة التجزئة

المزيج التسويقي اإللكتروني

• المنتج

• تصميـ المتجر

• خدمات الزبوف

• السعر

• خدمات الزبوف

• التوزيع

• التوزيع

• الموقع

• الترويج

• الترويج

• الترويج

• السعر

• السعر

• المنتج

• التصنيؼ

• التخصيص
• تصميـ الموقع
• األمف
• المجتمعات اإلفتراضية
• الخصوصية

الشكؿ ( :)2.2المزيج التسويقي اإل لكتروني ،المصدر (شيروؼ فضيمة)2010 ،

ج .عناصر المزيج التسويقي اإل لكتروني:

 .1المنتج اإل لكتروني :وىو السمعة او الخدمة األساسية التي تسعى الشركة لتوصيميا إلى أكبر عدد
ممكف مف الزبائف والفئة التي ترغب بيا ،والتي تقوـ بنشرىا عبر شبكة اإلنترنت وبكافة الوسائؿ

المتاحة ،وقد تـ تعريفيا عمى أنيا أي شيء ممموس أو غير ممموس يباع بواسطة شبكة اإلنترنت

إلى الزبائف ،وتتـ عممية التبادؿ إما بشكؿ إلكتروني أو بطريقة تقميدية( .الطائي وعبادي،
 ،2010ص .)258

 .2السعر اإل لكتروني :القيمة المالية التي تعتبر ميزة تنافسية لمشركات ،والتي يمكف نشرىا وعمؿ
بعض العروض المناسبة عمييا والتي مف خبلليا يمكف لمزبوف معرفة ومقارنة أسعار الخدمات

المتشابية مف خبلؿ اإلنترنت ودوف الحاجة إلى الذىاب إلى الشركات عمى أرض الواقع ،وقد تـ

تعريفو عمى أنو عبارة عف القيمة المادية التي يقوـ بدفعيا الزبوف إلكترونياً مقابؿ الحصوؿ عمى

المنتج اإللكتروني( .الطائي وعبادي ،2010 ،ص .)266

 .3الترويج اإل لكتروني :العممية الميمة التي تتـ في التسويؽ ،وىي عبارة عف التواصؿ بيف الشركة
والزبوف بكافة الطرؽ الجذابة ،والتي تساعد في ترغيب الزبوف باقتناء السمعة أو طمب الخدمة،

وقد تـ تعريفو عمى أنو عبارة عف التواصؿ اإللكتروني بيف الزبوف والبائع باستخداـ شبكة
اإلنترنت إلثارة الزبائف لمتعامؿ مع المنظمة وحسب أساليب التحفيز التي تستخدميا ىذه المنظمة.

(الطائي وعبادي ،2010 ،ص .)271

 .4التوزيع اإل لكتروني :إمكانية تبادؿ الخدمة والسمعة بشكؿ إلكتروني حيث إف أىـ ما يميز التوزيع
اإللكتروني ىو إمكانية الحصوؿ عمى المنتج بأقصر و أسرع قناة لمتوزيع حيث إنو غالباً ال يكوف
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ىنالؾ وجود لوسيط بيف الشركة والزبوف ،وقد ُعرؼ عمى أنو التبادؿ اإللكتروني بيف الزبوف
والمنتج ،ويمكف استخداـ وسطاء لتتـ عممية توصيؿ المنتج أو الخدمة لممستيمؾ وعادةً ما تكوف

قناة التوزيع قصيرة ،ألف التواصؿ يكوف مباشر بيف المنتج والمستيمؾ( .الطائي وعبادي،2010 ،

ص )285

 .5التخصيص :وىو عبارة عف تقديـ المنتج أو الخدمة حسب حاجة ورغبة الزبوف ،والتي تتـ
معرفتيا عف طريؽ مراقبة ومتابعة الزبائف بشكؿ إلكتروني.

 .6تصميـ الموقع :يعد تصميـ الموقع مف أىـ عناصر المزيج التسويقي اإللكتروني حيث تسعى
المنظمة إلى زيادة عدد الزائريف لمموقع اإللكتروني الخاص بيا لذلؾ كمما كاف تصميـ الموقع
جذاب ،ويعرؼ كافة الخدمات لمزبوف فإف حجـ الزيارات لمموقع سوؼ تزيد( .فضيمة،2010 ،

ص )91

 .7األمف :أىـ ما يطمبو الزبوف ىو المحافظة عمى سرية المعمومات الخاصة بو ،وعدـ نشرىا
واستخداميا في طرؽ غير صحيحة ،أمف وسرية المعمومات التي يتـ تداوليا بيف البائع والمشتري
تعتبر مف أىـ عناصر المزيج التسويقي اإللكتروني خاصةً إذا كانت ىذه المعمومات ذات عبلقة
بأرقاـ وحسابات البائع والمشتري وبطاقات االئتماف المصرفية التي يتـ مف خبلليا دفع المبالغ

النقدية بشكؿ إلكتروني( .فضيمة ،2010 ،ص )91

 .8المجتمعات الفتراضية :ىي قدرة اإلنترنت المتزايدة عمى إنشاء مجتمعات محمية ودولية تدافع
عف مصالحيا المشتركة وتحاوؿ إشباع حاجاتيا بطريقة جماعية( :المنتديات وغرؼ الدردشة)
(امجدؿ ،2013 ،ص  ،)33 - 32والتي يتـ مف خبلليا تبادؿ األفكار والتجارب والخبرات عف
المنتجات والخدمات التي يشترونيا عبر الشبكة.

 .9الخصوصية :عبارة عف حؽ األفراد والمنظمات مف تحديد بعض القضايا المتعمقة بخصوص
المعمومات والبيانات الخاصة بيـ( .فضيمة ،2010 ،ص )91

.10

خدمات الزبوف :وىي كافة الخدمات التي تتـ مف خبلؿ شبكة اإلنترنت ،والتي تقدـ عمى

مدار الساعة مما يزيد مف رضا ووالء الزبوف لممنظمة (.)www.seo-ar.net
مما سبؽ يتضح لنا أىمية استخداـ وتوجو المنظمات إلى التسويؽ اإللكتروني لما لذلؾ مف منفعة

المنتج وعمى الزبوف الراغب في الحصوؿ عمى خدمة أو
كبيرة تعود عمى المنظمة المقدمة لمخدمة أو ُ
منتج معيف ،لذلؾ فعمى الشركات البحث جيداً في أساليب وطرؽ استخداـ التسويؽ اإللكتروني لدييا،
وعمى الشركات التي تستخدـ التسويؽ اإللكتروني البحث جيداً عف األساليب الجديدة والحديثة ،والتي

تمكف المنظمة مف الوصوؿ إلى الفئة المستيدفة.
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رابعاً :أساليب التسويؽ اإل لكتروني:

أ .التسويؽ عبر كتابة المقالت :التسويؽ عبر مقاالت جيدة ومقبولة وتحتوي عمى معمومات مميزة
ومفيدة لمزبوف.

ب.التسويؽ عبر الفيديو :استخداـ الفيديو يعتبر أداة تسويقية ىامة لما لو مف تأثير عمى المستيمؾ.

ت.تسويؽ األفيميت :عندما يقوـ شخص ما مف خارج الشركة بتسويؽ المنتجات أو الخدمات عف طريؽ
كتابة المقاالت والمراجعات التي تروج لمنتج أو خدمة ما باسـ التاجر.

ث.التسويؽ عبر الشبكات الجتماعية :ىو استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي مثؿ الفيسبوؾ وتوتير
واليوتيوب لمتسويؽ لممنتجات حيث يتـ مف خبلليـ تبادؿ المعمومات والمنتجات بيف األصدقاء مما
يزيد مف سرعة انتشار المنتج ،وىذا ما ستقوـ الباحثة بعرضو في المبحث الثاني.

ج .التسويؽ عبر المنتديات :يتـ عف طريؽ االنضماـ إلى إحدى المنتديات ،وتقديـ الخدمات ونشرىا بيف
المستخدميف اآلخريف في المنتدى.

ح .التسػػػػػػػويؽ عبػػػػػػػر اإليميػػػػػػػؿ :يعتب ػ ػ ػػر وس ػ ػ ػػيمة فعال ػ ػ ػػة وناجح ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي التس ػ ػ ػػويؽ حي ػ ػ ػػث ي ػ ػ ػػتـ إرس ػ ػ ػػاؿ
الرس ػ ػػائؿ لمزب ػ ػػائف ،والتواص ػ ػػؿ معي ػ ػػـ واس ػ ػػتقباؿ آرائي ػ ػػـ واستفس ػ ػػاراتيـ وال ػ ػػرد عميي ػ ػػا عب ػ ػػر االيمي ػ ػػؿ.

()www.tsweekonline.com
الخالصة:

قامت الباحثة باستعراض مراحؿ تطور اإلنترنت ،حيث إنو يعتبر العنصر األساسي في عممية التسويؽ

اإللكتروني ،وأيضاً قامت باستعراض مفيومي التسويؽ والتسويؽ اإللكتروني ،كما ناقشت عناصر مزيج
التسويؽ اإللكتروني وىي المنتج ،السعر ،الترويج ،التوزيع ،التخصيص ،الموقع اإللكتروني ،األمف،

المجتمعات االفتراضية ،الخصوصية وخدمة الزبائف) ،واستعرضت أيضاً مزايا وفرص التسويؽ ،كما
وضحت الباحثة مراحؿ التسويؽ اإللكتروني وما ىي الطرؽ المعتمدة في التسويؽ اإللكتروني مثؿ

التسويؽ عبر اإليميؿ والتسويؽ عبر المنتديات والتسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي الذي يعد

الطريقة التي سوؼ يتـ مناقشتيا واعتمادىا في ىذه الدراسة.
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املبحث الثاني
شبكات التواصل االجتناعي
مقدمة
أولً :مفاىيـ التواصؿ الجتماعي
ثانياً :مفيوـ وتعريؼ شبكات التواصؿ الجتماعي
ثالثاً :أنواع شبكات التواصؿ الجتماعي
رابعاً :خصائص شبكات التواصؿ الجتماعي
خامساً :أىـ شبكات التواصؿ الجتماعي
سادساً :الفيسبوؾ ولينكدإف
الخالصة
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مقدمة:

منذ القدـ واإلنساف يسعى إلى ابتكار وتطوير وسائؿ االتصاؿ ،ليسيؿ عمى نفسو التواصؿ مع غيره مف

الحماـ الزاجؿ لنقؿ الرسائؿ لمسافات طويمة ،ومف ثـ األسبلؾ النحاسية ،فالفاكس
األفراد ،فبدأ باستخداـ َ
والياتؼ والتمفاز والياتؼ البلسمكي ومف ثـ المحموؿ ،وأدى تطور تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
السريع إلى الوصوؿ إلى طرؽ مختمفة مف االتصاؿ التي تسيؿ وتسرع عممية االتصاؿ بيف البشر أكاف

عمى صعيد األفراد أـ الجماعات ،وىي باستخداـ شبكة اإلنترنت ومف خبلؿ العديد مف برامج المحادثات

وغرؼ الدردشة ومف ثـ الوصوؿ إلى العديد مف المواقع اإللكترونية المختمفة إلى أف ظيرت مواقع شبكات
التواصؿ االجتماعي التي جعمت عممية التواصؿ بيف األفراد في كافة انحاء العالـ سيمة وسريعة.

أولً :مفاىيـ التواصؿ الجتماعي:

تستعرض الباحثة بعض المفاىيـ الخاصة بالتواصؿ االجتماعي والتي سوؼ يتـ ذكرىا خبلؿ المبحث.
أ .التصاؿ:

 -تـ تعريؼ االتصاؿ في معجـ المعاني الجامع عمى أنو تبادؿ المعمومات وتفاعميا.

 يعرؼ عمى أنو "العممية التي مف خبلليا نفيـ اآلخريف ويفيمونا" (الشيري ،2010 ،ص .)6 -وعرؼ أيضاً عمى أنو سموؾ أفضؿ السبؿ والوسائؿ لنقؿ المعمومات والمعاني واألحاسيس واآلراء إلى

اء أكاف ذلؾ بطريقة لغوية أـ غير لغوية
األشخاص اآلخريف والتأثر في أفكارىـ واقناعيـ بما نريد سو ً
(أبو القمبز.)2014 ،

مما سبؽ يمكف لمباحثة أف تعرؼ االتصاؿ تعريفاً إجرائياً عمى أنو استخداـ شبكات التواصؿ الجتماعي

لمتعبير عف اآلراء والمشاعر والتأثير بيـ واقناعيـ بما نريد.
ب .التواصؿ:

 -عرؼ في معجـ المعاني الجامع عمى أنو االجتماع واالتفاؽ.

 ىو طرؽ لتبادؿ المعمومات بيف األفراد ،والتي يمكف إرساليا واستقباليا بطرؽ مختمفة مثؿ الكممةالمنطوقة أو المكتوبة واالبتسامة وحركة اليديف وتعابير الوجو (أبو العمريف ،2015 ،ص .)30

وعميو يمكف لمباحثة أف تعرؼ التواصؿ عمى أنو استخداـ شبكات التواصؿ الجتماعي إلرساؿ الرسائؿ
واألفكار إلى األشخاص اآلخريف وتبادؿ المعمومات معيـ.
مما سبؽ يمكف لمباحثة التمييز بيف االتصاؿ والتواصؿ عمى أف التصاؿ ىو عممية نقؿ الخبر أو الرسالة
دوف تمقي أي رد عمييا أما التواصؿ فيي عممية تبادؿ المعمومات.
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ت .التواصؿ الجتماعي:
 يعرؼ عمى أنو استخداـ شبكة اإلنترنت واليواتؼ المحمولة لتصبح عممية االتصاؿ عبارة عف حوارتفاعمي (عبد السميع ،2012 ،ص .)10

 -وعرفو سكر عمى أنو عممية نقؿ األفكار والتجارب والمعرفة بيف األفراد والجماعات مف خبلؿ تفاعؿ

إيجابي عف طريؽ إرساؿ رسائؿ بيف المرسؿ والمستقبؿ ،حيث يعتبر التواصؿ االجتماعي جوىر
العبلقات اإلنسانية وتطويرىا (سكر ،2011 ،ص .)10

وعميو يمكف لمباحثة أف تعرؼ التواصؿ االجتماعي تعريفاً إجرائياً عمى أنو استخداـ شبكة اإلنترنت

لموصوؿ إلى حوار تفاعمي بيف المرسؿ والمستقبؿ مف خالؿ الرسائؿ المرسمة بينيـ.

ثانياً :تعريؼ شبكات التواصؿ الجتماعي:

ناقش العديد مف الكتاب والباحثيف تعريؼ شبكات التواصؿ االجتماعي حيث:
 ُعرفت في قاموس ) (ODLISعمى أنيا خدمة يقوـ مف خبلليا المستخدـ مف إنشاء حساب خاصبو يقوـ مف خبللو بإضافة معموماتو ،واىتماماتو الخاصة ومشاركتيا والتواصؿ مع اآلخريف.

 كما عرفيا بربخ أنيا عبارة عف مجموعة مف األدوات التي ظيرت بسبب وجود شبكة اإلنترنت ،والتياستطاعت أف تجذب فئة كبيرة مف المستخدميف في كافة األعمار ،حيث تمنحيـ فرصة التواصؿ

والتفاعؿ فيما بينيـ ،وذلؾ عبر الصور ،مقاطع الفيديو ،والصوت باإلضافة إلى الربط مع المواقع

اإللكترونية األخرى .كما أنيا أتاحت العديد مف المميزات األخرى التي منحت المستخدـ المزيد مف
الحرية والتي أدت إلى استئثار المستخدميف بيا (بربيخ ،2015 ،ص .)102

 -أيضاً عرفتيا مجاىد عمى أنيا" مواقع الويب التي تسمح لمستخدمييا بإنشاء صفحات ومساحات

ضمف الموقع نفسو ،ومف ثمة التواصؿ مع األصدقاء ومشاركة المحتويات واالتصاالت" (مجاىد،
 ،2010ص).

 حيثو عرفيا أبوزيد عمى أنيا خدمة تركز عمى التواصؿ االجتماعي بيف األفراد ،وتبادؿ االتصاؿوالمعمومات بيف األشخاص الذيف تجمعيـ ميوؿ واىتمامات واحدة ،أو األشخاص الذيف لدييـ ميوؿ

لمعرفة نشاطات واىتمامات اآلخريف (أبوزيد ،2012 ،ص .)62

 وقد عرفيا حالسة عمى أنيا عبارة عف المجتمعات االفتراضية التي يتـ مف خبلليا التواصؿ بيفمستخدمييا أفرادًا وجماعات مف خبلؿ استخداـ جميع وسائؿ التواصؿ التي توفرىا ىذه المجتمعات،

لغرض تعميؽ معرفتيـ بعضيـ ببعض ،باإلضافة لموصوؿ إلى أكبر قدر ممكف مف االستفادة
المتبادلة فيما بينيـ (حبلسة ،2013 ،ص .)16
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 أيضاً عرفيا المنصور وحمودة عمى أنيا شبكات اجتماعية تفاعمية يتمكف مستخدموىا التواصؿ فيمابينيـ في أي وقت ومف أي مكاف ،حيث إنيا ظيرت عبر شبكة اإلنترنت منذ سنوات قميمة ،وأطمؽ

عمييا مصطمح اجتماعية ،ألنيا تعزز العبلقات بيف البشر(منصور ،2012 ،ص )25

 وفي تعريؼ آخر لشبكات التواصؿ االجتماعي حيث تـ تعريفيا عمى أنيا" استخداـ اإلنترنتلبلتصاؿ والتواصؿ بالغير" (المقدادي ،2013 ،ص .)24

 كـ تـ تعريفيا في اإلصدار األوؿ في يناير (2011ـ) مف الدليؿ اإلرشادي الستخداـ أدوات التواصؿاالجتماعي في الجيات الحكومية بدولة اإلمارات العربية المتحدة عمى أنيا أدوا ٍت إلكترونية تتيح
لممستخدـ:

أ .إنشاء ممفات تعريفية.

ب.التواصؿ مع باقي المستخدميف داخؿ حدود الشبكة.

ت.االشتراؾ في مناقشات مشتركة وأنشطة تعاونية مع المستخدميف المتصميف بالشبكة.
ث.نشر المحتوى المرسؿ مف المستخدـ بصيغ عديدة كالمبلحظات النصية والصور وممفات الفيديو.

مف خبلؿ المفاىيـ السابقة تبيف لمباحثة أف مفيوـ شبكات التواصؿ االجتماعي يشير إلى عدة نقاط وىي
أف شبكات التواصؿ االجتماعي ىي:
أ .مواقع إلكترونية تستخدـ شبكة اإلنترنت.
ب.تتيح لممستخدـ إنشاء ممفو الشخصي مف خبلليا.

ت.كما تتيح لو تكويف عالمو االفتراضي الخاص مف العبلقات االجتماعية المختمفة.
ث.يتـ مف خبلليا تبادؿ المعمومات بأشكاليا المختمفة( :صور ،فيديو ،مقاالت).

ج .يستطيع المستخدـ مف خبلليا التواصؿ مع اآلخريف مف خبلؿ إنشاء عبلقات الصداقة وارساؿ
الرسائؿ والتعميؽ ومشاركة بعض االىتمامات.

ح .تتعدد قنوات التواصؿ مف خبلليا (أفراد/أفراد)( ،أفراد/منظمات)( ،منظمات/منظمات).

وبناء عمى مما سبؽ يمكف لمباحثة أف تعرؼ شبكات التواصؿ االجتماعي تعريفاً إجرائيا عمى أنيا مواقع
ً
إلكترونية يتـ الوصوؿ إلييا عبر شبكة اإلنترنت ،حيث تمكف المنظمات مف إنشاء ممؼ شخصي ليا
مف خالليا والتصاؿ والتواصؿ مع األفراد والزبائف والمنظمات األخرى وتبادؿ المعمومات فيما بينيـ،

حيث تقوـ المنظمات مف خالؿ ىذه الشبكات عرض أىـ المعمومات الخاصة بيا وما تقدمو مف خدمات
ومنتجات لمجميور ،مع إمكانية تفاعؿ األفراد معيا بالتعميؽ ،ومشاركة ىذه المعمومات مع األفراد

اآلخريف.

ثالثاً :أنواع شبكات التواصؿ الجتماعي:

قسـ العديد مف الكتاب والباحثيف شبكات التواصؿ االجتماعي إلى ثبلثة أنواع أساسية:
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أ .الشبكات الجتماعية الشخصية:
يعتمد ىذا النوع مف الشبكات عمى فتح ممؼ شخصي لكؿ مستخدـ ،مع إمكانية تبادؿ المراسبلت

والممفات والصور بينو وبيف المستخدميف اآلخريف (أبوزيد ،2012 ،ص .)43
ب .الشبكات الجتماعية المينية أو المرتبطة بالعمؿ:

وىي مف أىـ الشبكات االجتماعية ،والتي تقوـ عمى الربط بيف أصدقاء العمؿ وأصحاب الشركات،

كما تحتوي عمى السيرة الذاتية لمفرد وما قاـ بو في سنوات العمؿ وما حصؿ عميو مف خبرات ،وتعتبر

شبكة ( )LinkedInىي أشير ىذه الشبكات حيث تقوـ مف خبللو الشركات بالبحث عف موظفيف
ذوي كفاءة وخبرة في مجاؿ عمؿ معيف باالعتماد عمى ما يقوـ بتقديمو الشخص في ممفو الشخصي

عبر ىذه الشبكة (فورة ،2012 ،ص .)32
ت .الشبكات الجتماعية الثقافية:

وىي تمؾ الشبكات التي تعنى بفئة محددة وذات ميوؿ مشتركة مثؿ الشبكات االجتماعية الطبية،
وشبكات ميتمة بالمكتبات والكتب ،والشبكات التي يتـ استخداميا لمتعميـ عف بعد (أبو شعباف،

 ،2013ص .)47

بناء عمى ذلؾ يتبيف مدى انتشار واىتماـ األفراد بفكرة شبكات التواصؿ االجتماعي ،حتى إنو أصبح
ً
ىناؾ عدة أنواع مف ىذه الشبكات حيث إف كؿ منيا يخدـ فئة محددة مف االفراد حسب اىتماماتيـ.

رابعاً :خصائص شبكات التواصؿ الجتماعي:

تتميز شبكات التواصؿ االجتماعي بعدة خصائص تميزىا عف غيرىا مف المواقع اإللكترونية ،لذلؾ قاـ
العديد مف الباحثيف والكتاب بمناقشة ىذه الخصائص حيث إف الخصائص مف (أ – خ) تـ ذكرىا في

(خاطر ،2015 ،ص  )80-77والخصائص مف (د-ر) تـ ذكرىا في (المقدادي ،2013 ،ص -26
 )27وىي:
أ .سيولة الستخداـ :إف استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي ال تحتاج إلى خبرة أو معرفة تقنية،
حيث بإمكاف الشخص تسجيؿ عضوية جديدة في الموقع ومف ثـ البدء باستخداـ الموقع بكؿ
سيولة.

ب.الالمكاف :حيث تخطت عمى األماكف الجغرافية واستطاع المستخدـ االتصاؿ مع غيره مف
قادر عمى تبادؿ المعمومات مع كافة األفراد.
المستخدميف في أماكف جغرافية بعيدة ،فأصبح اً

ت.الفردية والتخصيص :حيث أصبح باإلمكاف إرساؿ رسالة إلى شخص محدد أو مجموعة مف
األشخاص ،فتصؿ الرسالة مباشرة مف المرسؿ إلى المستقبؿ.
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ث.الالزماف :حيث تتميز نقؿ المعمومات عبر الشبكات االجتماعية بسرعة النشر واإلرساؿ ،حيث
يستطيع الشخص التواصؿ مع غيره عبر الدردشة المباشرة النصية أو عبر الرسائؿ الصوتية ،أو

ترؾ رسالة نصية أو صور لمطرؼ اآلخر.

ج .اقتصادية الستخداـ :أصبحت خدمة اإلنترنت مف ضروريات الحياة ،وأصبحت متوفرة لدى عدد
كبير مف أفراد المجتمع بشكؿ مجاني أو شبو مجاني ،مما سيؿ طريقة الوصوؿ إلى الشبكات

االجتماعية ،باإلضافة إلى إمكانية زيارة ىذه الشبكات باستخداـ أجيزة مختمفة مثؿ األي باد،

واليواتؼ النقالة.

ح .وضوح اليوية :حيث ىوية المستخدـ تكوف واضحة خبلؿ تواصمو مع اآلخريف عبر ىذه
الشبكات.

خ .التواصؿ والتعبير عف الذات :أتاحت شبكات التواصؿ لممستخدـ إمكانية التعبير ونشر محتوى
قادر عمى نشر الصور والفيديوىات والنصوص.
مختمؼ فأصبح اً

د .المشاركة :وسائؿ التواصؿ تشجع المستخدميف عمى المساىمة بالتعميقات ومعرفة ردود أفعاليـ.

ذ .الترابط :حيث مكنت ىذه الشبكات المستخدميف مف نشر مقاالت وفيديوىات وصور مف مواقع
أخرى ،أي إنيا تقوـ بربط المواقع المختمفة في مكاف واحد.

ر .المحادثة :حيث إنيا تتيح المحادثة في االتجاىيف أي المشاركة والتفاعؿ مع الحدث والمعمومة
المعروضة.
مما سبؽ يتضح لنا مدى تطور شبكات التواصؿ االجتماعي لتمبية حاجات المستخدـ وتمكينو مف
التواصؿ مع الغير بأسيؿ وأسرع الطرؽ الممكنة ،حيث أتاحت لو إمكانية نشر صور وفيديوىات حتى إنو
قادر عمى
أصبح يستخدـ بعض الرموز التي تعبر عف حالتو أو بماذا يفكر في لحظة ما ،كما أنو أصبح اً

مشاركة أ ىـ األحداث في حياتو ،أي أف شبكات التواصؿ االجتماعي تسعى لتمبية كؿ ما يرغب بو
المستخدـ ،وتقدـ لو العديد مف الخدمات المختمفة.

خامساً :أىـ شبكات التواصؿ الجتماعي:

ىناؾ العديد مف مواقع شبكات التواصؿ االجتماعي المختمفة ،لكف الباحثة سوؼ تقوـ بعرض مجموعة

منيا حسب أىميتيا ،وذلؾ كما ورد في العديد مف األدبيات واألبحاث مثؿ (بربخ( ،)2015،الدحدوح،
( ،)2012أبو شعباف( ،)2013 ،خاطر( ،)2015 ،فورة.)2012 ،
أ .الفيسبوؾ ()Facebook

تعتبر شبكة التواصؿ االجتماعي الفيسبوؾ الشبكة األكثر شيرةً عالمياً (بربخ ،2015 ،ص  ،)86كما
تعتبر شبكة التواصؿ االجتماعي الفيسبوؾ الشبكة األكثر انتشا اًر في فمسطيف (الدحدوح ،2012 ،ص
.)33
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وتعرؼ شبكة الفيسبوؾ عمى أنيا شبكة اجتماعية تتيح لممستخدـ مف إنشاء ممؼ شخصي ورفع الصور
واألخبار وارساؿ الرسائؿ لمعائمة واألصدقاء (بربخ ،2015 ،ص .)86
 .1خدمات الفيسبوؾ
يوفر الفيسبوؾ العديد مف الخدمات التي يستطيع المستخدـ مف خبلليا االتصاؿ والتواصؿ ونشر
المعمومات مع غيره مف المستخدميف عبر ىذه الشبكة ،حيث يمكف عرض ىذه الخدمات حيث تـ ذكر

النقاط مف (أ-ج) في (خاطر ،2015 ،ص ،)86-85والنقاط مف (ح-ر) في (المقدادي ،2013 ،ص

)37-35

أ .الممؼ الشخصي :يقوـ المستخدـ بإنشاء ممفو الخاص بإضافة الصور والشخصيات المفضمة
لديؾ ،واختيار الرياضة أو الفيمـ المفضؿ لديؾ ،وبعض المعمومات الشخصية التي يستطيع

المستخدـ التحكـ بإمكانية ظيورىا لممستخدميف اآلخريف أـ ال.

ب .إرساؿ الرسائؿ :يستطيع المستخدـ إرساؿ رسالة عبر شبكة اإلنترنت ،ويستطيع أيضاً اختيار
الجية المستقبمة إما أف تكوف فرداً محدداً أو مجموعة مف األشخاص.

ت .األحداث :يتيح الفيسبوؾ إمكانية النشر واإلعبلف عف حدث قائـ أو سوؼ يتـ ونشره مع
األصدقاء.

ث .إنشاء مجموعة :يتـ انشاء مجموعة بيدؼ معيف وباسـ معيف واضافة المستخدميف عمييا،
وتبادؿ المعمومات مف خبلليا.

ج .إنشاء صفحة عبر الفيسبوؾ :يتـ مف خبلليا إنشاء صفحات خاصة بمنتج معيف أو شخصية أو
فيمـ أو اي شيء اخر يتـ مف خبللو تبادؿ المعمومات مف األشخاص التابعة ليذه الصفحة حيث
يمكف مف خبلؿ ىذه الصفحة عرض منتجات وخدمات تقدميا شركة ما.

ح .إضافة صديؽ :يمكف الفيسبوؾ مف البحث واضافة األصدقاء عمى قائمة األصدقاء عند
المستخدـ.

خ .النكزة :يمكف الفيسبوؾ المستخدميف مف إرساؿ نكزة افتراضية لتوضح أف ىذا الشخص ميتـ
ويريد لفت انتباىؾ لذلؾ.

د .الصورُ :يمكف الفيسبوؾ المستخدميف مف رفع الصور الخاصة بيـ ومشاركتيا مع األصدقاء.
ذ .الحالة :يستطيع المستخدـ مشاركة حالتو اآلنية مع األصدقاء ،باستخداـ النصوص النصية أو
الصور أو مقاطع الفيديو.

ر .اإلعالف :حيث يمكف نشر اإلعبلنات المدفوعة عبر الفيسبوؾ.
نبلحظ كيؼ أف الفيسبوؾ يحاوؿ أف يجمع كؿ ما يحتاجو المستخدـ في مكاف واحد ،وكيؼ يمكنو مف
االتصاؿ والتواصؿ وتبادؿ المعمومات مع غيره مف األفراد بعدة طرؽ مختمفة.
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 .2الفيسبوؾ باألرقاـ:
يزيد عدد مستخدمي الفيسبوؾ يوما بعد يوـ ،حيث إنو أصبح مف النادر جداً أف يكوف ىنالؾ شخص ال
يوجد لديو حساب شخصي عبر ىذه الشبكة ،الجدوؿ ( )1.2يوضح بعض األرقاـ واإلحصائيات الخاصة

بشبكة الفيسبوؾ.
جدوؿ رقـ ( )2.2إحصائيات عامة عف شبكة الفيسبوؾ :مف اعداد الباحثة بالعتماد عمى بعض الدارسات السابقة (أبو
شعباف( ،)2013،خاطر)2015 ،

1,440,000,000

عدد األشخاص الفعاليف عبر الشبكة شيرياً.

عدد األشخاص الذيف يستخدموف اليواتؼ النقالة لتصفح الفيسبوؾ.

874,000,000

نسبة الزيادة في عدد المستخدميف ما بيف عامي (.)2014-2015

%12

عدد الصفحات المنشأة عبر الفيسبوؾ.

74,200,000

عدد المغات المتاحة.
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 .3إحصائيات الفيسبوؾ في فمسطيف:
في تقرير وسائؿ التواصؿ االجتماعي لعاـ (2015ـ) والذي كاف ييدؼ لتوثيؽ حالة وسائؿ التواصؿ

االجتماعي في فمسطيف ،ودراسة سموؾ الفمسطينييف عمى ىذه الوسائؿ بيف التقرير أف:

 عدد مستخدمي الفيسبوؾ في قطاع غزة والضفة  1,780,000نسمة أي بنسبة  %84مفمستخدمي اإلنترنت في فمسطيف.

 -كانت النسبة األكبر مركزة في قطاع غزة وبنسبة .%37

 كما أظير التقرير أف نسبة مستخدمي الفيسبوؾ في فمسطيف مف اإلناث ىي  ،%43أما نسبةالذكور ىي .%57

 -بيف التقرير أيضاً أف نسبة مستخدمي الفيسبوؾ مف الفئة العمرية  24-18ىي .%39

أما في إحصائيات موقع (ألكسا) فإف الفيسبوؾ جاء في المرتبة الثانية بعد موقع دنيا الوطف اإلخباري،
وفي المرتبة األولى بيف مواقع شبكات التواصؿ االجتماعي األكثر زيارة في فمسطيف (موقع

ألكسا.)http://www.alexa.com،

مما سبؽ يتضح أف شبكة التواصؿ االجتماعي الفيسبوؾ ىي األكثر استخداماً في المجتمع الفمسطيني،
ومدى الخدمات التي توفرىا ىذه الشبكة لممستخدميف ،وإلمكانية استخداميا في العمميات التسويقية

لمشركات والمنظمات ،فإف الباحثة سوؼ تتبنى موقع الفيسبوؾ في الدراسة.
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ب .لينكدإف (:)LinkedIn
شبكة اجتماعية مينية ،وىو مشابو لشبكة الفيسبوؾ ،ولكنو موجو لمعمؿ وأىدافو وليس لمتسمية ،وأىـ ما
يتـ االستفادة منو عبر ىذه الشبكة ىو سيولة الوصوؿ إلى العامميف أو العمؿ حيث مف السيؿ البحث

ومعرفة األشخاص المناسبيف لمعمؿ حسب الممفات الشخصية لدييـ عمى ىذه الشبكة (بربخ ،2015 ،ص

.)96

 .1خصائص شبكة لينكدإف:
تتميز شبكة لينكدإف بالعديد مف الخصائص التي تميزىا ،والتي تـ مناقشتيا مف قبؿ عدد مف الباحثيف،

حيث إف الخصائص مف (أ-خ) تـ ذكرىا في (نومار ،2012 ،ص ،)62-61أما النقاط مف (د-ر) تـ
ذكرىا في (بربخ ،2015 ،ص:)97
أ .يمكف ألصحاب العمؿ وضع قائمة وظائؼ لمبحث عف مرشحيف محتمميف.
ب.تمكيف الشخص مف معرفة مف األشخاص الذيف قاموا بزيارة ممفو الشخصي ومف أي مجاؿ ىـ.
ت.المجموعات :حيث يمكف إنشاء مجموعات مف قبؿ مينيف وفتح باب النقاش فيما بينيـ.
ث.إمكانية مشاركة الممفات والصور مع األصدقاء.
ج .إمكانية ارساؿ الرسائؿ لممستخدميف.

ح .إمكانية اضافة الميارات التي يتمتع بو الفرد عبر ممفو الشخصي.
خ .إمكانية عرض الكتب التي يمكف شراءىا عبر اإلنترنت.

د .إنشاء صفحة خاصة بالفرد.

ذ .إنشاء صفحة خاصة بالشركة أو المنظمة.

ر .سيولة وضع اإلعبلنات الممولة ،ولكنيا سوؼ تكمؼ الشخص كثير ألف الموقع موجو ألصحاب
األعماؿ.

 .2لينكدإف باألرقاـ:
حسب موقع ( )/http://www.statista.comفإنو:
 بمغ عدد مستخدمي شبكة لينكدإف حتى منتصؼ (2015ـ) إلى  313,000,000مستخدـ.
 عدد األشخاص الذيف حصموا عمى مقاببلت مف خبلؿ ممفاتيـ الشخصية عمى شبكة لينكدإف
 122,070,000مستخدـ.

 عدد المستخدميف يزداد بمقدار  2مستخدـ كؿ ثانية.

 عدد األشخاص الذيف يزوروف شبكة لينكدإف يومياً  %39مف عدد مستخدمي الشبكة.
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وبناء عمى مما سبؽ وألف شبكة لينكدإف موجية لؤلعماؿ وتسويؽ الخدمات وامكانية نشر إعبلنات
ً
مدفوعة مف خبلليا ،ولما توفره ىذه الشبكة مف تقارير لممستخدـ سوؼ تقوـ الباحثة بتبني ىذه الشبكة مف
خبلؿ البحث.

سادساً :فيسبوؾ ولينكدإف:

كما أشارت الباحثة سابقاً بأنيا سوؼ تعتمد عمى( :الفيسبوؾ ولينكدإف) في البحث قيد الدراسة ،فإف

الجدوؿ ( )2.3يمخص الفرؽ بيف ىاتيف الشبكتيف.

جدوؿ رقـ ( )2.3يوضح الفرؽ بيف شبكة الفيسبوؾ وشبكة لينكدإف  -إعداد الباحثة

وجو المقارنة

الفيسبوؾ

لينكدإف

تاريخ النشأة

 4فبراير 2004

مايو2003

نوع الشبكة

شخصية

مينية

الفئة المستيدفة

أفراد

شركات

اإلعالنات الممولة

يمكف استخداـ اإلعبلنات الممولة

البحث عف موظفيف

البحث بشكؿ عاـ

يتـ إعطاء قائمة باألشخاص المرشحيف لموظيفة

مف قاـ بزيارة الممؼ

ال يمكف معرفة ما قاـ بزيارة ممؼ

يمكف معرفة مف قاـ بزيارة المستخدـ ومف أي فئة

الشخصي
التقارير
التفاعؿ
إضافة صور في
التعميقات

المستخدـ

يوفر عدة تقارير

تعتبر اإلعبلنات الممولة مرتفعة السعر نسبيا ألنو
موقع موجو ألصحاب األعماؿ

كما يوضح الشكؿ ()1.2
يوفر عدة تقارير

إعجاب ،تعميؽ ،مشاركة ،اضافة
تعميؽ عمى تعميؽ

يتيح إضافة الصور

إعجاب ،تعميؽ ،مشاركة
ال يوجد إضافة صور
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سابعاً :اليدؼ مف استخداـ شبكات التواصؿ الجتماعي:

تختمؼ أسباب استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي مف شخص إلى آخر وحسب تقرير وسائؿ التواصؿ

وبناء عمى إجابات عينة الدراسة فإف استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي كانت
االجتماعي في فمسطيف
ً
كالتالي:
120
96

94

100
80

61

66
54

50

60
40
20

13
4

0
استخدامات اخرى ألعاب الكترونية مواكبة التطور

التواصؿ مع

ألىداؼ العمؿ

مشاىدة

األصدقاء

(البحث عف

الفيديوىات

تعبئة وقت الفراغ متابعة األخبار
واألحداث

وظيفة ،التسويؽ

لخدمة أو سمعة)

شكؿ ( )2.3أىداؼ استخداـ شبكات التواصؿ الجتماعي :المصدر تقرير شبكات التواصؿ الجتماعي في فمسطيف
()2015

الشكؿ ( )2.3يوضح األىداؼ المختمفة مف استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي بشكؿ عاـ حيث كانت

النسبة األكبر ىي لمتابعة األحداث واألخبار تمييا التواصؿ مع األصدقاء ،ونبلحظ أف نسبة البحث عف
العمؿ واألغراض التسويقية ىي  %61وىي نسبة كبيرة تبيف أىمية شبكات التواصؿ االجتماعي في
التسويؽ والبحث عف فرص العمؿ المناسبة.

الخالصة:

تنوعت واختمفت طبيعة شبكات التواصؿ االجتماعي ،فمنيا الشخصي ومنيا الميني ،واختمفت في

المحتوى المنشور خبلليا فيناؾ شبكات تسمح بنشر الصور والفيديو والرسائؿ الصوتية والنصوص،
وىناؾ ما تسمح بنشر الصور فقط ،ومنيا ما ىو مختص بالفيديو ،ومنيا ما يضع قيود عمى حجـ

النصوص المنشورة ،مع كؿ ىذه االختبلفات إلى أف أساس وجود شبكات التواصؿ االجتماعي واحد ،وىو

زيادة االتصاؿ والتواصؿ وتبادؿ المعمومات مع األشخاص في كافة المجاالت وفي جميع األوقات
واأل ماكف الجغرافية المختمفة ،حيث استطاعت شبكات التواصؿ االجتماعي تجميع عدد كبير مف
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المستخدميف ذوي االىتمامات والميوؿ المشتركة أو المختمفة داخؿ عالـ افتراضي واحد ،وبذلؾ استطاعت

ىذه الشبكات جذب المستخدميف ليا فأصبحت أعداد المستخدميف عمييا في ازدياد يوماً بعد يوـ ،وبعد

دراسة وعرض الباحثة مجموعة مف ىذه الشبكات قامت بتحديد شبكة الفيسبوؾ ولينكدإف كشبكات
اجتماعية سوؼ يتـ التركيز عمييا واستخداميا في مجاؿ البحث ،لما ليا مف مميزات تفيد الباحثة في

الدراسة.

كما قامت الباحثة بتعريؼ مجموعة مف المصطمحات تعريفات إجرائية مثؿ( :االتصاؿ والتواصؿ وشبكات

التواصؿ االجتماعي).
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املبحث الثالث
مقدمة

التسويق عرب شبكات التواصل االجتناعي

أولً :مفيوـ التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي
ثانياً :مزايا التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي
ثالثاً :استراتيجية التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي
رابعاً :فريؽ التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي
خامساً :أسس عامة لنجاح التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي
سادساً :التسويؽ عبر الفيسبوؾ
سابعاً :التسويؽ عبر لينكدإف
ثامناً :الفوائد التجارية لستخداـ شبكات التواصؿ الجتماعي
تاسعاً :التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي والمزيج التسويقي اإل لكتروني
الخالصة
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مقدمة:

أصبحت شبكات التواصؿ االجتماعي ممتقى كافة األفراد حيث أصبح تواجد الفرد عمييا بشكؿ يومي،

لذلؾ فرض واقع االستخداـ واإلقباؿ الكبير لؤلفراد عمى ىذه الشبكات إلى لجوء المؤسسات والشركات إلى
استغبلؿ ىذه الشبكات لمترويج لمنتجاتيا وخدماتيا إلى األفراد باإلضافة إلى محاولة التواصؿ معيـ.

العدد الكبير لمستخدمي شبكات التواصؿ االجتماعي أدى إلى وجود ضرورة ممحة إلى استثمار ىذه
التقنية في مجاالت الحياة المختمفة لذا بدأ التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي كواقع ممح فرضتو

عمينا التطورات في الجانب التكنولوجي.
ىناؾ تبايف لدى الشركات في كيفية استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي في تسويؽ خدماتيا ومنتجاتيا
عبر شبكات التواصؿ االجتماعي فمنيا مف استخدمت أسموب اإلعبلنات المدفوعة ،وأخرى استخدمت

التطبيقات المناسبة لشبكات التواصؿ االجتماعي والعديد مف طرؽ التسويؽ المختمفة ،كما استطاعت

الشركات متابعة ،وربط حساباتيا الرسمية عبر شبكات التواصؿ االجتماعي المختمفة بعضيا ببعض حيث
يمكف لممنظمة نشر منشور عبر شبكة الفيسبوؾ ويتـ نشره تمقائياً عبر شبكة التوتير.

سيتـ التطرؽ في ىذا المبحث لؤلساليب والطرؽ المستخدمة في التسويؽ عبر شبكات التواصؿ

االجتماعي حيث ستقوـ الباحثة بعرض استخدامات شبكات التواصؿ االجتماعي ،والتي يعتبر التسويؽ

أحد ىذه االستخدامات ،ما ىو مفيوـ التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي ،ومف ثـ طرؽ وأساليب
التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي الفيسبوؾ ولينكيداف ،باإلضافة إلى عرض أىـ مزايا التسويؽ

عبر شبكات التواصؿ االجتماعي.

أولً :مفيوـ التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي:

مع تطور تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وازديا مستخدمي شبكات التواصؿ االجتماعي فقد أبرزت

أىمية استخداـ التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي ،فقد قاـ العديد مف الباحثيف والكتاب بتعريؼ
التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي بعدة تعريفات مختمفة منيا:
 عرفو كاتب عمى أنو استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي لنشر أخبار المنظمة والتسويؽ لياوالتواصؿ مع الزبائف ،والوصوؿ إلى عدد أكبر مف الزبائف ،وزيادة المبيعات وتعريؼ الزبائف عمى
المنتج والعبلمة التجارية الخاصة بالشركة ،وتتيح لممنظمة فتح باب التواصؿ مع ىؤالء الزبائف

والتواصؿ معيـ بشكؿ دائـ ،كما أنيا تستخدـ الكتشاؼ كفاءات جديدة والتعرؼ إلى الموظفيف مف
خبلؿ صفحاتيـ الخاصة عمى ىذه الشبكات (كاتب ،2011 ،االعبلـ الجديد وقضايا المجتمع:

التحديات والفرص ،مؤتمر).
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 عرفو نور الديف عمى أنو توظيؼ شبكات التواصؿ االجتماعي مف أجؿ األغراض التسويقية فيالشركات ،حيث تصبح وسيمة التواصؿ بيف الشركة والزبائف والتعرؼ إلى حاجات وسموكيات كؿ

زبوف عمى حدى ومف خبلليا يتـ تعزيز العبلقة مع الزبوف (نور الديف ،2014،ص)7

 كما عرفو عبد الناصر في محاضرة عف التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي في الجزائر عمىأنو أداة تستخدـ لتحميؿ سموؾ الزبائف والتعرؼ إلييـ ومعرفة حاجتيـ ورغباتيـ والعمؿ عمى تمبية ىذه
الحاجات ،ألف الزبوف يعتبر الركيزة األساسية في عممية اإلنتاج والتسويؽ ،وىذا بدوره يؤدي إلى إقامة
عبلقات مع الزبائف واتاحة الفرصة ليـ لمتعبير عف آرائيـ والتعديؿ والتطوير عمى المنتج

()https://www.youtube.com

 كم ػ ػ ػ ػػا ُع ػ ػ ػ ػػرؼ عم ػ ػ ػ ػػى أن ػ ػ ػ ػػو تحمي ػ ػ ػ ػػؿ وتحدي ػ ػ ػ ػػد المحادث ػ ػ ػ ػػات والمش ػ ػ ػ ػػاركات والتف ػ ػ ػ ػػاعبلت االجتماعي ػ ػ ػ ػػةعبػ ػ ػ ػ ػ ػػر شػ ػ ػ ػ ػ ػػبكات التواصػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ االجتمػ ػ ػ ػ ػ ػػاعي ،واسػ ػ ػ ػ ػ ػػتخداميا ألىػ ػ ػ ػ ػ ػػداؼ تسػ ػ ػ ػ ػ ػػويقية فػ ػ ػ ػ ػ ػػي الشػ ػ ػ ػ ػ ػػركات
()/http://www.mediassociaux.fr
بناء عمى مما سبؽ يمكف لمباحثة أف تعرؼ التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي تعريفاً إجرائياً
ً
عمى أنو استخداـ شبكات التواصؿ الجتماعي مف قبؿ الشركات والمشاريع الصغيرة لمتعريؼ عف ذاتيا
ومنتجاتيا والتواصؿ مع الزبائف مف خالؿ ىذه الشبكات ومعرفة حاجاتيـ ورغباتيـ والعمؿ عمى

تحقيقيا ،كما يتـ معرفة آرائيـ حوؿ ما تقدمو الشركة مف خدمات أو منتجات.

ثانياً :مزايا التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي:

إف الستخداـ الشركات شبكات التواصؿ االجتماعي في عمميتيا التسويقية العديد مف المزايا والتي تيدؼ

إلى رضا الزبوف عمى اعتباره انو االساس في العممية التسويقية ،الشكؿ رقـ  1.1يوضح أىـ ىذه المزايا:

الشكؿ رقـ ( )2.4مزايا التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي ،المصدر( :نور الديف)2014 ،
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بناء عمى الشكؿ رقـ  2.4يمكف توضيح مزايا التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي مف خبلؿ
ً
بناء عمى (نور الديف ،ص :)8-7
النقاط التالية وذلؾ ً
 .1الزبوف يتكمـ :أي أ ف الزبوف يبدي رأيو في الشركة ،وألف الزبوف يعتبر العنصر األساسي في
التسويؽ الحديث ،حيث يتـ مشاركتو في جميع خطط الشركات ،لذلؾ يمكف االستفادة مف شبكات
التواصؿ االجتماعي مف خبلؿ الحوار القائـ بيف الشركة والزبوف ،حيث يمكف لمزبوف التعبير عف

رأيو بكؿ حرية ،ويبدي أريو في منتجات الشركة بكؿ مصداقية وشفافية ،وبذلؾ يمكف لمشركة

دراسة ىذه اآلراء واألخذ بيا ،وبالتالي تنشأ عبلقة جيدة بيف الزبائف ،ومنو تقوـ الشركة بالمحافظة
عميو.

 .2الزبوف يستمع :أي أف الزبوف يسمع ويرى ويستقبؿ الرسالة اإلعبلنية ،فيو يومياً يستقبؿ

اء قاـ بإضافة تعميؽ أـ إعجاب بيذه
اإلعبلنات والعروض مف قبؿ العديد مف الشركات سو ً
اإلعبلنات والعروض أـ ال ،كما أنو يكوف عمى اطبلع بكافة النقاشات والتعميقات والرسالة
اإلعبلنية المقدمة مف قبؿ الشركات ،والتي مف الممكف أف تؤثر عمى ق ارره الشرائي باإليجاب أو

السمب.

 .3الزبوف يثؽ بالشركة :تسعى الشركات مف خبلؿ التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي إلى
كسب ثقة الزبوف ،وبالتالي كسب رضا ووالء الزبوف ،ويمعب أثر المصدر دو اًر كبي اًر في اتخاذ

قرار الشراء لدى المستيمؾ حيث إنو يعتبر عامؿ نفسي يؤثر في سموؾ المستيمؾ ،واتخاذ ق ارره
حيث إف المستيمؾ مف الممكف أف يصدؽ ما تقولو شركة عف منتج ما في إعبلناتيا وال يصدؽ
ما تقولو الشركة عف منتجاتيا الخاصة بمعنى آخر أف الزبوف يتقبؿ ما يقولو الزبائف اآلخروف
عف المنتج ،ولكف ال يتقبؿ ما تقولو الشركة عف منتجاتيا ،وفي النياية كمو يؤدي إلى كسب ثقة
بيف الزبائف والزبائف ،وبيف الزبائف والشركات.

وبناء عمى ما سبؽ يمكف لمباحثة التأكيد عمى أف الزبوف ىو العنصر والقاعدة األساسية لعممية التسويؽ
ً
عبر شبكات التواصؿ االجتماعي والتي يطمؽ عمييا البعض التسويؽ الحديث ،حيث إنو يراقب ويقارف
ويجمع المعمومات حوؿ الشركة ومنتجاتيا ومعرفة منافسييا مف خبلؿ ىذه الشبكات وكمما زاد تفاعؿ

الشركات عبر ىذه المواقع زادت معرفة الزبوف بيا وبما تقدمو مف خدمات ومنو يصبح الزبوف مف

بناء عميو يتبيف لمباحثة أىمية استخداـ شبكات التواصؿ
مستيمؾ سمبي إلى منتج ومستيمؾ إيجابي .و ً
االجتماعي في العممية التسويقية لجميع الشركات الكبيرة والصغيرة وفي كافة التخصصات ،ولكي تحقؽ
الشركات ىدفيا مف استخداـ ىذه الشبكات في العممية التسويقية فعمييا اتباع استراتيجية واضحة ومحددة،
وبذلؾ تضمف الشركات الحصوؿ عمى النتيجة المطموبة.
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ثالثاً :استراتيجية التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي:

قامت شركة ( )Forrester Researchوىي شركة متخصصة باألبحاث واالستشارات لرجاؿ األعماؿ
بوضع استراتيجية لتطبيؽ التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي تدعى ب ( )POSTوالتي يمكف

توضيحيا مف خبلؿ الشكؿ رقـ(:)2.5

)االفراد(People
•Assess Your Customers' Social Activities
قيمالنشاطاتاالجتماعيةلزبائنك•

)األهداف( Objective
•Decide What You Want To Accomplish
قررماتريدتحقيقه•

)االستراتيجية( Strategy
•Plan For How Relationship With Customers Will Change
خططلعالقتكمعالزبائن•

)التكنولوجيا( Technology
•Decide Which Social Technologies To Use
حددشبكةأوشبكاتالتواصلاالجتماعيالتيسوفتستخدمها•

الشكؿ رقـ ( )2.5استراتيجية التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي – جرد بواسطة الباحثة

مف خبلؿ الشكؿ رقـ  2.5يمكف توضيح ىذه االستراتيجية عمى النحو التالي:

 .1األفراد ( :)Peopleىـ جميور الشركة المتواجدوف عمى شبكات التواصؿ االجتماعي ،والذي يجب
عمى الشركة معرفتيـ ومعرفة احتياجاتيـ والتواصؿ معيـ واإلجابة عمى أسئمتيـ واستفساراتيـ ،حيث
إنيـ ىـ الجوىر األساسي لمعممية التسويقية عبر شبكات التواصؿ االجتماعي ،وىـ مف يقوموف
بإعادة نشر إعبلنات ومنشورات الشركة وىـ مف يبدوف أراءىـ في الشركة لباقي األفراد

(.)http://www.johnhaydon.com/

 .2األىداؼ ( :)Objectivesبعد معرفة الشركة لسموكيات زبائنيا عبر شبكات التواصؿ االجتماعي
عمييا وضع أىداؼ الخطة التسويقية لدييا مثؿ تطوير سمعة الشركة ،التواصؿ مع الزبائف وتوفير

خدمة أفضؿ ليـ لمحصوؿ عمى والء ورضا الزبائف (.)http://www.johnhaydon.com/

 .3الستراتيجية ( :)Strategyالمقصود بيا ىو المكاف الذي ترغب الشركة أو المؤسسة بالوصوؿ لو
ومف ثـ تقوـ بتحديد اليدؼ الذي ترغب الشركة بتحقيقو (نور الديف ،ص .)2014 ،9
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 .4التكنولوجيا ( :)Technologyبعد معرفة الجميور وتحديد األىداؼ ،ووضع االستراتيجية يجب
اختيار الطرؽ وشبكات التواصؿ االجتماعي التي سوؼ يتـ استخداميا في العممية التسويقية لمشركة

(.)http://www.johnhaydon.com/

 .5والبعض يقوـ بإضافة حرؼ ( )Eوالذي يعني ( )Evaluationأي التقييـ حيث إف كؿ استراتيجية يتـ
عمؿ تقيـ ليا ،والتي مف خبلليا يتـ وضع مؤشرات وعبلمات لمدى نجاح أو فشؿ االستراتيجية مثؿ

(نور الديف ،2014 ،ص.)9

بناء عمى ما سبؽ يتضح لمباحثة أف عممية التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي ال تكوف بشكؿ
ً
عشوائي وانما مف خبلؿ استراتيجية واضحة يتـ مف خبلليا دراسة السوؽ المستيدفة واألفراد ومعرفة
متطمباتيـ ومف ثـ تحديد أىداؼ المنظمة وأىداؼ العممية التسويقية ،وبعدىا يتـ تحديد االستراتيجية التي

سوؼ تعتمدىا المنظمة في عمميتيا التسويقية ،والتي مف خبلليا يمكف لممنظمة أف تختار وتحدد
التكنولوجيا وشبكات التواصؿ التي سوؼ يتـ اعتمادىا في تسويؽ المنظمة ألعماليا وكأي عممية تنظيمية

تتـ داخؿ المنظمة فإنيا تحتاج إلى تقييـ ىذه االستراتيجية وقياس مدى نجاح تطبيقيا وبذلؾ يمكف ألي

منظمة أف تبدأ عمميتيا التسويقية خبلؿ شبكات التواصؿ االجتماعي ،ولكي تسطيع أف تنجز عمميا
وخطتيا ،ألنيا بحاجة إلى فريؽ عمؿ متخصص في التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي يممؾ

الخبرة والقدرة عمى تعمـ كؿ ما ىو جديد.

رابعاً :فريؽ التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي داخؿ المنظمة:

مف الضروري وجود فريؽ متكامؿ لمتواصؿ مع العمبلء ،بحيث يكوف ليذا الفريؽ أىداؼ واضحة منبثقة

عف أىداؼ المنظمة ،والتي مف أىميا زيادة األرباح وتخفيض التكاليؼ ،وتحقيؽ رضا ووالء الزبوف
ويجب عمى فريؽ التسويؽ العمؿ لتحقيؽ ىذه األىداؼ الثبلثة والتواصؿ مع الزبائف مف خبلؿ صفحات

المنظمة عمى شبكات التواصؿ االجتماعي ،والحصوؿ عمى المعمومات مف أقساـ المنظمة المختمفة

وايصاليا لمزبائف بطريقة واضحة وسيمة عبر ىذه الشبكات (عبد السميع ،2012 ،ص .)16

خامساً :أسس عامة لنجاح التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي:

ىناؾ العديد مف األسس التي يجب توافرىا عند التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي لضماف نجاح

العممية التسويقية والتي ذكرىا (عبد السميع ،2012 ،ص :)18 - 17

أ .القناعة التامة لإلدارة العميا :لكي تتـ العممية التسويقية بشكؿ جيد ،ويتـ توفير كافة الموارد
المادية والبشرية ليا ال يجب أف تكوف اإلدارة العميا فقط موافقة لعممية التسويؽ عبر شبكات

التواصؿ االجتماعي ،ولكف يجب عمييا أف تكوف عمى قناعة تامة بمدى حاجة وأىمية التسويؽ

عبر شبكات التواصؿ االجتماعي المختمفة.
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ب.تأىيؿ وتدريب فريؽ التسويؽ :يجب تأىيؿ فريؽ العمؿ عمى المعمومات التي يجب أف يوصميا
لمزبائف والعمبلء عبر شبكات التواصؿ االجتماعي ويجب أف يمتمؾ فريؽ العمؿ ميارات التواصؿ
ومناقشة الجميور ،ومعرفة الرد عمى سؤاؿ أو استفسار وتوضيح المعمومات البلزمة عف المنظمة
وخدماتيا ،كما يجب تأىمييـ الستخداـ األدوات المختمفة المتوفرة عبر شبكات التواصؿ

االجتماعي في عممية التسويؽ ومراقبة الزبائف حيث يمكف توفير العديد مف الدورات التدريبية

البلزمة لمساعدة الفريؽ عمى االستخداـ األمثؿ لشبكات التواصؿ االجتماعي في عممية التسويؽ.

ت.تنويع األدوات التسويقية عبر مواقع التواصؿ الجتماعي :حيث إف التنويع في كيفية العرض
يعمؿ عمى جذب انتباه الزبائف حيث يمكف استخداـ الصور ومقاطع الفيديو والكتابات ،والروابط

في عرض المعمومات لمزبائف.

ث.تنوع المعمومات المتاحة عبر شبكات التواصؿ الجتماعي :لزيادة تفعيؿ العبلقة مع الزبائف يجب
أف تتضمف المعمومات التي يتـ نشرىا عف المنظمة ومنتجاتيا أي معمومات أخرى مرتبطة
بالمنتج أو الشركة ،فمثبلً تقوـ شركات تكنولوجيا المعمومات بنشر وعرض أي أخبار تقنية جديدة
قد تجذب انتباه الزبائف فبذلؾ تزيد متابعة الزبوف لمشركة عبر شبكات التواصؿ االجتماعي ،ويزيد

التفاعؿ بينو وبيف الشركة.

ج .التركيز عمى العمالء :ألف الزبوف ىو القاعدة األساسية في العممية التسويقية فيجب التركيز عميو
ويجب أف يكوف ىناؾ سرعة في الردود عمى أسئمتو واستفساراتو باستمرار ،فعميؿ واحد ال تشيع

رغبتو قد يكوف سبباً كافياً إلغبلؽ صفحة الشركة.

بناء عمى مما سبؽ يمكف لمباحثة التأكيد عمى بعض النقاط األساسية التي تساعد في نجاح العممية
ً
التسويقية ألي منظمة عبر شبكات التواصؿ االجتماعي بدءاً مف اإلدارات العميا والكوادر البشرية والموارد

انتياء بالزبوف والذي يعد حجر األساس لنجاح أي منظمة،
المادية التي يتـ توفيرىا لمعممية التسويقية و ً
فبرضاه وبتحقيؽ رغباتو تقوـ المنظمة وتتطور ،وفي حاؿ لـ يتـ تنفيذ حاجاتو قد يتـ القضاء عمييا وفي

ظؿ اإلنترنت وشبكات التواصؿ االجتماعي فإف رضا أي زبوف ينتشر بسرعة فائقة وعدـ رضاه ينتشر
بسرعة أكبر وعند خسارة زبوف واحد عبر اإلنترنت فيذا معناه خسارة  10زبائف أو أكثر مقابؿ ىذا

الزبوف.
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سادساً :التسويؽ عبر الفيسبوؾ:

يوفر الفيسبوؾ العديد مف النصائح والطرؽ اليامة والتي تساعد األفراد والمؤسسات عمى استخداـ ىذه

الشبكة كقناة تسويقية لممنتجات .قامت الباحثة باالعتماد عمى الموقع الرسمي لمشبكة والخاص بالتسويؽ،
وكيفية

استخداـ

الشبكة

كقناة

تسويقية

لمشركات

واألفراد

وأصحاب

األعماؿ

المختمفة

(.)/https://www.facebook.com/business
أ .كيؼ يعمؿ الفيسبوؾ لمتسويؽ:
يقوـ الفيسبوؾ بتوضيح طريقة استخدامو في العممية التسويقية لؤلعماؿ والمنظمات ويقوـ بتوفير شروحات
واضحة يستطيع أي مستخدـ االستفادة منيا ،واتباع بعض الخطوات التي تساعده عمى استخداـ الفيسبوؾ

بناء عمى
كشبكة اجتماعية في التسويؽ ألعمالو ،ويوضح الفيسبوؾ أف أساس العممية التسويقية فيو تقوـ ً
ثبلث نقاط أساسية وىي:
 .1صاحب العمؿ :يكوف يتممؾ كافة المعمومات عف طبيعة الشركة واليدؼ منيا.

 .2الفيسبوؾ يعرؼ :يستخدـ الفيسبوؾ حوالي البميوف شخص تربطيـ عبلقات صداقة أو قرابة أو
أي معرفة أخرى ويقوـ بجمعيـ.

 .3الفيسبوؾ يجمع :يقوـ الفيسبوؾ بتعريؼ أصحاب األعماؿ عمى األشخاص الموجوديف
كمستخدميف لمفيسبوؾ ،ويقوـ الجمع بينيـ اعتماداً عمى معمومات يقوـ بتحميميا لؤلشخاص
وأصحاب األعماؿ.

ب .طرؽ التسويؽ عبر الفيسبوؾ
يوفر الفيسبوؾ العديد مف الطرؽ واألساليب التي يمكف مف خبلليا العمؿ عمى تسويؽ المنظمات ومف
ىذه األساليب:

 .1إنشاء صفحة خاصة بالمنظمة:
يمكف ألي شركة أو جية إنشاء صفحة خاصة بيا عبر الفيسبوؾ حيث تحتوي ىذه الصفحة
عمى االسـ التجاري الخاص بالشركة ،نوع وطبيعة عمؿ الشركة ،بيانات االتصاؿ والتواصؿ مع

الشركة مف رقـ الياتؼ والبريد اإللكتروني والموقع اإللكتروني كما تحتوي عمى أوقات وأياـ عمؿ

الشركة ،كما يمكف إضافة وصؼ تعريفي عف الشركة واضافة صور والخدمات التي تقدميا
الشركة.

 .2اإلعالنات المدفوعة :يمكف ألصحاب األعماؿ إنشاء إعبلنات مدفوعة عبر الفيسبوؾ مف خبلؿ
ثبلث خطوات يوضحيا الفيسبوؾ وىي كالتالي:
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اء أكاف اإلعبلف لمنشور معيف أو
 اختيار المحتوى المرغوب باستخدامو في اإلعبلف سو ًإنشاء تصميـ خاص إلعبلف عنو ،أو يمكف اختيار اإلعبلف عف صفحة الشركة الرسمية ليتـ
نشرىا بصورة أكبر.

 -تحديد الفئة المستيدفة مف اإلعبلف والذيف سوؼ يتـ اظيار اإلعبلف ليـ مف خبلؿ تحديد

العمر ليذه الفئة ،الجنس ،الدولة أو المدينة ،ساعات إظيار اإلعبلف خبلؿ اليوـ ،كما يتـ

تحديد المدة المرغوب في نشر اإلعبلف فييا مثبلً خبلؿ أسبوع ،ثبلثة أياـ.

 -تحديد الميزانية المرغوب بدفعيا ليذا اإلعبلف.

 .3اختيار ونشر المحتوى :يمكف ألصحاب صفحة الشركة عمى الفيسبوؾ مف نشر العديد مف
المحتويات المختمفة كنشر كتابات وارفاؽ بعض الصور التعريفية ليا ،كما يمكف نشر مقاطع
الفيديو وعرض مجموعات مف الشرائح المتتالية ليتـ نشرىا كمحتوى واحد.

 .4تطبيقات الفيسبوؾ :يمكف ألصحاب الشركات نشر تطبيقات برمجية خاصة ببعض الحمبلت
اإلعبلنية الخاصة بالشركة ،والتي بدورىا تزيد مف تفاعؿ المتابعيف ليذه الصفحة ،كمثاؿ أف تقوـ

بناء عمى
شركة بإنشاء تطبيؽ لمسابقة تحتوي عمى أسئمة ،ويتـ اختيار فائز بشكؿ عشوائي ً
صحة اإلجابات.

ت .أدوات تساعد أصحاب األعماؿ في العممية التسويقية:

يوفر الفيسبوؾ كشبكة اجتماعية تستخدـ في العممية التسويقية العديد مف األدوات التي تساعد الشركات
والمؤسسات مف متابعة عمميا ومتابعة العممية التسويقية ليا عبر ىذه الشبكة ،والتي سوؼ يتـ ذكرىا في
ىذا المبحث ،كما يوفر العديد مف األدوات التي تساعد في متابعة المعجبيف والمتابعيف لمشركات ،والتي

سوؼ يتـ ذكرىا في مبحث إدارة العبلقة مع الزبائف ،فما يمي بعض األدوات التي يوفرىا الفيسبوؾ
لممساعدة في نشر ومتابعة العممية التسويقية لمشركات.
أولً :اإلحصائيات والتقارير:

يوفر الفيسبوؾ العديد مف اإلحصائيات ،والتي تفيد الشركات في عمميا ومعرفة الفئة المستيدفة والمنافسيف

ومف ىذه اإلحصائيات:
 .1إحصائيات سكانية :يوفر الفيسبوؾ إحصائيات واضحة حوؿ عدد األشخاص المستخدميف لمفيسبوؾ
في مناطؽ مختمفة مف كبل الجنسيف ،إحصائيات حوؿ أكثر الوظائؼ تداوالً ،العبلقات الشخصية:

(متزوج ،خطبة ،)..،المستوى التعميمي.

 .2متابعي الصفحات :يعطي الفيسبوؾ إحصائيات واضحة حوؿ ماىية أنواع الصفحات التي تتابعيا فئة
محددة وفي منطقة محددة.
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ثانياً :التقارير:

يوفر الفيسبوؾ العديد مف التقارير التي تفيد اإلدارة العميا في متابعة العممية التسويقية ومعرفة النتائج

التي تـ التوصؿ إلييا في أي وقت ومف ىذه التقارير:

 .1عدد المتابعيف لمصفحة :حيث يمكف معرفة األشير التي ازداد فييا عدد متابعي الصفحة لمشركة،
ومعرفة التذبذب مف زيادة أو نقصاف في عدد المتابعيف خبلؿ فترة ما.
 .2الفئات العمرية المتابعة :يوفر الفيسبوؾ تقارير لمفئة العمرية المتابعة لمصفحة كما يوفر تقارير
توضح اختبلؼ المتابعيف مف كبل الجنسيف إ ٍ
ضافة إلى الدوؿ المختمفة.
 .3عدد المنشورات :يوضح الفيسبوؾ ومف خبلؿ تقارير محددة عدد المنشورات ،ومدى تفاعؿ المتابعيف
ليا خبلؿ فترة محددة.
 .4تقارير اإلعالنات :يقدـ الفيسبوؾ تقارير مفصمة لئلعبلنات المدفوعة والتي تقوـ بيا الشركة حيث
يعطي عدد األشخاص الذيف شاىدوا اإلعبلف ومدى تفاعؿ الجميور مع اإلعبلف ،كما يوضح مبمغ

اإلعبلف والوقت الزمني الذي لزـ لموصوؿ إلى المبمغ المحدد لو.

كما يوفر الفيسبوؾ إمكانية تحديد الفترة الزمنية التي ترغب الشركة بمشاىدة تقاريرىا ،باإلضافة إلى
خاصية تحميؿ التقارير التي ترغب بيا الشركة وبعدة صيغ مختمفة ألنواع الممفات حيث يمكف حفظ

وتحميؿ التقارير بصياغة  Excelأو .PDF
ثالثاً :إعالنات انستجراـ:

تـ إضافة خاصية جديدة في نياية عاـ (2015ـ) عمى الفيسبوؾ ،وىي إمكانية ربط ومتابعة ونشر

إعبلنات خاصة بالشركة مف خبلؿ الفيسبوؾ ،وعبر حسابيا الخاص عمى الشبكة االجتماعية انستجراـ

وىي شبكة خاصة بمشاركة الصور ومقاطع الفيديو صغيرة الحجـ والتي تصؿ إلى  15ثانية ،فمف خبلؿ

الفيسبوؾ يمكف لصاحب الشركة متابعة نتائج إعبلناتو ومشاىدة اإلحصائيات والتقارير الخاصة بإعبلنات
االنستجراـ ،أي أنو أصبح مف السيؿ جداً متابعة أكثر مف شبكة اجتماعية ومف خبلؿ مكاف واحد.

سابعاً :التسويؽ عبر لينكدإف:

كشفت شركة لينكدإف في بداية عاـ (2016ـ) عف وصوؿ عدد مستخدمييا إلى  414مميوف مستخدـ،
كما كشفت عف أرقاميا المالية المتحققة في الربع األخير مف عاـ (2015ـ) حيث بمغت إيراداتيا 862

مميوف دوالر أي بنسبة زيادة  %34عف إيراداتيا عاـ (2014ـ) ) ،(www.aitnews.comالزيادة في
عدد مستخدمي الشبكة والتوجو إلييا لمبحث عف الشركات أدى إلى توجو العديد مف الشركات إلى استخداـ

شبكة لينكدإف في عممياتيا التسويقية.
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أ .طرؽ وأساليب التسويؽ عبر شبكة المينكدإف:
توفر شبكة لينكدإف العديد مف الطرؽ واألساليب التي تساعد أصحاب األعماؿ والشركات لئلعبلف عف

شركاتيـ وزيادة التواصؿ مع الفئة المستيدفة ،وعميو فإف الباحثة سوؼ تقوـ بعرض بعض مف ىذه

األساليب والطرؽ التي تساعد الشركات في حمبلتيا التسويقية ،ىذه الطرؽ تـ ذكرىا وتوضيحيا في موقع

الشبكة الرئيس ( )www.linkedin.comوفي القسـ الخاص بكيفية التسويؽ عبر شبكة لينكدإف.
أولً :إنشاء صفحة لمشركة:

شبكة لينكدإف توفر ثبلث نصائح لمشركات الستخداـ الشبكة االستخداـ األمثؿ في العممية التسويقية وىي:
 .1اعرؼ جميورؾ :قبؿ إنشاء الشركة صفحتيا الخاصة عمى شبكة لينكدإف فإنو يمكف ألصحابيا
عمؿ بحث سريع عف األشخاص المعنيف بعمؿ الشركة ،وزيارة صفحاتيـ الخاصة عبر الشبكة
ومعرفة ما ىي اىتماماتيـ ،وبذلؾ تكوف الشركة عمى عمـ باىتماماتيـ وما ىي المواضيع التي

تجذب انتباىيـ ،ذلؾ يساعد الشركة عمى إنشاء صفحتيا ونشر المنشورات بما يتناسب مع الفئة
المستيدفة ليا.
 .2إنشاء المحتوى الخاص بالشركة :عمى الشركة أف تقوـ بإنشاء صفحة خاصة بيا عمى الشبكة
مع االخذ بعيف االعتبار أف الزبائف مف خبلؿ ىذه الصفحة سوؼ يحصموف عمى المعمومات

حوؿ الشركة وماىية عمميا ،وعممية إنشاء الصفحة عممية سيمة عبر شبكة لينكدإف حيث تقوـ

الشركة بإضافة الشعار الرسمي ليا ،وصورة توضيحية أخرى ،باإلضافة إلى وصؼ عف الشركة.

 .3اجعؿ صفحة شركتؾ سيمة الوصوؿ :أعطي الفرصة لموصوؿ إلى شركتؾ بشكؿ أسرع مف قبؿ
الزبائف ،وذلؾ بإضافة تخصص الشركة الصحيح ،وربط صفحتيا بالموقع اإللكتروني الرسمي ليا
والمدونة الخاصة بيا باإلضافة إلى روابط صفحتيا عمى شبكات التواصؿ االجتماعية األخرى،

وألف صفحات الشركات تظير في مقدمة نتائج البحث عبر شبكة لينكدإف فكمما كانت المعمومات
الخاصة بالشركة واضحة وصحيحة أدى ذلؾ إلى ظيورىا في النتائج األولى لمبحث.

ىذه نصائح ىامة توفرىا شبكة المينكدإف إلى أصحاب الشركات الراغبيف بإنشاء صفحة خاصة بيـ عبر

ىذه الشبكة ،وكمما التزمت الشركة بيذه النصائح أدى ذلؾ لسيولة وسرعة الوصوؿ إلييا ،مف قبؿ
الشركات األخرى واألشخاص المعنيف بالشركة وما تقدمو مف خدمات.
ثانياً :ربط صفحات الشركة:

توفر شبكة لينكدإف إمكانية ربط صفحات الشركة األخرى مع الصفحة األساسية ليا عبر صفحتيا

األساسية ،وتستخدـ الشركات ىذه الخاصية لمترويج إلى خدمة معينة مف الخدمات التي تقدميا ،فعندما
يقوـ شخص ما بزيارة صفحة الشركة يمكنو الوصوؿ إلى كافة الصفحات الرسمية ليا.
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ثالثاً :اإلعالنات عبر شبكة لينكدإف:

توفر شبكة لينكدإف لمشركات إمكانية إنشاء إعبلنات مدفوعة ونشرىا عبر الشبكة ،حيث توفر الشبكة

ثبلثة أنواع مف اإلعبلنات وىي:

 .1اإلعالنات النصية :وىي إعبلنات مدفوعة لشبكة لينكدإف وتحتوي ىذه اإلعبلنات عمى حجـ
نص باإلضافة إلى صورة توضيحو عف طبيعة اإلعبلف.
وتتـ عممية إنشاء اإلعبلف بعدة خطوات كالتالي:
أ .إنشاء اإلعالف :مف خبلؿ ىذه الخطوة تقوـ الشركة باختيار اسـ الحممة ،والرابط الذي سوؼ يتـ
تحويؿ المستخدـ عميو عند الضغط عمى اإلعبلف ،اختيار الصورة المناسبة لئلعبلف ،والتي يجب

أف تكوف بالحجـ المناسب ،والذي تحدده شبكة لينكدإف وىو عبارة عف ( )50*50بكسؿ ،يتـ
إضافة عنواف لئلعبلف بما ال يزيد عف  25حرؼ باإلضافة إلى وصؼ عف اإلعبلف بما ال
يتجاوز  75حرؼ.
ب .اختيار الفئة المناسبة :تقوـ الشركة باختيار الفئة المستيدفة عبر شبكة لينكدإف ،والتي سوؼ
يظير ليـ اإلعبلف عند دخوليـ إلى ىذه الشبكة ،حيث يمكف لمشركة اختيار فئة عمرية محددة،

أو اختيار أماكف جغرافية محددة كما يمكنيا تحديد مجاؿ الخدمات التي يجب أف يظير ليـ
اإلعبلف ،باإلضافة إلى العديد مف الخيارات المتاحة لدى أصحاب اإلعبلف.
ت.اختيار مبمغ اإلعالف :تقوـ الشركة باختيار مبمغ اإلعبلف والمبمغ الذي سوؼ يتـ نشره عميو
يومياً ،كما يتـ تحديد وقت بدء الحممة ،كما أف الشبكة تقوـ بعرض بعض االقتراحات الخاصة
بمبمغ اإلعبلف اعتماداً عمى الفئة المستيدفة التي قامت الشركة باختيارىا في الخطوة السابقة،

بناء عمى حسابات وألوغاريتمات
وىي تعتبر كمساعدة لمشركة حيث إف ىذه االقتراحات تتـ ً
خاصة بالشبكة.
ث .متابعة اإلعالف :توفر الشبكة تقارير واضحة عف اإلعبلف ،ومدى تفاعؿ الفئة المستيدفة منو وما
ىي المبالغ النقدية التي تـ صرفيا عمى الحممة.
 .2اإلعالنات الترويجية :وىي اإلعبلنات التي مف خبلليا تقوـ الشركة باختيار منشور خاص بيا
قامت بنشره عبر صفحتيا الخاصة عمى شبكة لينكدإف لتقوـ باإلعبلف عنو ،وىي إعبلنات تشبو

إلى حد ما اإلعبلنات النصية في طريقة اإلنشاء إلى أف ليا مميزات تختمؼ عنيا وىي أف تظير
اء أكانت تستخدـ الحاسب الشخصي أـ تطبيؽ الياتؼ النقاؿ الخاص
إلى الفئة المستيدفة سو ً
بشبكة لينكدإف ،كما أف ىذه اإلعبلنات تمكف األشخاص مف التفاعؿ معيا عف طريؽ إضافة
تعميقات أو اإلعجاب بو أو نشره.
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وبناء عمى مما سبؽ يمكف التأكيد عمى أف شبكات التواصؿ االجتماعي تقوـ بتوفير العديد مف األساليب
ً
التي تساعد الشركات في حمبلتيا التسويقية ،وبالتالي يمكف لمباحثة التأكيد عمى أىمية استخداـ شبكات
التواصؿ االجتماعي في التسويؽ لما توفره مف أدوات تساعد الشركات في عمميا ،باإلضافة إلى أعداد
المستخدميف المتزايدة ليذه الشبكات.

وبعد دراسة الباحثة لعدد آخر مف شبكات التواصؿ االجتماعي تبيف ليا أنيا توفر أدوات وأساليب خاصة

بيا تساعد أصحاب األعماؿ في حمبلتيـ التسويقية ،فمثبلً قامت شبكة انستجراـ حديثاً بزيادة مدة مقاطع

الفيديو التي يتـ نشرىا عمييا إلى  60ثانية مما يتيح لمشركات مف نشر محتوى إعبلني بمدة أطوؿ ،كما
توفر شبكة توتير إمكانية اإلعبلف عبرىا وليا أيضاً طرقيا الخاصة في اإلعبلنات.

كما أطمقت شبكة فيسبوؾ في يوـ  2016/02/25تحديثاً جديداً وىي إمكانية تعبير األفراد عف رأييـ

بمنشور ،ليس فقط باستخداـ زر اإلعجاب ،ولكف تـ إضافة عدة أيقونات تفاعمية أخرى وىي المحبة،

الفرح ،االندىاش ،الحزف والغضب ،وعبر ىذا التحديث أصبح ىناؾ عدة آراء مختمفة يمكف لمشخص
استخداميا لمتعبير عف منشور معيف.

ثامنا :الفوائد التجارية لستخداـ شبكات التواصؿ الجتماعي:

ضمف فعميات المؤتمر العالمي الثاني لئلعبلـ اإلسبلمي تـ عرض محاضرة بعنواف اإلعبلـ الجديد

وقضايا المجتمع :التحديات والفرص .قاـ فييا الدكتور سعود صالح كاتب وىو أستاذ مساعد بكمية اآلداب

في جامعة الممؾ بف عبد العزيز – جدة ،عرض فييا الدكتور سعود فوائد استخداـ شبكات التواصؿ
االجتماعي مف الناحية التجارية ( ) http://www.slideshare.net/ويمكف تمخيصيا كما يمي:

 .1تسييؿ عممية إدارة العبلقة مع الزبائف ،وذلؾ مف خبلؿ التفاعؿ المستمر معيـ عبر شبكات
التواصؿ االجتماعي المختمفة.

 .2إمكانية الوصوؿ إلى عمبلء جدد بشكؿ مستمر.

 .3تعريؼ الزبائف بالموقع اإللكتروني الرسمي لمشركة.
 .4بناء وتحسف سمعة الشركة لدى الزبائف.

 .5نشر أخبار وفعاليات الشركة بشكؿ سيؿ وسريع.
 .6إمكانية زيادة مبيعات الشركة.

 .7تعريؼ الجميور والفئات المستيدفة بمنتجات الشركة وخدماتيا.

 .8تمكيف الشركة مف استنباط موظفيف جدد ،وذلؾ باالعتماد عمى صفحاتيـ عبر شبكات التواصؿ
االجتماعي.

 .9االنتشار الواسع لمشركة دوف حدود مكانية أو زمانية.
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.10

مرونة االستخداـ وتنوع األساليب لمتسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي حيث يمكف

لمشركة اختيار شبكات التواصؿ االجتماعي المرغوب بيا ،واختيار الطرؽ واألساليب لمتسويؽ

عبر ىذه الشبكات.

.11

تعتبر شبكات التواصؿ االجتماعي صديقة لمبيئة حيث إف التسويؽ باستخداـ شبكات

التواصؿ االجتماعي ال يستمزـ قطع األشجار أو تمويث لمبيئة.

تاسعاً :التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي والمزيج التسويقي اإل لكتروني:

مما سبؽ يتضح لمباحثة أىمية شبكات التواصؿ االجتماعي في العممية التسويقية وكيؼ يمكف ربط
عناصر المزيج التسويقي الستة والتي تـ اعتمادىا في ىذا البحث( :المنتج ،التسعير ،الترويج ،المكاف،

الخصوصية وأمف المعمومات ،التجييزات المالية والبشرية) حيث:
المنتح :تمكف شبكات التواصؿ االجتماعي الشركات مف عرض منتجاتيا مف خبلؿ استخداـ الصور
ومقاطع الفيديو واستخداـ الجمؿ التسويقية المناسبة ،والتي تمكف مف جذب الزبوف ليا ،كما أنيا توفر
الطرؽ الممكنة لنشر اإلعبلف بطريقة كبيرة مثؿ مشاركة منشور معيف ،واعطاء تنبيو عند إعجاب أو
تعميؽ أحد األصدقاء عمى بعض المنشورات.
التسعير :تمكف شبكات التواصؿ االجتماعي الشركات مف عرض سعر منتجاتيا بطرؽ مختمفة وسيمة
حيث أف الفيسبوؾ في مجموعات البيع والشراء يميز السعر في مكاف مختص ،ويمكف الناشر مف إدخاؿ
السعر بشكؿ منفصؿ ،كما يمكف لمزبوف معرفة ومقارنة األسعار بيف أكثر مف شركة ،ويمكف لمشركات
عمؿ دراسة ألسعار الشركات المنافسة باالعتماد عمى المعمومات التي تقدميا كؿ شركة عبر شبكات
التواصؿ االجتماعي.
الترويج :تتيح شبكات التواصؿ االجتماعي عرض ونشر المنتجات والخدمات بأكثر مف طريقة ،والتي
بدورىا عمى الشركات اختيار الطريقة األفضؿ و المناسبة لعرض منتجاتيا وخدماتيا ،كما تمكف الشركات
مف معرفة طرؽ و أساليب التسويؽ المختمفة ،والتي تعتمدىا الشركات األخرى في عمميتيا التسويقية عبر
شبكات التواصؿ االجتماعي.
المكاف :تعتبر شبكات التواصؿ االجتماعي مف األماكف التي يسيؿ نشر المعمومات عمييا ومشاركتيا مع
األصدقاء ،وسرعة إيصاؿ المعمومة ألكبر عدد ممكف مف األشخاص ،وبالتالي يمكف اعتبارىا ىي خط
الوصؿ السريع بيف الزبوف والشركات.
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الخصوصية و أمف المعمومات :توفر شبكات التواصؿ االجتماعي العديد مف قواعد األماف والحماية عمى
البيانات الشخصية ،والتي ال يمكف نشرىا إال بعد موافقة المستخدـ عمى نشرىا.
التجييزات المالية والبشرية :توفر شبكات التواصؿ االجتماعي كافة المعمومات التي تيـ الشركات
بخصوص العممية التسويقية وتوضح ليـ األمور المالية المطموبة لئلعبلنات ،وغيرىا وعمييا يمكف لمشركة
أف تتوقع المبالغ المالية المطموبة لعمؿ إعبلف وتوفيرىا ،باإلضافة إلى أف أي شخص يرغب في تعمـ
أساسيات التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي يستطيع الدخوؿ عمى ىذه الشبكات ،ومعرفة ما
يمزمو لمبدء بالعممية التسويقية مف خبلليا ،وبالتالي يمكف لمشركات تجييز الكوادر البشرية والمادية
والمالية المطموبة وبيما يتناسب مع حاجاتيا.

الخالصة:

قامت الباحثة بمناقشة بعض الطرؽ واألساليب التي تساعد الشركات في عممياتيا التسويقية عبر شبكتي
الفيسبوؾ ولينكدإف ،وتبيف أف لكؿ شبكة طرقيا المختمفة لمساعدة الشركات في عمميا والوصوؿ إلى الفئة

المستيدفة ،وكيفية تحديدىا ومتابعة اإلعبلنات التي يتـ نشرىا ومتابعة األشخاص الميتميف بعمؿ
الشركة .اعتمدت الباحثة عمى كافة المعمومات مف مصدرىا المباشر حيث قامت باستخداـ شبكتي

الفيسبوؾ ولينكدإف كمصدر رئيس لمحصوؿ عمى المعمومات لما توفره ىاتيف الشبكتاف مف شرح واضح
لكيفية استخداـ كؿ ميزة مف مميزاتيا بطريقة سيمة وبسيطة مع عرض بعض األمثمة التي تساعد

الشركات ،وأي شخص يرغب في معرفة كيفية استخداـ ىاتيف الشبكتيف لمعممية التسويقية.

تختمؼ شبكات التواصؿ االجتماعي بالكيؼ ولكف األساس واحد ،كميا تعتمد عمى زيادة التواصؿ مع

جميع المستخدميف مف كافة أنحاء العالـ ،وكميا تسعى لتوفير درجة معينة مف الرضا لممستخدميف عمى
كافة الفئات المختمفة لؤلفراد أو الشركات كما تحاوؿ الربط بينيـ بأسيؿ وأبسط الطرؽ المتاحة.
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مقدمة:

لـ تعد المؤشرات المالية ىي المقياس الوحيد لنجاح وتقدـ الشركات ،حيث أصبح نجاح الشركة يقاس

بأربعة أبعاد ىي( :البعد المالي ،الزبائف ،العمميات الداخمية والتعمـ والتطور) ،لذا فإف التسويؽ الحديث

أصبح يركز ويستيدؼ الزبوف .حيث يعتبر الزبوف حجر األساس ألي شركة أو مؤسسة وُيعد رضا الزبوف
ىو اليدؼ األساسي ليا .أف التطور الكبير في تكنولوجيا المعمومات ووسائؿ االتصاؿ والتواصؿ وظيور

شبكة اإلنترنت أدى إلى حدوث تطور كبير في كيفية التنافس بيف الشركات ،كما أدى إلى تغير طرؽ
وأساليب تواصؿ الشركات مع الزبائف وكيفية جمع المعمومات البلزمة عنيـ ،باإلضافة إلى تغير في

سموؾ الزبوف نحو الشركة وكيفية جمع المعمومات والعروض المقدمة لو مف قبؿ الشركات المختمفة

واالختيار بينيا .ومع ازدياد تواجد األفراد عمى شبكات التواصؿ االجتماعي ،وتوجو الشركات إلى تسويؽ

البد ليا مف ايجاد الطرؽ واألساليب المناسبة إلدارة
خدماتيا عبر شبكات التواصؿ االجتماعي كاف َ
عبلقتيا مع الزبائف ،وىذا ما سوؼ يتـ التطرؽ لو وعرضو في ىذا المبحث.

أولً :مفيوـ إدارة العالقة مع الزبوف:

إف مفيوـ إدارة العبلقة مع الزبوف ال يقتصر فقط عمى كيفية الحصوؿ عمى زبائف جدد وانما يشمؿ أيضاً
كيفية المحافظة عمى الزبائف الحالييف ،وألىمية ىذه العممية وانشغاؿ المؤسسات والشركات بيا قاـ العديد

مف الباحثيف والكتاب بدراسة إدارة العبلقة مع الزبوف وقاموا بوضع عدة تعريفات ليا منيا:

 تـ تعرفييا عمى أنيا عممية إدارة معمومات كؿ زبوف بشكؿ منفرد ،وادارة االتصاؿ والتواصؿ معكافة الزبائف لتحقيؽ وزيادة والئيـ (أبو منديؿ ،2008 ،ص.)90

 كما عرفيا غالـ وقرشي عمى إنيا كافة النشاطات والعمميات التي تقوـ بيا المؤسسة بيدؼ جمعالمعمومات عف حاجات ورغبات المستيمؾ ،وبالتالي إقامة عبلقة طويمة األمد معو (غالـ وقرشي،
 ،2011ص.)56

 كما تـ تعريفيا عمى أنيا استراتيجية ىدفيا الزبوف لمحصوؿ عمى والئو ورضاه واالستحواذ عميو عفطريؽ تقديـ أفضؿ الخدمات والمنتجات لو (الشبيؿ ،2012 ،ص.)18

 كما عرفتيا السعدني عمى أنيا" استراتيجية إدارية متكاممة تعمؿ عمى تحقيؽ قيـ ومنافع لمعمبلء مفخبلؿ التواصؿ بيف األفراد والعمميات ،والتكنولوجيا لتحقيؽ المنافع المتبادلة لكؿ مف المنظمة
والعمبلء" (السعدني ،2012 ،ص.)13
بناء عمى مما سبؽ يمكف لمباحثة أف تعرؼ إدارة العالقة مع الزبوف تعريفاً إجرائياً عمى أنو كافة
و ً
الطرؽ واألساليب والدراسات التي تقوـ بيا المؤسسة لجمع المعمومات الالزمة عف حاجات ورغبات
زبائنيا وتقديـ الخدمات األفضؿ ليـ ،والتي تمكف المؤسسة مف المحافظة عمييـ والحصوؿ عمى

ول ئيـ ورضاىـ.
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ثانياً :أىداؼ إدارة العالقة مع الزبوف:

إف اليدؼ األساسي إلدارة العبلقة مع الزبوف ىي تعظيـ وزيادة رضا الزبوف واالحتفاظ بو ،وذلؾ مف
خبلؿ اإلدارة الجيدة لعبلقات الزبائف حيث يمكف لمشركة (أبو منديؿ ،2008 ،ص:)91
 .1جذب العمبلء الجدد.

 .2التركيز عمى خدمة الزبوف وتوفير كؿ ما يمزـ لو وبالتالي تخفيض التكاليؼ.
 .3زيادة وتحسيف جودة خدمة الزبائف والمنتجات.
 .4إمكانية الدخوؿ إلى أسواؽ جديدة.

 .5القدرة عمى عمؿ تحميؿ لممنافسيف ودراسة السوؽ بشكؿ جيد.
 .6إمكانية اقامة عبلقات جيدة ومفيدة مع الشركات األخرى.

 .7القدرة عمى متابعة األشخاص الناجحيف في التسويؽ والمبيعات.

 .8تخفيض التكاليؼ الغير المرئية ،وىي عبارة عف النفقات التي تتكمفيا الشركة في الحمبلت
الدعائية والترويجية لممنتجات والخدمات التي تقدميا الشركة.
تعتبر إدارة العبلقة مع الزبوف مف اىـ المجاالت التي يخدميا التسويؽ اإللكتروني مف حيث إمكانية

تسييؿ االتصاؿ والتواصؿ مع الزبائف وتقديـ طمباتيـ والشكاوى الخاصة .إف إلدارة العبلقة مع الزبوف

الكثير مف الفوائد التي تساعد الشركات والمؤسسات عمى االستم اررية والتطور في إنتاجيا ،وتحقيؽ حاجة

ورغبة الزبائف بأفضؿ األشكاؿ والطرؽ الممكنة.

ثالثاً :التسويؽ اإل لكتروني وادارة العالقة مع الزبوف:

كافة تعريفات التسويؽ اإللكتروني تعتمد عمى استخداـ كافة شبكات االتصاالت لتحقيؽ رضا الزبائف،
حيث يعتمد االستخداـ ىذا عمى العمميات التسويقية المختمفة وعناصر المزيج التسويقي .إف بناء

استراتيجية واضحة ومحددة لخدمة الزبائف ،والحصوؿ عمى رضاىـ يعني تطبيؽ فعاؿ لعمميات التسويؽ
اإللكتروني ،ولتحقيؽ ىذا الرضا يجب استخداـ أربعة معايير أساسية (فضيمة ،2010 ،ص:)74
 .1تقديـ الخدمات المتميزة لتحقيؽ جودة في العبلقة والتعامؿ مع الزبائف.
 .2استخداـ شبكة اإلنترنت بشكؿ بسيط وسمسؿ ،مف حيث العرض وحصوؿ الزبوف عمى كافة
خدماتو بسيولة.

 .3المحافظة عمى خصوصية وأمف معمومات الزبائف.

 .4متابعة والتواصؿ مع الزبائف بشكؿ مستمر لمتأكد مف حصوليـ عمى الخدمة أو المنتج المرغوب.
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رابعاً :إدارة عالقة الزبائف الجتماعية

)(Social Customer Relation Managment

SCRM

تواجد زبائف الشركات بشكؿ دائـ ومتزايد عمى شبكات التواصؿ االجتماعي فرض عمى ىذه الشركات

استخداـ ىذه الشبكات في تحقيؽ أىدافيا التجارية والتواصؿ مع الزبائف بشكؿ مستمر وأدى ذلؾ إلى

ظيور ما يسمى إدارة عبلقة الزبائف االجتماعية  ،SCRMلذلؾ قاـ العديد مف الكتاب والباحثيف بتعريؼ
 SCRMكما يمي:

 ىي عبارة عف استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعية قناة جديدة لربط العبلقات مع الزبائف وتسييؿالتفاعؿ بينيـ وبيف الشركة (نور الديف ،2014 ،ص.)16

 ىي عبارة عف استراتيجية تجعؿ الشركة عمى مقربة وصمة أكبر مع الزبوف (،2014 ،Johnssonص .)20

 ىي عبارة عف أدوات تزيد مف تفاعؿ الزبائف مع الشركات عبر شبكات التواصؿ االجتماعية المختمفةمما يزيد مف االتصاؿ والتواصؿ بيف الشركات ،وزبائنيا وتمكف الشركة مف معرفة زبائنيا وحاجاتيـ

ورغباتيـ ( ،2013 ،Halovaص.)33-32

وعميو يمكف لمباحثة أف تعرؼ  SCRMتعريفاً إجرائياً عمى أنو استخداـ شبكات التواصؿ الجتماعي

المختمفة ( )Facebook, Linked In, Twitter, Instagram, YouTubeوغيرىا مف الشبكات
واستخداـ كافة الطرؽ واألساليب المتاحة عبر ىذه الشبكات لزيادة التصاؿ والتواصؿ بيف الزبائف

والشركات.
في ضوء التعريفات السابقة يتبيف أف مفيوـ إدارة عبلقة الزبائف االجتماعية يشمؿ أربعة عناصر كما ىو
مبيف في الشكؿ :2.6

الشكؿ رقـ ( )2.6عناصر إدارة العالقة مع الزبوف جرد بواسطة الباحثة
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 .1الزبوف :ىو عبارة عف الزبوف الجيد والذي تزيد أرباح الشركة مف خبللو.

 .2العالقات :عبارة عف العبلقة بيف الشركة وزبائنيا والتي تكوف بشكؿ مستمر عبر شبكات التواصؿ
االجتماعي

 .3اإلدارة  :إمكانية التغيير والتطوير المستمر في عمميات االتصاؿ بيف الشركة وزبائنيا.

 .4شبكات التواصؿ الجتماعي :وىي القناة التي تتـ مف خبلليا عممية التواصؿ مع الزبائف بفعالية أكثر
ومستمرة.
خامساً :الفرؽ بيف إدارة عالقات الزبائف التقميدية ( Customer Relationship

 CRM )Managementوادارة عالقات الزبائف الجتماعية :SCRM

الجدوؿ رقـ ( )2.4يوضح الفرؽ بيف  CRMو SCRMوالذي يوضح الفرؽ بينيـ عف طريؽ طرح عدة
أسئمة واإلجابة عمييا توضح الفروؽ بينيما (نور الديف ،2014 ،ص .)17
جدوؿ رقـ ( )2.4الفرؽ بيف  CRMو SCRM

السؤاؿ

CRM

SCRM

مف ىو المستيدؼ

يقتصر التعامؿ عمى فئة محددة مف الزبائف

يستيدؼ العديد والكثير مف الزبائف

ماذا

الشركة ىي التي تحدد اإلجراءات

الزبوف ىو الذي يحدد اإلجراءات

متى
أيف

تكوف إدارة العبلقة مع الزبوف خبلؿ وقت
الدواـ الرسمية لمشركة
في قنوات محدودة مف طرؼ الشركة

خبلؿ ساعات راحة الزبوف
عبر شبكات التواصؿ االجتماعي

مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يمكف لمباحثة أف تبلحظ أف االختبلؼ األساسي بيف  CRMو SCRMىو

الطريقة التي يتـ التواصؿ بيا مع الزبوف حيث إف التواصؿ في  SCRMيكوف بشكؿ إلكتروني وباألخص
عبر شبكات التواصؿ االجتماعي المختمفة.

سادساً :أدوات وبرامج تساعد في عممية :SCRM

تمكف الباحثة مف خبلؿ البحث ومف خبلؿ مقابمة أجرتيا الباحثة مع أحد مسوقي شبكات التواصؿ

االجتماعي في إحدى شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة في التوصؿ إلى مجموعة مف األدوات
والبرامج التي تساعد الشركات في عممية إدارة العبلقة مع الزبوف عبر شبكات التواصؿ االجتماعي وىي:
Hootsuite .1
ىي عبارة عف أداة تساعد الشركات عمى ربط كافة صفحاتيا الرسمية عبر شبكات التواصؿ االجتماعي
في مكاف واحد ،الموقع الرسمي ليذه األداة ىو ،/https://hootsuite.comأىـ مميزات ىذه األداة ىي:
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 التعامؿ مع الزبائف بكفاءة :حيث تمكف الشركة مف عرض كافة صفحاتيا الرسمية عبر شبكاتالتواصؿ االجتماعي في لوحة تحكـ واحدة ،مع القدرة عمى الرد والتعميؽ عمى الزبائف بشكؿ سريع

وسيؿ.

 المساعدة في الحصوؿ عمى القرار الصحيح :حيث توفر ىذه األداة العديد مف التقارير الميمة ،والتيتساعد اإلدارة عمى اتخاذ الق ار ارت المختمفة مثؿ تمكيف الشركة مف مشاىدة تقارير تفصيمية عف آراء

الزبائف إلى آراء (إيجابية ،سمبية ،طبيعية).

 التعامؿ مع شبكات التواصؿ الجتماعي بشكؿ مرف :حيث يمكف لمشركة مف إضافة أكثر مفمستخدـ عمى حسابيا وبصبلحيات مختمفة ،تساعد ىذه األداة عمى إمكانية تقسيـ المياـ عمى فريؽ
العمؿ.

 حماية حسابات الشركة :توفر ىذه األداة درجة عالية مف األمف والحماية لحسابات الشركة المختمفة.Buffer .2

الرابط الرسمي ليذه األداة ىو /https://buffer.comوتوفر ىذه األداة العديد مف المميزات:

 ربط حسابات الشركة :يمكف لمشركة ربط كافة حسابتيا عبر شبكات التواصؿ االجتماعي في مكافواحد.

 إمكانية النشر مرة واحدة :تستطيع الشركة نشر منشور مف مكاف واحد وعمى كافة صفحاتيا الرسميةعبر شبكات التواصؿ االجتماعي المختمفة مرة واحدة.

 جدولة المنشورات :تمكف ىذه األداة مف جدولة المنشورات لمشركة عبر أو قات مختمفة ونشرىا بشكؿأوتوماتيكي عند حموؿ وقت النشر ليا.
كما تمكنت شركة مف شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة بنشر نسخة أولية مف برنامج يساعد

في إدارة العبلقة مع الزبوف وىي شركة  ،Unit One Groupوىذه األداة تسمى  ،SM2وىي:
 )Social Media Smart Management( SM2 .3ومف أىـ مميزات ىذه األداة:

 ربط أكثر مف حساب :تمكف ىذه األداة الشركة مف ربط أكثر مف حساب ليا ،وعبر أكثر مف شبكةتواصؿ اجتماعي في مكاف واحد.

 في ضغطة واحدة :يمكف لمشركة مف جمع التعميقات والرسائؿ والمنشورات الخاصة بيا في مكافواحد ومف ثـ إمكانية التفاعؿ معيا مف رد ونشر وارساؿ.

 الحماية :تمكف ىذه األداة مف إضافة العديد مف األشخاص ضمف فريؽ العمؿ ودوف الحاجةإلعطائيـ ونشر كممات المرور الخاصة بالشركة عبر شبكات التواصؿ االجتماعي.
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 التفاعالت الالمحدودة :تمكف ىذه الشركة العديد مف التفاعبلت البلمحدودة مف نشر منشورات جديدةعبر شبكات التواصؿ االجتماعي ،وارساؿ الرسائؿ المختمفة ،والرد عمى كافة تعميقات وأسئمة الزبائف

المختمفة.

 تصنيؼ آراء الزبائف :تمكف ىذه األداة الشركة مف تصنيؼ كافة ردود وتعميقات الزبائف عمىحساباتيا الرسمية إلى أربعة تصنيفات( :إيجابية ،سمبية ،طبيعية ،أو سؤاؿ).

 إدارة الفريؽ :تمكف الشركة مف إضافة المياـ ومتابعتيا مع الفريؽ عبر ىذه األداة.ما يميز ىذه األداة عف األدوات السابقة ىو إمكانية تحميؿ التعميقات والردود عمييا بالمغة العربية ،وىي
المغة األـ التي تتعامؿ بيا نسبة عالية مف الشركات ،باإلضافة إلى إمكانية تصنيؼ الزبائف بشكؿ يدوي

مف خبلؿ لوحة التحكـ إلى زبائف ميميف ويجب االىتماـ بيـ ومتابعتيـ أو مف خبلؿ مقترح يتـ اقتراحو

مف خبلؿ النظاـ بأف الزبوف عبارة عف شخص ميـ اعتماداً عمى عدد المتابعيف لو أو المعجبيف بو عبر

شبكات التواصؿ االجتماعي ،باإلضافة إلى أف النظاـ يقوـ باقتراح بعض الردود التي يمكف استخداميا

في الرد عمى أسئمة أو تعميقات المتابعيف والزبائف بشكؿ أوتوماتيكي ،ويمكف لمستخدـ النظاـ استخداـ ىذه

الردود في الرد عمى الزبائف ،وبالتأكيد تـ إضافة مجموعة مف التقارير واإلحصائيات التي تيـ الشركة

وتساعدىا عمى اتخاذ الق ار ارت المناسبة ليا.

ومما سبؽ يمكف لمباحثة أف تبلحظ أف أىـ المزايا التي توفرىا ىذه األدوات ىي تمكف الشركة مف جمع
كافة حساباتيا الرسمية عبر شبكات التواصؿ االجتماعي في مكاف واحد ،باإلضافة إلى إمكانية الرد عمى

الزبائف ،وتصنيؼ آ راء الزبائف ،وتوفير العديد مف التقارير التي تساعد متخذي الق اررات في الشركة التخاذ

القرار الصائب والسميـ.

الخالصة:

استعرضت الباحثة مف خبلؿ ىذا المبحث تعريفات إدارة العبلقة مع الزبوف ،كما استعرضت األىداؼ

األساسية إلدارة العبلقة مع الزبوف ،ومف ثـ وضحت الباحثة تعريؼ إدارة عبلقة الزبوف االجتماعية،

والتي تعتمد عمى إدارة العبلقة مع الزبوف عبر شبكات التواصؿ االجتماعي ،كما تـ مناقشة العناصر

األربعة األساسية إلدارة عبلقة الزبوف االجتماعية وىي( :الزبوف ،اإلدارة  ،شبكات التواصؿ االجتماعي،

العبلقة) ،باإلضافة إلى توضيح الفرؽ بيف إدارة العبلقة مع الزبوف وادارة عبلقة الزبوف االجتماعية .في
نياية المبحث قامت الباحثة بطرح العديد مف األدوات التي تساعد الشركات في إدارة العبلقة مع الزبائف

وتوضيح أىـ مميزات ىذه األدوات.
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املبحث اخلامس
مقدمة

شركات تكنولوجيا املعلومات يف قطاع غزة

أولً :تعريؼ شركات تكنولوجيا المعمومات
ثانياً :قطاعات شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة
ثالثاً :شركات تكنولوجيا المعمومات وشبكات التواصؿ الجتماعي
الخالصة
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المقدمة:

أصبح قطاع تكنولوجيا المعمومات مف القطاعات اليامة في قطاع غزة لما لو مف دور كبير في كافة
مجاالت الحياة المختمفة ،فظير العديد مف شركات تكنولوجيا المعمومات في عدة قطاعات مختمفة .يمكف

بناء عمى مجاالت عمميا :منيا مف ىي مختصة
تصنيؼ شركات تكنولوجيا المعمومات إلى عدة أنواع ً
ببرمجيات الحاسوب ،وأخرى مختصة بالمعدات الخاصة بأجيزة الحاسوب ومف ىي مختصة في مجاؿ

االتصاالت واإلنترنت وأيضاً منيا المختص بالتدريب واالستشارات التقنية المختمفة.

إ ف ازدياد استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي فرض عمى الشركات التواجد عمى ىذه الشبكات

واالستفادة مف العالـ االفتراضي ،لذلؾ سوؼ تتحدث الباحثة في ىذا المبحث عف تعريؼ شركات
تكنولوجيا المعمومات ،قطاعات شركات تكنولوجيا المعمومات المختمفة ،مدى تواجد شركات تكنولوجيا

المعمومات عمى شبكات التواصؿ االجتماعي ،والتي تناولتيا الباحثة مف خبلؿ ىذا البحث وىي شبكة

الفيسبوؾ وشبكة المينكدإف.

أولً :تعريؼ شركات تكنولوجيا المعمومات:

عرفت مرسي كور شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت عمى أنيا "عبارة عف شركات أو أفراد بما
فييـ أصحاب أعماؿ حرة والتي تقوـ منتجاتيـ الرئيسية عمى التكنولوجيا (كالسمع أو الخدمات) ويكمف

اليدؼ األساسي ليذه الشركات في تحقيؽ الربح( ".تقرير دراسة احتياجات سوؽ العمؿ لبلقتصاد الرقمي
في قطاع غزة ،2013 ،ص.)8
الجدير ذكره أف مرسي كور ىي منظمة دولية غير ربحية تعمؿ في مجػاؿ التنميػة واإلغاثػة الدوليػة ،تخػدـ
ى ػ ػػذه المنظم ػ ػػة أكث ػ ػػر م ػ ػػف  19ممي ػ ػػوف ش ػ ػػخص ف ػ ػػي أكث ػ ػػر م ػ ػػف  40دول ػ ػػة ،تتواج ػ ػػد ى ػ ػػذه المنظم ػ ػػة ف ػ ػػي
فمسػ ػػطيف منػ ػػذ الثمانينػ ػػات ،ويوجػ ػػد ليػ ػػا عػ ػػدة مكاتػ ػػب فػ ػػي فمسػ ػػطيف فػ ػػي كػ ػػبل مػ ػػف القػ ػػدس وراـ اهلل وغ ػ ػزة

()https://www.mercycorps.org

ثانياً :قطاعات شركات تكنولوجيا المعمومات:

اتحاد شركات أنظمة تكنولوجيا المعمومات الفمسطينية (بيتا )2016،والتي تمثؿ ما يقارب  150شركة

فمسطينية تعمؿ في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت،حيث إف الباحثة سوؼ تقوـ باعتماد قائمة

الشركة المدرجة في قائمة بيتا داخؿ قطاع غزة ،والتي تعتبر شركات تكنولوجية رسمية وفعالة ،حيث

قامت بيتا بتصنيؼ شركات تكنولوجيا المعمومات إلى أربعة قطاعات مختمفة وىي:

 .1قطاع التصالت :يشمؿ ىذا القطاع شركات تكنولوجيا المعمومات التي تعمؿ في مجاؿ اإلنترنت
واالتصاالت ،الجدوؿ  2.5يوضح قائمة الشركات في ىذا القطاع والتي تشمؿ  7شركات وبنسبة

 %16.6مف إجمالي شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة.
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جدوؿ رقـ ( :)2.5شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة التي تعمؿ في قطاع التصالت
رقـ متسمسؿ

الشركة

الموقع اإل لكتروني

عدد الموظفيف

1

شركة زياد مرتجى واخوانو

www.z-mourtaga.ps

50

2

شركة أورانج فمسطيف لبلستثمار التكنولوجي

www.orange.ps

42

3

شركة سبيد كميؾ

www.speedclick.ps

40

4

شركة فيوجف لخدمات اإلنترنت وانظمة االتصاالت

www.fusion.ps

40

5

شركة نت ستريـ لخدمات اإلنترنت

netstream.ps

30

6

شركة سيتي نت لممعموماتية وخدمات اإلنترنت

www.citynet.ps

12

7

ألترانت لبلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات

www.ultranet.ps

10
224

المجموع
*تـ ترتيب الشركات باالعتماد عمى عدد الموظفيف األعمى عدد ثـ األقؿ

 .2قطاع البرمجيات :يشمؿ ىذا القطاع شركات تكنولوجيا المعمومات التي تقدـ خدمات برمجية مف
برامج خاصة بالشركة أو تطوير المواقع اإللكترونية وتطبيقات المحموؿ المختمفة ،الجدوؿ 2.6

يوضح قائمة الشركات في ىذا القطاع والتي تشمؿ  16شركات وبنسبة  %38مف إجمالي شركات

تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة.
رقـ متسمسؿ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

جدوؿ رقـ ( :)2.6شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة التي تعمؿ في قطاع البرمجيات
الشركة
شركة الوحدة األولى لتكنولوجيا المعمومات
مؤسسة مشارؽ لمتجييزات واالنتاج
شركة المستقبؿ ألنظمة المعمومات
شركة نبراس لئلعبلـ وتكنولوجيا المعمومات
شركة التقنيات الحديثة (إـ تي سي)
شركة مؤسسة القمعة
شركة أطياؼ لمتكنولوجيا
شركة الطارؽ لمنظـ والمشاريع
شركة المطوروف بمس
وب كـ تكنولوجي لبلستثمار
New Solutions
Rozn
World Links For ICTشركة
سيداتا ألنظمة المعمومات واالتصاالت
فمسطيف لتقنية االتصاالت والمعمومات
ويرىاوس لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
المجموع

الموقع اإل لكتروني
http://www.unitone.ps
www.mashareq.ps
http://www.fis.ps
www.nepras.com
http://www.mtc.ps
www.castlesoft.net
www.atyaf.co
ww.altariq.ps
http://developers.ps/
http://www.webcom.ps/
http://newsolutions.ps/
http://www.worldlinks.ps
www.pcit.ps
www.ictwarehouse.pro

*تـ ترتيب الشركات باالعتماد عمى عدد الموظفيف األعمى عدد ثـ األقؿ
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عدد الموظفيف
115
35
21
18
16
16
10
10
10
10
10
10
9
8
8
4
310

 .3قطاع عتاد الحاسوب واإل لكترونيات :يعمؿ في ىذا القطاع شركات تكنولوجيا المعمومات التي
تعمؿ عمى استيراد أجيزة الحاسوب المختمفة وكؿ األدوات التي تستخدـ لمحاسوب والقطع

اإلضافية التي يتـ إضافتيا ألجيزة الحاسوب مثؿ السماعات وشرائح الذاكرة وغيرىا مف األدوات
المختمفة ،الجدوؿ  2.7يوضح قائمة الشركات التي تعمؿ في قطاع عتاد الحاسوب والتي تشمؿ

 14شركة تمثؿ  %33.3مف إجمالي شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة.

جدوؿ رقـ ( :)2.7شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة والتي تعمؿ في قطاع عتاد الحاسوب واإل لكترونيات
رقـ

عدد

الشركة

الموقع اإل لكتروني

1

شركة مؤسسة الحمو لمتجارة والصناعة والمقاوالت ـ .ض

www.elhelo.com

48

2

شركة ديجتاؿ زوف لمشبكات الذكية

www.smartnet.ps

20

3

PC – Home

www.pchome.ps

15

4

شركو عالـ الكمبيوتر ـ خ ـ

WWW.PCWORLD.PS

12

www.jamalsons.com

10

6

شركة بدكس لتكنولوجيا المعمومات

http://www.pdx.ps

10

7

شركة فبلش تؾ لمكمبيوتر واإللكترونيات

-

10

8

شركة ماجيؾ تؾ

http://www.amassico.com/

10

9

شركة Technical service center

www.tscgaza.com

10

10

شركة كمبيوتر كونكت

www.connect.ps

8

11

شركة فيوتشر تؾ

www.futuretech.ps

6

-

10

13

شركة بيساف تيؾ

http://www.bisantech.ps/

10

14

شركة القدس لتكنولوجيا المعمومات

www.jit-co.ps

16

متسمسؿ

5

12

شركة أبناء جماؿ ألنظمة االتصاالت والكمبيوتر
المحدودة

شركو الفانور لتكنولوجيا الكيرباء واالتصاالت والتجارة
العامة

المجموع

الموظفيف

195

*تـ ترتيب الشركات باالعتماد عمى عدد الموظفيف األعمى عدد ثـ األقؿ

 .4قطاع التدريب والستشارات :يضـ ىذا القطاع شركات تكنولوجيا المعمومات التي تعمؿ في
التدريب وتوفير الدورات التدريبة البلزمة في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات لفئات مختمفة كما
يتضمف أيضاً الشركات التي تعمؿ في مجاؿ تقديـ االستشارات التقنية المختمفة ،الجدوؿ 2.8

يوضح قائمة الشركات في ىذا القطاع ،والتي تشمؿ  5شركات بنسبة  %11.9مف إجمالي

شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة.
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جدوؿ رقـ ( :)2.8شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة والتي تعمؿ في قطاع التدريب والستشارات
رقـ

الشركة

الموقع اإل لكتروني

عدد الموظفيف

1

شركة فيجف بمس لتكنولوجيا المعمومات

http://www.visionplus.ps

12

2

شركة ماؼ االستشارية الفمسطينية

http://logicteca.com/

10

3

شركة يوتوبيا لمتدريب وحموؿ تكنولوجيا المعمومات

www.utopia.ps

7

4

شركة افكتس لبلستشارات والتطوير

www.effects.ps

7

5

شركة كمبيوتر الند

http://www.computerland.ps

9

متسمسؿ

45

المجموع
*تـ ترتيب الشركات باالعتماد عمى عدد الموظفيف األعمى عدد ثـ األقؿ

ثالثاً :شركات تكنولوجيا المعمومات وشبكات التواصؿ الجتماعي

قامت الباحثة ببحث عبر شبكتي التواصؿ االجتماعي فيسبوؾ ولينكدإف عمى شركات تكنولوجيا

المعمومات في القطاعات السابقة وكانت نتيجة البحث حتى تاريخ  14أكتوبر (2016ـ) كما يمي:

 .1قطاع التصالت :الجدوؿ  2.9يوضح شركات قطاع االتصاالت والشبكات ،وما ىي شبكات
التواصؿ االجتماعي المستخدمة مف ىذه الشركات.
جدوؿ رقـ ( )2.9شركات قطاع التصالت وشبكات التواصؿ الجتماعي فيسبوؾ ولينكدإف
رقـ متسمسؿ

الشركة

شبكة فيسبوؾ

شبكة لينكدإف

1

شركة زياد مرتجى واخوانو

√

×

2

شركة أورانج فمسطيف لبلستثمار التكنولوجي

√

×

3

شركة سبيد كميؾ

√

√

4

شركة فيوجف لخدمات اإلنترنت وانظمة االتصاالت

√

√

5

شركة نت ستريـ لخدمات اإلنترنت

√

√

6

شركة سيتي نت لممعموماتية وخدمات اإلنترنت

√

×

7

شركة ألترانت لبلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات

√

×

مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح لمباحثة أف شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع االتصاالت التي
تمتمؾ صفحات خاصة بيا عبر شبكة الفيسبوؾ ىي  7شركات مف أصؿ  7شركات اي بنسبة ،%100

أما مف لدييـ صفحات خاصة بيـ عبر شبكة لينكدإف ىي  3شركات مف أصؿ  7شركات أي بنسبة
.%42.8
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 .2قطاع البرمجيات :الجدوؿ  2.10يوضح الشركات التي تعمؿ في قطاع البرمجيات والتي تمتمؾ
صفحات عمى شبكات التواصؿ االجتماعي.
جدوؿ رقـ ( )2.10شركات قطاع البرمجيات وشبكات التواصؿ الجتماعي فيسبوؾ ولينكدإف
رقـ متسمسؿ

الشركة

شبكة فيسبوؾ

شبكة لينكدإف

1

شركة الوحدة األولى لتكنولوجيا المعمومات

√

√

2

مؤسسة مشارؽ لمتجييزات واالنتاج

√

√

3

شركة المستقبؿ ألنظمة المعمومات

√

√

4

شركة نبراس لئلعبلـ وتكنولوجيا المعمومات

√

√

5

شركة التقنيات الحديثة (إـ تي سي)

√

√

6

شركة مؤسسة القمعة

×

×

7

شركة أطياؼ لمتكنولوجيا

√

√

8

شركة الطارؽ لمنظـ والمشاريع

√

√

9

شركة المطوروف بمس

√

√

10

وب كـ تكنولوجي لبلستثمار

√

√

11

New Solutions

√

×

12

Rozn

√

√

13

شركةWorld Links for ICT

√

√

14

شركة سيداتا ألنظمة المعمومات واالتصاالت

√

√

15

فمسطيف التقنية االتصاالت والمعمومات

√

×

16

شركة ويرىاوس لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت

√

×

مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح لمباحثة أف شركات تكنولوجيا المعمومات العاممة في قطاع البرمجيات،

والتي تمتمؾ صفحات خاصة بيا عبر شبكة الفيسبوؾ ىي  15شركة مف أصؿ  16شركة أي بنسبة

 ،%93.75أما مف لدييـ صفحات خاصة بيـ عبر شبكة لينكدإف ىي  12شركة مف أصؿ  16شركة
أي بنسبة .%75

63

 .3قطاع عتاد الحاسوب واإل لكترونيات :الجدوؿ يوضح قائمة  2.11شركات قطاع عتاد الحاسوب
واإللكترونيات وما ىي شبكات التواصؿ االجتماعي المستخدمة مف الشركات.
جدوؿ رقـ ( )2.11شركات قطاع عتاد الحاسوب واإل لكترونيات وشبكات التواصؿ الجتماعي فيسبوؾ ولينكدإف
رقـ متسمسؿ

الشركة

شبكة فيسبوؾ

شبكة لينكدإف

1

شركة مؤسسة الحمو لمتجارة والصناعة والمقاوالت ـ .ض

√

×

2

شركة ديجتاؿ زوف لمشبكات الذكية

×

×

3

PC – Home

√

×

4

شركو عالـ الكمبيوتر ـ خ ـ

√

×

5

شركة أبناء جماؿ ألنظمة االتصاالت والكمبيوتر المحدودة

√

×

6

شركة بدكس لتكنولوجيا المعمومات

√

×

7

شركة فبلش تؾ لمكمبيوتر واإللكترونيات

×

×

8

شركة ماجيؾ تؾ

√

×

9

شركة Technical service center

√

×

10

شركة كمبيوتر كونكت

√

×

11

شركة فيوتشر تؾ

√

×

12

شركو الفانور لتكنولوجيا الكيرباء واالتصاالت والتجارة العامة

×

×

13

شركة بيساف تيؾ

√

√

14

شركة القدس لتكنولوجيا المعمومات

√

×

مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح لمباحثة أف شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع عتاد الحاسوب
واإللكترونيات والتي تمتمؾ صفحات خاصة بيا عبر شبكة الفيسبوؾ ىي  11شركة مف أصؿ  14شركة

أي بنسبة  ،%75.5أما مف لدييـ صفحات خاصة بيـ عبر شبكة لينكدإف فيي شركة واحدة مف أصؿ
 14شركة أي بنسبة .%7.1
 .4قطاع التدريب والستشارات :الجدوؿ  2.12يوضح قائمة الشركات في قطاع التدريب وما ىي
شبكات التواصؿ االجتماعي المستخدمة مف ىذه الشركات.
جدوؿ رقـ ( )2.12شركات قطاع التدريب والستشارات وشبكات التواصؿ الجتماعي فيسبوؾ ولينكدإف
رقـ متسمسؿ

الشركة

شبكة فيسبوؾ

شبكة لينكدإف

1

شركة فيجف بمس لتكنولوجيا المعمومات

√

√

2

شركة ماؼ االستشارية الفمسطينية

×

×

3

شركة يوتوبيا لمتدريب وحموؿ تكنولوجيا المعمومات

√

×

4

شركة افكتس لبلستشارات والتطوير

√

×

5

شركة كمبيوتر الند

√

×
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مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح لمباحثة أف شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع التدريب

واالستشارات ،والتي تمتمؾ صفحات خاصة بيا عبر شبكة الفيسبوؾ ىي  4شركات مف أصؿ  5شركات

أي بنسبة  ،%80أما مف لدييـ صفحات خاصة بيـ عبر شبكة لينكدإف فيي شركة واحدة فقط مف أصؿ
 5شركات أي بنسبة .%20
بناء عمى مما سبؽ يتضح لنا أف  37شركة مف أصؿ  42شركة أي بنسبة  %88.09مف الشركات
و ً
لدييا صفحات عبر شبكة الفيسبوؾ ،واف  17شركة مف أصؿ  42وبنسبة  %40.4مف الشركات لدييا
صفحات عبر شبكة لينكدإف ،حيث يعتبر قطاع االتصاالت األكثر استخداماً لشبكة الفيسبوؾ بنسبة

 ،%100وأف قطاع البرمجيات األكثر استخداماً لشبكة لينكدإف بنسبة  .%75ىذه النسب توضح أف
شبكة الفيسبوؾ تعتبر أكثر استخداماً مف قبؿ الشركات مقارنة بشبكة المينكدإف ،ىذه النتيجة تؤكد أف
شبكة الفيسبوؾ في فمسطيف تعتبر الشبكة األولى في االستخداـ لدى الفمسطينييف.

الخالصة:

تناولت الباحثة في ىذا المبحث تعريؼ شركات تكنولوجيا المعمومات ،قطاعات شركات تكنولوجيا

المعمومات في فمسطيف اعتماداً عمى تصنيؼ اتحاد شركات تكنولوجيا المعمومات (بيتا) ،مع عرض كافة

الشركات في كؿ قطاع .عرضت الباحثة الشركات في القطاعات المختمفة مع توضيح أيا منيا لدييا

صفحة عبر الفيسبوؾ ولينكدإف ومف منيا ليس لدييا أي صفحات خاصة حيث تبيف أف نسبة %82.8
مف الشركات في كافة القطاعات تمتمؾ صفحة عبر الفيسبوؾ ،وأف  %31.1مف الشركات لدييا صفحة
عبر شبكة المينكدإف.
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة
مقدمة
أولً :الدراسات التي تناولت التسويؽ اإل لكتروني
ثانياً :الدراسات التي تناولت شبكات التواصؿ الجتماعي
ثالثاً :الدراسات التي تناولت التسويؽ وادارة العالقة مع الزبوف
رابعاً :التعميؽ عمى الدراسات السابقة
الخالصة
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مقدمة:

يوجد العديد مف الدراسات التي تناولت التسويؽ اإللكتروني وشبكات التواصؿ االجتماعي والتسويؽ
باستخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي ،كما يوجد العديد مف الدراسات التي تناولت إدارة العبلقة مع

الزبوف ،اختمفت ىذه الدراسات بعدة جوانب منيا :المتغيرات ،مجتمع وعينة الدراسة ،أدوات البحث والعديد
مف الجوانب األخرى .قامت الباحثة باالطبلع عمى مجموعة مف ىذه الدراسات بالمغتيف العربية

واإلنجميزية ،والتي تناولت جانب واحد أو عدة جوانب ذات صمة بموضوع البحث.

يحتوي ىذا الفصؿ عمى مجموعة مف الدراسات التي قامت الباحثة بمراجعتيا واالعتماد عمييا في موضوع

البحث وتـ تقسيـ ىذه الدراسات إلى عدة محاور وىي :أوالً :التسويؽ اإللكتروني ،ثانياً :شبكات التواصؿ

االجتماعي ،ثالثاً :التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي وادارة العبلقة مع الزبوف ،وتـ ترتيب

الدراسات في كؿ محور ترتيباً زمنياً مف األحدث إلى األقدـ ،وتـ تقسيـ كؿ الدراسات داخؿ كؿ محور إلى
ثبلثة تصنيفات وىي :دراسات محمية ،دراسات عربية ،ودراسات أجنبية ،في نياية ىذا الفصؿ تقوـ
الباحثة بالتعميؽ عمى الدراسات السابقة في كافة المحاور ،وتبيف مدى االستفادة منيا وماىي نقاط التشابو

واالختبلؼ بينيا وبيف دراسة الباحثة.

أولً :الدراسات التي تناولت التسويؽ اإل لكتروني:
الدراسات المحمية:

أ .شاىيف ،2013 ،مقومات العمؿ المصرفي اإل لكتروني كأداة لتعزيز وتطوير نظـ الدفع والتجارة
اإل لكترونية

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدى توفر مقومات العمؿ المصرفي اإللكتروني في المصارؼ المحمية

الفمسطينية ،ودورىا في تعزيز وتطوير نظـ الدفع والتجارة اإللكترونية ،اتبع الباحث أسموب المنيج
الوصفي التحميمي ،واستخدـ الباحث االستبانة كأداة لجمع المعمومات حيث قاـ الباحث بتوزيع االستبانة

عمى اإلدارة العميا واإلدارة التنفيذية في البنوؾ المحمية وعددىا  8بنوؾ حيث اعتمد الباحث العينة

الطبقية وقاـ بتوزيع  170استبانة واسترد منيا  150استبانة اي بنسبة  ،%88وقد كاف مف أبرز نتائج
ىذه الدراسة ىو أف ىنالؾ بعض القوانيف والتشريعات التي تحمي البيانات الشخصية لمعمبلء ،ولكف يوجد
قصور في الحماية مف جرائـ الكمبيوتر والحاسوب مما يعرض بيانات العمبلء إلى الخطر ،ومف أبرز

توصيات ىذه الدراسة أنو يجب توفير أنظمة حماية حديثة لحماية الحواسيب مف مخاطر اليجمات

اإللكترونية ،وبالتالي تزيد نسبة المحافظة عمى سبلمة وأمف المعمومات.
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ب .عبيد ،2012 ،دور الخدمات اإل لكترونية المصرفية في تعزيز الميزة التنافسية في قطاع البنوؾ في
محافظة جنيف

وىي دراسة مقدمة إلى المؤتمر االقتصادي في جامعة القدس المفتوحة :نحو تعزيز تنافسية المنتجات

الفمسطينية ،ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة دور الخدمات اإللكترونية المصرفية في تعزيز الميزة التنافسية
في البنوؾ في محافظة جنيف ،وقد استخدـ الباحث االستبانة كأداة لجمع المعمومات حيث تـ توزيع 100

استبانة عمى عمبلء  10بنوؾ في محافظة جنيف ،مف أبرز نتائج ىذه الدراسة أف الخدمات اإللكترونية

تعزز في زيادة الميزة التنافسية لمبنوؾ ،وأنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في الخدمات اإللكترونية
المقدمة مف البنؾ تعزى إلى متغير العمر والمينة ،والمؤىؿ العممي ،ومف أبرز توصيات ىذه الدراسة ىو

العمؿ عمى تعزيز استخداـ الوسائؿ اإللكترونية الحديثة في العمؿ البنكي ،ضرورة ازدياد ارتباط العمبلء

بالبنؾ مف خبلؿ الخدمات اإللكترونية ،والتي بدورىا تعزز الميزة التنافسية ،العمؿ عمى حماية شبكة

اإلنترنت مف االحتياؿ وضماف سرية المعمومات.
ت .األسطؿ ،2009،واقع استخداـ التسويؽ اإل لكتروني لدى البنوؾ العاممة في قطاع غزة
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى واقع استخداـ التسويؽ اإللكتروني لدى البنوؾ العاممة في قطاع غزة

مف وجية نظر العامميف بكافة المستويات اإلدارية المختمفة( :الدنيا ،الوسطى والعميا) ،استخدمت الباحثة
المنيج الوصفي التحميمي ،تمثمت العينة في فئة المستويات اإلدارية المختمفة في البنوؾ العاممة في قطاع

غزة المختمفة والمتمثمة في المسميات الوظيفية التالية (المدير العاـ ،مدراء الفروع ونوابيـ ،المموليف،
رؤساء األقساـ ،المراقبيف وموظفيف اإلدارة العميا) .قامت الباحثة باستخداـ العينة العشوائية الطبقية ،وتـ

اعتماد االستبانة كأداة لجمع المعمومات ،تـ توزيع ( )202استبانة وكانت نسبة االسترداد فييا

( .)%91.8أىـ ما توصمت لو الباحثة عبر ىذه الدراسة إلى أف ىناؾ واقع ممارسة لمتسويؽ اإللكتروني

لدى البنوؾ العاممة في قطاع غزة ،وأيضاً توفر عناصر استخداـ التسويؽ اإللكتروني المتمثمة في( :قاعدة

البيانات ،الثقة واألماف ،الخصوصية والسرية ،دعـ اإلدارة العميا ،البحث والتطوير) بدرجة مرتفعة تصؿ

إلى اكثر مف  ،%80كما توصمت الباحثة إلى أف ىناؾ مجموعة مف المزايا المتحققة لمبنؾ عند استخداـ
التسويؽ اإللكتروني مثؿ توفير الوقت والجيد وتسييؿ المعامبلت الخاصة بالزبائف ،وأنو يعتبر وسيمة
سيمة وسريعة لنشر المنتجات والخدمات المقدمة لمزبائف باإلضافة إلى إمكانية الوصوؿ إلى مجموعة

كبيرة مف الزبائف في منطؽ مختمفة وفي الوقت نفسو ،كماف أنو يحقؽ ميزة في التواصؿ مع الزبائف والرد

عمى استفساراتيـ بشكؿ سيؿ وسريع ،باإلضافة إلى المميزات التي يحصؿ عمييا الزبوف مف خبلؿ

التسويؽ اإللكتروني مثؿ إمكانية إنجاز بعض المعامبلت بشكؿ إلكتروني واضح وسيؿ وسريع مما يؤدي
إلى توفير وقت وتكمفة وجيد عمى الزبائف ،باإلضافة إلى إمكانية التواصؿ مع البنوؾ بأي وقت وبشكؿ
سمس جداً ،إمكانية التعرؼ إلى الخدمات المقدمة مف البنؾ بشكؿ مستمر ،ومعرفة التفاصيؿ الخاصة
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بكؿ خدمة ،كما توصمت الباحثة إلى وجود بعض الصعوبات التي تواجو الموظفيف عند استخداـ التسويؽ

اإللكتروني متمثمةً في ضعؼ المغة االنجميزية ،قمة الخبرة في استخداـ وممارسة التسويؽ اإللكتروني،
نقص الخبرة والميارة عند الموظفيف الستخداـ التقنيات الحديثة في التسويؽ ،ومف أىـ التوصيات التي

توصمت إلييا الباحثة في ىذه الدراسة أنو يجب التركيز عمى العمبلء ،ومعرفة احتياجاتيـ ومعرفة الطرؽ

واألساليب التي تعزز التواصؿ معيـ ،كما أو صت الباحثة بالعمؿ عمى تعزيز استخداـ التسويؽ

اإللكتروني ،العمؿ عمى التخمص مف المشاكؿ التي تواجو العامميف في التسويؽ اإللكتروني ،باإلضافة

إلى تشجيع اإلدارة العميا عمى دعـ خدمات اإلنترنت والتسويؽ اإللكتروني.
الدراسات العربية:

أ .شالش وآخروف ،2011،أثر استخداـ التسويؽ اإل لكتروني في تحقيؽ ميزة تنافسية لشركات الدواء
األردنية

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدى استخداـ التسويؽ اإللكتروني وتأثيره في تحقيؽ ميزة تنافسية لدى

شركات الدواء في األردف ،تضمف البحث دراسة  14شركة دواء في األردف ،استخدـ الباحثوف أسموب

الحصر الشامؿ ،وتـ اعتماد االستبانة كوسيمة لجمع المعمومات ،حيث تـ توزيع  69استبانة عمى كافة
المستويات اإلدارية في ىذه الشركات ،ومف أىـ نتائج ىذه الدراسة ىو توجو شركات الدواء في األردف إلى

استخداـ التكنولوجيا واإلنترنت في التسويؽ بيدؼ متابعة الزبائف ومعرفة آرائيـ وحاجاتيـ ،وباإلضافة إلى
تحقيؽ الشركات ميزة تنافسية مف أجؿ تمنية حصتيا السوقية وتقديـ منتجات وخدمات بأسعار منافسة

لمسوؽ ،مف أبرز توصيات ىذه الدراسة ىو أف عمى شركات الدواء في األردف التوجو إلى استخداـ
التكنولوجيا واإلنترنت في تسويؽ المنتجات والخدمات ،والتي بدورىا تعزز القدرة التنافسية لمشركات محمياً
وعالمياً ،باإلضافة إلى توصية شركات الدواء إلى توفير كادر بشري لديو القدرة عمى استخداـ األساليب
التكنولوجية الحديثة في التسويؽ ،كما أوصى الباحثوف إلى ضرورة توفير بنية تحتية مناسبة والتي تمكف

الشركات مف استخداـ التسويؽ اإللكتروني وأساليبو المختمفة ،باإلضافة إلى ضرورة توفير شروط األماف

والثقة التي تمكف العمبلء مف إجراء عمميات الدفع اإللكتروني والقدرة عمى إنجاز معامبلت الشراء بشكؿ
إلكتروني.
ب .عالية ،2011 ،دور اإلنترنت في مجاؿ تسويؽ الخدمات
ىدفت ىذه الدراسة إلى بياف دور اإلنترنت في مجاؿ تسويؽ الخدمات لدى الشركات الخدماتية ،حيث
تمت الدراسة عمى مجموعة االتصاالت في الجزائر ،حيث تـ اعتماد االستبانة كأداة لجمع المعمومات وتـ

توزيع  34استبانة عمى مدراء المديريات ،كاف أبرز نتائج ىذه الدراسة أف شركات االتصاالت ال تعتمد
عمى خدمات التسويؽ الحديثة وأنو ال يوجد تأثير لئلنترنت عمى تسعير وتوزيع خدمات االتصاالت،
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باإلضافة إلى أف عممية توصيؿ الخدمات إلى الزبوف الزالت شخصية بعيدة عف استخداـ األساليب

الحديثة لمتسويؽ ،وأ نيا تعتمد عمى األساليب التقميدية لتوصيؿ الخدمات لمزبائف ،كاف أبرز توصيات ىذه
الدراسة ىي استخداـ أجيزة إلكترونية في تقديـ الخدمات لمجميور ،باإلضافة إلى المجوء إلى التسعير
المرف ،والذي يعني بإشراؾ العمبلء في تسعير الخدمات المقدمة ليـ ،كما أوصى الباحث بضرورة تفعيؿ

المواقع اإللكتروني الخاصة بشركات االتصاؿ واف تكوف متاحة لمعمبلء عمى مدار  24ساعة باإلضافة

إلى العمؿ عمى إدخاؿ تقنيات التسويؽ اإللكتروني مف معدات وأساليب وطرؽ تساىـ وتساعد في تسويؽ
الخدمات بشكؿ إلكتروني وأيضاً أوصى الباحث بضرورة إشراؾ كادر بشري لديو الخبرة في تقنيات

التسويؽ اإللكتروني وأساليبو وطرقو المختمفة ،والتي تساعد الشركات عمى نشر وترويج خدماتيا
ومنتجاتيا لمزبوف والتواصؿ معو.

ت .فضيمة ،2010 ،أثر التسويؽ اإل لكتروني عمى جودة الخدمات المصرفية
ىدفت ىذه الدراسة إلى بياف أثر التسويؽ اإللكتروني عمى جودة الخدمات المصرفية في القسنطينة ،وىي

إحدى واليات الجزائر ،باإلضافة إلى معرفة األساليب والطرؽ المتبعة في تحسيف جودة الخدمات ،تضمف
البحث دراسة  4بنوؾ مختمفة كما استخدـ الباحث الطريقة العشوائية البسيطة لعمؿ الدراسة عمى عمبلء

البنؾ الحامميف بطاقة بنكية والعمبلء المتعاقديف مع البنؾ في خدمة البنؾ اإللكتروني ،حيث اعتمد

الباحث االستبياف كوسيمة لجمع المعمومات حيث تـ توزيع  580استبانة ،وكاف أىـ نتائج ىذه الدراسة أف
تطور التكنولوجيا وثورة االتصاالت جعمت مف الخدمات المصرفية اإللكترونية أم اًر محتماً سوؼ يفرض

نفسو عمى الخدمات المصرفية ،كما استنتج الباحث أنو ىنالؾ عبلقة بيف توفر قاعدة بيانات لمتسويؽ،
وبيف البحث والتطوير ،واستراتيجية التسويؽ عمى جودة الخدمات المصرفية ،كما أنو يوجد تأثير لمتسويؽ

اإللكتروني عمى جودة الخدمات المصرفية ،وبعد اطبلع الباحث عمى نتائج البحث قاـ بعرض مجموع
مف التوصيات لمبنوؾ في الجزائر منيا :ضرورة اىتماـ البنوؾ بالناحية الجمالية لمموقع اإللكتروني
الخاص بيا لما لو مف أثر عمى الزبائف ،ضرورية قياـ البنوؾ بدارسات مستمرة لمتابعة كؿ ما ىو جديد

في الخدمات المصرفية ،ضرورة توفير بند الثقة واألماف لدى البنوؾ مما يساعد الزبوف عمى القياـ

بالعمبلت البنكية بشكؿ إلكتروني ،وىو مطمأف دوف خوؼ أو قمؽ ،باإلضافة إلى ضرورة متابعة كؿ ما

ىو جديد في عالـ التسويؽ اإللكتروني لموصوؿ إلى الزبائف.

ث .مرزقالؿ ،2010 ،استراتيجية التسويؽ اإل لكتروني لمكتاب في الجزائر دراسة تقييمية لممواقع
اإل لكترونية لمناشريف.

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثير التسويؽ اإللكتروني لمكتاب الجزائري ،وذلؾ مف خبلؿ دراسة

مواقع النشر الخاصة بكتاب جزائرييف ،ومعرفة ما ىي الطرؽ واالستراتيجيات المستخدمة لنشر كتبيـ عبر
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اإلنترنت ومعرفة نقاط القومة والضعؼ لدييـ ،ومعرفة مدى استخداـ ىؤالء الكتاب لمواقع إلكترونية تعتمد

عمى النظاـ العالمي في معايير التصميـ والمحتوى ومقارنتيا مع مواقع مشابية أخرى ،وقد تـ اعتماد

االستبانة كأداة مف أدوات جمع المعمومات ،وقد تمت الدراسة عمى  30موقع لنشر الكتب الجزائرية ،كاف

مف أىـ نتائج ىذه الدراسة ىو أف التطور التكنولوجي الكبير ،ووجود شبكة اإلنترنت استدعى ذلؾ الكتاب

والناشريف لدخوؿ عالـ التجارة اإللكترونية ،ومع ذلؾ فإف عدد الناشريف المتواجديف عمى شبكة اإلنترنت لـ

يكف كبي اًر ،استخداـ الموقع اإللكتروني انحصر في ثبلثة استخدامات وىي عرض الكتب فقطػ ،عرض
وبيع الكتب ولكف بطريقة تقميدية لدفع المستحقات المالية ،عرض وبيع الكتب بشكؿ إلكتروني ،يوجد

حواجز وخوؼ مف السرقة واالحتبلؿ مف خبلؿ شراء الكتب بشكؿ إلكتروني ،استخدـ الكتاب المواقع كأداة

تسويقية ليـ ،أف مواقع اإلنترنت تعتبر أداة لمتواصؿ مع الزبائف بشكؿ مباشر ومعرفة حاجاتيـ ورغباتيـ،

كاف مف أبرز توصيات ىذه الدراسة ىو دعوة الكتاب والناشريف في الجزائر إلنشاء مواقع إلكترونية ليـ
عبر اإلنترنت واستخداميا لنشر كتبيـ ،الدعوة إلى تطوير وتحديث المواقع مف الناحية التقنية والعمؿ
عمى إضافات جديدة تتبلءـ مع التطور التكنولوجي ،دعوة الكتاب إلى إضافة خاصية البيع اإللكتروني

عبر الموقع.
الدراسات األجنبية:

أ، Pawar،2014 .

Study Of The Effectiveness Of Online Marketing On

Integrated Marketing Communication

ىي دراسة كاف اليدؼ منيا دراسة مدى تأثير استخداـ التسويؽ عبر اإلنترنت عمى التسويؽ والتواصؿ

مع الزبائف ،تـ استخداـ العينة االستقصائية كأداة لجمع المعمومات ،قاـ الباحث بتوزيع  200عينة عمى

المؤسسات التعميمية والشركات في ضواحي مومباي ،مف أبز نتائج ىذه الدراسة أف المستيمؾ يعتمد
أكثر مف طريقة ووسيمة لجمع المعمومات التي تيمو عف العبلمة التجارية التي بفضميا بما في ذلؾ
اإلعبلنات التقميدية أو إعبلنات الشركة عمى اإلنترنت ،كما وضحت الدراسة أف رغبة الشركات،

ودخوليـ إلى التسويؽ عبر اإلنترنت كاف بسبب تواجد الزبائف بشكؿ متزايد عمى شبكات اإلنترنت وأف

اإلعبلنات باستخداـ الصوت والصورة والفيديو تساعد وتسيؿ توصيؿ المعمومات لمزبائف ،كما أف الزبوف
يفضؿ وسائؿ التسويؽ اإللكترونية عمى وسائؿ التسويؽ التقميدية مثؿ الراديو والتمفاز ،كما أف الزبوف

يجد أف الشركات يجب عمييا التوجو إلى عممية التسويؽ اإللكتروني ،وفي الوقت نفسو يجد الزبوف أف

التسويؽ اإللكتروني غير آمف ،وقد يؤدي إلى زيادة عمميات االحتياؿ والنصب ،كاف مف أىـ توصيات
ىذه الدراسة أف عمى الشركات التنويع في وسائؿ التسويؽ المختمفة وأف الزبوف عمى عمـ كافي بالوسائؿ
التكنولوجيا الحديثة واإلنترنت لذا عمى الشركات الكبيرة والصغيرة التوجو إلى اإلنترنت واستخدامو في

التسويؽ ،أف الزبوف يستخدـ اإلنترنت كثي اًر لذا عمى الشركات التوجو إلى استخداـ اإلنترنت والتركيز
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عميو في التسويؽ ،يجب عمى الشركات أف تضع التسويؽ عبر اإلنترنت في خطتيا التسويقية

االستراتيجية.

بEmail Marketing in business to business relationship Rautanen, 2012 .
ىدفت ىذه الدراسة إلى توضيح أىمية التسويؽ عبر البريد اإللكتروني لتكويف العبلقات الجيدة لمشركات
مع الشركات األخرى والمحافظة عمى العمبلء الحالييف وجذب عمبلء جدد ،تمت الدراسة عمى فندؽ
يقدـ عدد مف الخدمات لمزبائف منيا الحجز والدفع اإللكتروني ،ويقدـ خدمات االستضافة ،تمت عمؿ

دراسة حالة عمى ىذا الفندؽ حيث تـ استخداـ المقاببلت كأداة لجمع المعمومات ،حيث قاـ الباحث

بإجراء العديد مف المقاببلت في مستويات إدارية مختمفة ،حيث تـ إجراء  5مقاببلت مف داخؿ الفندؽ

أحدىا تمت مع المدير التنفيذي لمشركة باإلضافة إلى مقابمة  3موظفيف مف قسـ التسويؽ ومقابمة واحدة
مف قسـ المبيعات ،باإلضافة إلى اجراء مقابمة واحدة مف خارج الفندؽ ،والتي تمت مع أحد مزودي

خدمة البريد اإللكتروني ،وكاف مف نتائج ىذه الدراسة أف التسويؽ عبر البريد اإللكتروني ليس لو دور

كبير في تحسيف وزيادة عبلقة الشركة مع الشركات األخرى والزبائف ،أيضا تعتبر قاعدة البيانات مف

أىـ عناصر التسويؽ عبر البريد اإللكتروني حيث أف التعامؿ مع قواعد البيانات وحفظ المعمومات

أصبح أسيؿ وامكانية جمع المعمومات المختمفة عف الزبائف أصبح أسيؿ وأسرع في ظؿ تكنولوجيا
المعمومات ،كما تبيف لمباحث اف ليس اليدؼ مف التسويؽ عبر البريد اإللكتروني ىـ الزبائف الحالييف

وانما اليدؼ منو الحصوؿ عمى زبائف جدد ومف أبرز توصيات الباحث كانت ىي إعادة دراسة

الموضوع ولكف عمى فئة مختمفة أو مكاف مختمؼ حيث اف طبيعة المكاف والبيئة ،ليا تأثير عمى مدى
نجاح أو فشؿ خطة التسويؽ عبر البريد اإللكتروني لمشركات.

ثانياً :الدراسات التي تناولت شبكات التواصؿ الجتماعي:
الدراسات المحمية:

ِ
لممشغؿ عبر شبكات
أ .عجور ،2016 ،إدراؾ الباحثيف عف وظائؼ لجاذبية العالمة التجارية
التواصؿ الجتماعي في قطاع غزة

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة تأثير استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي كأداة لخمؽ عبلمة تجارية
لممشغؿ ،معرفة مدي تأثير ذلؾ عؿ إدراؾ الباحثيف عف عمؿ لجاذبية العبلمة التجارية لممشغؿ،

استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي وقامت بعمؿ عينة عشوائية مكونة مف  400مفردة ،حيث
قامت الباحثة باعتماد االستبياف كأداة لجمع المعمومات ،وذلؾ مف خبلؿ نشر استبياف إلكتروني استيدؼ

 400شخص عمى شبكات التواصؿ االجتماعي في قطاع غزة وقامت بنشره عمى شبكات التواصؿ

االجتماعي المختمفة ،كاف أبرز نتائج ىذه الدراسة أنو توجد عبلقة بيف وسائؿ التواصؿ المختمفة
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والمستخدمة مف قبؿ المشغؿ ،وادراؾ الباحثيف عف الوظائؼ لجاذبية العبلمة التجارية لممشغؿ ،باإلضافة

أثر الستخداـ المؤسسات لشبكات التواصؿ االجتماعي بيدؼ بناء عبلمة تجارية ليـ،
إلى أف ىناؾ اً
وتأثير ذلؾ عمى إدراؾ الباحثيف عف الوظائؼ لجاذبية ىذه العبلمة التجارية ،ومف أبرز توصيات ىذه
الدراسة كانت أف عمى الشركات االىتماـ بصفحاتيـ المختمفة عبر شبكات التواصؿ االجتماعي والتركيز
عمى أكثر مف شبكة ،عمى الشركات استخداـ أساليب وطرؽ مختمفة مف وسائؿ التواصؿ االجتماعي،

يجب عمى الشركات توفير كادر بشري مدرب لديو قدرة الرد عمى تعميقات واستفسارات الجميور.
ب .بربخ ،2015 ،اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى شبكات التواصؿ الجتماعي كمصدر
لممعمومات أثناء العدواف اإلسرائيمي عمى غزة 2014ـ

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدى اعتماد النخبة السياسية عمى شبكات التواصؿ االجتماعي كمصدر
أساسي لممعمومات أثناء العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة عاـ (2014ـ) ومعرفة مدى متابعتيـ وأسباب
متابعتيـ ليا ،اعتمد الباحث المنيج الوصفي أثناء الدراسة ،وتـ االعتماد عمى االستبانة والمقاببلت

كأدوات أساسية لجمع المعمومات وكانت الفئة المستيدفة ىي السياسييف وقادة الفصائؿ ،ومحمميف

سياسييف ،ونواب المجمس التشريعي باإلضافة إلى أكاديمييف العموـ السياسية والصحافة واإلعبلـ ،تـ
توزيع  164استبانة وكاف مف أبرز نتائج ىذه الدراسة أف  %78مف المبحوثيف اعتمدوا عمى مواقع

التواصؿ االجتماعي لمحصوؿ عمى المعمومات ،وأف نسبة  %76منيـ كانوا يتابعوف مواقع التواصؿ

االجتماعي بيدؼ الحصوؿ عمى المعمومات ،وجاء الفيسبوؾ في مقدمة شبكات التواصؿ االجتماعي التي
تـ االعتماد عمييا أثناء العدواف لمحصوؿ عمى المعمومات ومف ثـ توتير وبعد ذلؾ يوتيوب ،وكاف مف أىـ

الموضوعات التي كاف يتابعيا المبحوثيف ىي إحصائيات و ازرة الصحة ألعداد الشيداء يومياً ،وكاف مف
أبرز توصيات ىذه الدراسة اىتماـ القائميف عمى الصفحات الفمسطينية عبر شبكات التواصؿ االجتماعي

لتحري الدقة والموضوعية في نشر األخبار ،التغطية الفورية والسريعة لؤلحداث والمعمومات ،ضرورة ذكر

مصدر المعمومة أو الخبر المنشور ومحاولة االبتعاد عف األخبار مجيولة المصدر ،والذي بدوره يزيد مف
ثقة الجميور.
ت .حمودة ،2013 ،دور شبكات التواصؿ الجتماعي في تنمية مشاركة الشباب الفمسطيني في
القضايا المجتمعية.

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثير شبكات التواصؿ االجتماعي في مشاركة الشباب الفمسطيني في

القضايا المجتمعية المختمفة( :البلجئيف ،تيويد القدس وضياع اليوية الفمسطينية ،األسرى ،المياه،
البطالة ،االنقساـ والمصالحة الوطنية ،ارتفاع األسعار ،قضية الوقود والكيرباء ،الرواتب) والتي يتـ نشرىا

وتداوليا عمى شبكات التواصؿ االجتماعي المختمفة ،تمثؿ مجتمع العينة في جميع الشباب الفمسطيني مف
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عمر  18سنة إلى أقؿ مف  35سنة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وفمسطيني الخارج ،تـ

استخداـ االستبانة كأداة لجمع المعمومات حيث تـ توزيع  400استبانة ،وكاف مف أبرز نتائج ىذه الدراسة
أف جميع المبحوثيف يستخدموف شبكات التواصؿ االجتماعي بكافة أنواعيا وأف نسبة  %96.6مف

المبحوثيف أكدوا عمى أ ف شبكات التواصؿ االجتماعي تزيد مف مشاركتيـ في القضايا المجتمعية،
باإلضافة إلى أف النتائج أكدت أف شبكة التواصؿ االجتماعي فيسبوؾ مف أكثر شبكات التواصؿ

االجتماعي استخداماً ،وأف نسبة مستخدمي شبكات التواصؿ االجتماعي لمدة ساعتيف وأكثر خبلؿ اليوـ

كانت  ،%58.8كماف وضحت الدراسة أف نسبة  %60.5مف المبحوثيف يثقوف بدرجة متوسطة
بالمعمومات التي يتـ نشرىا وتداوليا عبر شبكات التواصؿ االجتماعي ،ووضحت الدراسة أف الحصوؿ

عمى األخبار تعتبر مف أبرز الفوائد التي تعود عمى المبحوثيف مف خبلؿ استخداميـ لشبكات التواصؿ
االجتماعي ومف ثـ عمى التوالي التواصؿ مع اآلخريف ،قضاء وقت الفراغ ،المعرؼ في التخصص،

تكويف صداقات وأخي اًر البحث العممي ،وكاف مف أبرز توصيات ىذه الدراسة ىي وضع استراتيجية

إعبلمية متكاممة وواضحة تيدؼ إلى إبراز القضايا المجتمعية المختمفة ،العمؿ عمى إنشاء صفحات
ومجموعات تساعد وتساىـ في دعـ وعرض القضايا المجتمعية الفمسطينية ،استخداـ شبكات التواصؿ

االجتماعي وما توفره مف إمكانيات وقدرات فاعمة وحيوية مف أجؿ دعـ ونشر القضايا المجتمعية

المختمفة ،وكاف مف أىـ البحوث والدراسات المستقبمية الناتجة عف ىذه الدراسة ىي مواكبة مدى القدرة

عمى استثمار شبكات التواصؿ االجتماعي واالستفادة منيا في جميع مجاالت الحياة المختمفة السياسية

واالجتماعية واالقتصادية.

ث .أبوزيد ،2012 ،دور المواقع الجتماعية التفاعمية في توجيو الرأي العاـ الفمسطيني وأثرىا عمى
المشاركة السياسية (دراسة ميدانية)

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أىمية مواقع التواصؿ االجتماعية في توجيو الرأي العاـ الفمسطيني ،حيث
اعتمد الباحث عمى االستبياف والمقاببلت الشخصية كأدوات أساسية لجمع المعمومات ،كما تـ استخداـ

أسموب العينة العشوائية الطبقية حيث تـ اختيار مجموعة مف الطبلب بشكؿ عشوائي مف جامعات غزة:

(جامعة األزىر ،الجامعة اإلسبلمية ،جامعة القدس المفتوحة ،جامعة األقصى) وتـ توزيع  381استبانة
عمى الجامعات بما بتناسب مع عدد طبلب كؿ جامعة ،وتـ اعتماد المقابمة لممختصيف واألكاديمييف في

الجامعات لجمع المعمومات البلزمة منيـ ،وكاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة أف ىذه المواقع تزيد الوعي

السياسي لدى األفراد وتساعد في تعزيز المسئولية االجتماعية لدييـ ،كما بينت الدراسة إلى أف مواقع
التفاعؿ االجتماعية سوؼ يكوف ليا تأثير كبير في الحياة السياسة ،وسوؼ يكوف ليا أثر واضح في

االنتخابات الفمسطينية القادمة ،كما أو صت ىذه الدراسة إلى ضرورة اىتماـ صناع القرار بالمواقع

االجتماعية ،ألنيا تعتبر وسيمة اتصاؿ ميمة وفعالة في الحياة السياسة كما أنيا تعتبر حمقة الوصؿ بيف
74

الجميور وصناع القرار ،باإلضافة إلى ضرورة االىتماـ بطبيعة الحوار والمواضيع التي تدور حوؿ

األمور السياسة ،االستفادة مف ىذه المواقع لدعـ القضية الفمسطينية ومحاولة التأثير في الرأي العاـ
والدولي.
ج( .عابد )2012،بعنواف "دور شبكات التواصؿ الجتماعي في تعبئة الرأي العاـ الفمسطيني نحو
التغيير الجتماعي والسياسي-دراسة وصفية تحميمية" (منشورة)

ىدفت ىذه الدراسة إلى متابعة تطور الدور الذي تقوـ بو شبكات التواصؿ االجتماعي في تشكيؿ الرأي
العاـ لدى الشعوب عامة والشعب الفمسطيني خاصة ،ولتدرس مدى تناوؿ ىذه الشبكات لآلراء واألحداث

الري الفمسطيني ،تـ اعتماد عينة عشوائية وتـ اعتماد االستبانة
وتحميميا وتفسيرىا لمعرفة تأثيرىا عمى أ

كأداة لجمع المعمومات حيث تـ توزيع ( )500استبانة عمى طبلب جامعات غزة ،توصمت الدراسة إلى أف
البريد اإللكتروني يتفوؽ عمى باقي مواقع شبكات التواصؿ االجتماعي ،كما بينت الدراسة أف مستوى دور

شبكات التواصؿ االجتماعي في تعبئة الراي العاـ نحو التغيير االجتماعي والسياسي كاف متوسطاً ،وكاف

مف أ ىـ توصيات الدراسة ضرورة اىتماـ الشركات الراعية لمواقع شبكات التواصؿ االجتماعي بترتيب

أولوياتيا بشكؿ أكبر مما عميو اآلف مف خبلؿ توفير خدمات أفضؿ تعمؿ عمى تحسيف أدائيا ومظيرىا،
ضرورة اىتماـ الشركات المالكة لشبكات التواصؿ االجتماعي عمى الحفاظ عمى القيـ والعادات

والخصوصية لبعض الشعوب.
الدراسات العربية :

أ .نومار ،2012 ،استخداـ مواقع الشبكات الجتماعية وتأثيره في العالقات الجتماعية
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي في العبلقات االجتماعية،

وذلؾ مف خبلؿ دراسة تمت في الجزائر عمى مجموعة مف مستخدمي شبكة التواصؿ االجتماعي

الفيسبوؾ ،حيث تـ االعتماد عمى االستبانة كأداة لجمع المعمومات ،وتـ تقسيـ ىذه االستبانة إلى عدة
محاور وىي :عادات وأنماط استخداـ شبكة التواصؿ االجتماعي الفيسبوؾ ،الدوافع والحاجات التي
تمكف مف خبلؿ استخدامو ،أثر استخداـ الفيسبوؾ في العبلقات االجتماعية ،وتـ توزيع  220استبانة

عمى  11مقيى إنترنت في الجزائر ،وكاف مف أبرز نتائج ىذه الدراسة أف أغمب المبحوثيف يقضوف
ما يقارب  3ساعات عمى الفيسبوؾ يومياً ،أغمب المبحوثيف يفضموف استخداـ التعميقات والدردشة في

التواصؿ مع اآلخريف ،باإلضافة إلى أف اليدؼ ىو التواصؿ مع األىؿ والعائمة واألصدقاء ،كما تبيف
فروؽ بيف استخداـ الذكور واإلناث ،كما بينت الدراسة أف استخداـ الفيسبوؾ يؤثر في العبلقات

االجتماعية لمفرد ،ويقمؿ مف االتصاؿ الشخصي بيف األفراد والعائمة ،كما بينت الدراسة أف موقع
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الفيسبوؾ يعتبر مف المواقع االجتماعية التي تساعد الفرد بااللتقاء مع اصدقائو القدامى وأفراد العائمة

في األماكف المختمفة.

ب .الشيري ،2010 ،بعنواف أثر شبكات التواصؿ اإل لكترونية عمى العالقات الجتماعية" (شبكات
التواصؿ الجتماعي)

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة األسباب التي تدفع نحو االشتراؾ في موقعي فيسبوؾ ()Facebook
وتويتر ( ،)Twitterومعرفة طبيعية العبلقات االجتماعية عبر ىذه المواقع ومعرفة اآلثار االإجابية

والسمبية الناتجة عف استخداـ ىذه المواقع ،اعتمدت الباحثة منيج المسح االجتماعي ،وتعتمد الدراسة

عمى استخداـ االستبياف كأداة لجمع المعمومات حيث تـ توزيع ( )150استبانة عمى طالبات جامعة

الممؾ عبد العزيز لكؿ مف كمية( :اآلداب ،العموـ االنسانية ،العموـ ،االقتصاد واإلدارة ) ،توصمت

الدراسة إلى أف دافع توجو الطالبات إلى مواقع التواصؿ االجتماعي ىو سيولة التعبير عف آرائيف
واتجاىاتيف الفكرية ،أيضاً كاف أحد أسباب توجو الطالبات إلى ىذه الشبكات ىو متابعة اإلعبلنات

بسبب سيولة االطبلع عمى اخر المستجدات وىذا يدؿ عمى أف مواقع التواصؿ االجتماعي أصبحت

الخيار األفضؿ لمتابعة كؿ ما ىو جديد ،وكاف أبرز توصيات ىذه الدراسة العمؿ عمى توظيؼ
تكنولوجيا االتصاالت الحديثة في عمميتي التعميـ والتعمـ ،وضرورة القياـ برصد وتحميؿ ما ينشر عمى

وسائؿ التواصؿ االجتماعي ،واخضاعو لمدراسات المتعمقة بيدؼ الكشؼ عف اتجاىات الرأي العاـ
في العديد مف القضايا.
الدراسات األجنبية

أ،2013 ،Aniemeka .

Social media and entrepreneurship education

pedagogical implications of computer mediated communication in

higher learning in Africa

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة الفرص التي توفرىا شبكات التواصؿ االجتماعي في دعـ التعميـ في

أفريقيا ،ومدى تأثير شبكات التواصؿ االجتماعي عمى االقتصاد ،قاـ الباحث بعمؿ الدراسة عمى 4

جامعات نيجيرية ،واعتمد الباحث المقاببلت والمجموعات البؤرية مع طبلب ىذه الجامعات كأدوات
لجمع المعمومات ،كاف مف نتائج ىذه الدراسة أف شبكات التواصؿ االجتماعي يمكف استخداميا كأداة
تعميمية جديدة تسعد الجامعات والطبلب ويمكف مف خبلليا فتح مجاؿ التعميـ بطرؽ وأساليب جديدة،

حيث مف خبلؿ عرض المحاضرات عمى شبكات التواصؿ االجتماعي يمكف لمطبلب التعميؽ ومتابعة

الصفحات ومناقشة المواد التعميمية بطرؽ بسيطة ،كما أف شبكات التواصؿ االجتماعي سيمة
اء أكاف مف جياز الحاسوب أـ المحموؿ فإف إمكانية متابعة ما ىو جديد سيؿ وال تحتاج
الوصوؿ سو ً
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إلى وقت أو جيد ،كاف مف أبرز توصيات ىذه الدراسة ىو إمكانية عمؿ الدراسة عمى كافة
التخصصات ومف ثـ اعتماد شبكات التواصؿ االجتماعي كأداة تعميـ يتـ االعتماد عمييا.

بSocial Media Marketing in a Small Business: A Case ،2012 ،Cox .
Study

ىدفت ىذه الدراسة إلى توضيح كيفية استخدـ شبكات التواصؿ االجتماعي لمشركات الصغيرة الناشئة
وكيؼ يمكف استغبلؿ ىذه الشبكات لصالح الشركات الصغيرة ،استيدفت ىذه الدراسة شبكتي
الفيسبوؾ وتويتر ،قاـ الباحث بعمؿ دراسة حالة عمى شركة صغيرة ،وكيؼ تستخدـ شبكتي الفيسبوؾ

وتوتير لمترويج ليا وكيؼ تعمؿ عمى جذب الزبائف ،وكاف مف أبرز نتائج ىذه الدراسة ىي الخروج

باستراتيجيات توضح كيؼ يمكف استخداـ شبكتي الفيسبوؾ وتوتير في صالح الشركات الصغيرة ،كما
كاف مف أبرز نتائج الدراسة ىو التركيز عمى العمبلء والمبيعات ،والتركيز عمى المحتوى الذي يتـ

نشره مف قبؿ ىذه الشركة عبر حساباتيا الخاصة عمى شبكات التواصؿ االجتماعي ،مف أبرز

توصيات الباحث في ىذه الدراسة ىو عمؿ الدراسة عمى شركتيف صغيرتيف والمقارنة بينيما في كيفية

استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي ،وما ىي االستراتيجيات المختمفة التي يتـ اتباعيا ،ويجب عمى

الشركات التركيز عمى المحتوى واستخداـ أكثر مف أسموب مثؿ الصور والفيديوىات ،والتركيز عمى
جذب عمبلء جدد.

ثالثاً :التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي وعالقتو في تعزيز إدارة العالقة مع
الزبوف:

الدراسات المحمية:

أ .حالسة ،2013 ،واقع استخداـ المنظمات األىمية في قطاع غزة لشبكات التواصؿ الجتماعي
في تعزيز عالقتيا بالجميور"

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى واقع استخداـ المؤسسات األىمية في قطاع غزة لشبكات التواصؿ
االجتماعي في تعزيز عبلقتيا بالجميور .وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،كما اعتمد

الباحث االستبانة في جمع المعمومات وقد تكوف مجتمع الدراسة مف المؤسسات األىمية العاممة في

قطاع غزة والتي تممتؾ حساباً واحداً عمى األقؿ عمى إحدى شبكات التواصؿ االجتماعي حيث تـ

توزيع ( )100استبانة عمى ( )100مؤسسة أىمية تعمؿ في قطاع غزة ،وتمتمؾ بالفعؿ حساباً واحداً

مفعبلً عمى األقؿ في شبكة مف شبكات التواصؿ االجتماعي ،توصمت الدراسة إلى وجود عبلقة
طردية بيف استخداـ المؤسسات األىمية شبكات التواصؿ االجتماعي لتعزيز عبلقتيا مع الجميور،
كما أف ىذه المؤسسات تستخدـ شبكات التواصؿ االجتماعي لتحقيؽ رضى الجميور والحد مف
77

شكاوي الجميور ،توصمت الدراسة إلى أنو عمى المؤسسات األىمية العاممة في قطاع غزة أف تتبني
بشكؿ جدي ووفؽ خطة مدروسة استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي لممساىمة في تحقيؽ أىدافيا،

كما أوصى الباحث المؤسسات األىمية في قطاع غزة بضرورة االستفادة مف شبكات التواصؿ
االجتماعي إلشراؾ الجميور بالمقترحات واألنشطة وتحديد احتياجاتيـ ورغباتيـ ،كما أوصى الباحث

بأف عمى اإلدارة العميا تحصيص وقت لتواجدىـ عمى شبكات التواصؿ االجتماعي لمتابعة الجميور
والرد عمى استفساراتيـ.
الدراسات العربية:

أ .نور الديف ،2014 ،دور التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي في إدارة العالقة مع
الزبوف

ىدفت ىذه الرسالة إلى إبراز دور التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي في إدارة العبلقة مع
الزبوف ،حيت اعتمد التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي المتغير المستقؿ ،وادارة العبلقة مع

الزبوف ىو المتغير التابع ،تـ اعتماد المنيج الوصفي التحميمي كما تمت استخداـ االستبانة كأداة
لجمع المعمومات حيث تـ توزيع ( )120استبانة عمى متتبعي صفحات شركات قطاع الياتؼ النقاؿ

في الجزائر ،توصمت الدراسة إلى أف شبكات التواصؿ االجتماعي تحتؿ مكانة ىامة لدى األفراد ،كما

تعد شبكات التواصؿ االجتماعي وسيمة جذابة لمتسويؽ باإلضافة إلى أف شبكات التواصؿ االجتماعي

تعتبر أداة فعالة إلدارة العبلقة مع الزبوف كما توصمت الدراسة إلى أف شبكة الفيسبوؾ ىي األكثر

شيوعاً واستخداماً مف طرؼ العينة المدروسة ،أما أبرز توصيات ىذه الدراسة ىو االتجاه إلى التسويؽ
عبر شبكات التواصؿ االجتماعي مف طرؼ المؤسسات والشركات في الجزائر ،وبما أف الفيسبوؾ ىو

األكثر انتشا اًر فقد أو صت الدراسة إلى استغبلؿ ىذه الشبكة في إدارة العبلقة مع الزبوف والتسويؽ
لممنتجات مف خبلليا ،المتابعة المحظية لصفحات الشركات وفتح باب الحوار والتواصؿ والرد عمى

كافة االستفسارات ،كما أوصت الدراسة إلى تبني مفيوـ إدارة العبلقة مع الزبوف ،وتعزيز العبلقة

معو كونو التوجو المبلئـ لمنجاح واالستم اررية.

ب .عبد السميع ،2012 ،دور مواقع التواصؿ الجتماعي في تسويؽ مصر كمقصد سياحي دولي
ىدفت ىذه الرسالة إلى تصور كيفية استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي في التسويؽ لمصر

كمقصد سياحي دولي ،مف خبلؿ ابراز مزايا استخداـ ىذه الشبكات والمعوقات التي تحوؿ دورف
نجاحيا ،مع تحديد األسس والعوامؿ الرئيسة التي تزيد مف فرص نجاح التطبيؽ عمى أرض الواقع،

ركزت الدراسة عمى موقع الفيسبوؾ عمى أنو أىـ مواقع التواصؿ االجتماعي كأحد أىـ أدوات التسويؽ

عبر شبكة اإلنترنت ،تألؼ مجتمع البحث مف األكاديمييف السياحييف ،الخبراء السياحيوف ،الموظفيف
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بو ازرة السياحة ،طبلب كميات السياحة والفنادؽ وتـ اعتماد المقابمة الشخصية مع المبحوثيف باإلضافة

إلى االستبانة كأدوات لجمع المعمومات حيث تـ توزيع ( )131استبانة عمى عينة البحث ،مف أبرز

نتائج ىذه الدراسة أف ( )%88مف المبحوثيف اتفقوا عمى تقبميـ الستخداـ شبكات التواصؿ
االجتماعي لتسويؽ مصر كمقصد سياحي ،كما بينت الدراسة أف شبكات التواصؿ االجتماعي مف

أىـ األدوات التي تساىـ في سرعة نقؿ الخبر أو المعمومات ،كما بينت الدراسة عمى ضرورة استخداـ
شبكات التواصؿ االجتماعي كأداة مف أدوات التسويؽ اإللكتروني .ومف أىـ توصيات ىذه الدراسة أف

تقوـ و ازرة السياحة بالتوجو إلى استخداـ أكثر مف شبكة اجتماعية ،وأف يتـ تغذية مواقع التواصؿ
االجتماعي بالصور والفيديوىات المتخصصة ،وأف تنشر عمى كافة الصفحات ،عمى أف يتـ تجييز

المادة العممية والفنية مف قبؿ مختصيف في السياحة والتكنولوجيا.

ت .الشبيؿ ،2012،تطبيقات إدارة عالقات الزبائف في مراحؿ الشراء اإل لكتروني وأثرىا في بناء
القيمة لمزبوف.

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد أثر قيمة إدارة عبلقات الزبائف اإللكترونية عمى قيمة الزبوف النقدية،
العاطفية واالجتماعية ،حيث تـ اعتماد إدارة

عبلقات الزبائف اإللكترونية في مراحؿ الشراء

اإللكتروني كمتغير مستقؿ وقيمة الزبوف كمتغير تابع ،واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي،

واعتمدت عمى استخداـ االستبانة لجمع المعمومات ،حيث تكونت عينة الدراسة مف ( )262شخصاً

مف األشخاص الذيف تسوقوا إلكترونياً في الجامعات الخاصة ،توصمت ىذه الدراسة إلى وجود أثر

موجب ومباشر ذو داللة معنوي إحصائية إلدارة عبلقات الزبائف اإللكترونية في مرحمة( :ما قبؿ
الشراء ،الشراء ،ما بعد الشراء) عمى قيمة الزبوف (النقدية ،العاطفية ،االجتماعية) ،كما أشارت إلى أف

مستوى تقييـ إدارة عبلقات الزبائف في مرحمة ما قبؿ الشراء مف حيث إمكانية استخداـ الموقع

اإللكتروني الخاص بالشركات في عممية البحث عف الخدمات مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة كاف
مرتفعاً ،كما أشارت النتائج إلى وجود أثر معنوي لخدمات الزبائف في مرحمة ما بعد الشراء عمى

القيمة االجتماعية والقيمة العاطفية لمزبوف ،كما أو ضحت الدراسة أف مستوى أىمية القيمة

االجتماعية مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة مرتفعاً جداً حيث إف القيمة االجتماعية ليا أثر إيجابي

عمى رضى الزبائف ،ومف أبرز توصيات الدراسة أنو عمى المنظمات أف تيتـ بإدارة عبلقات الزبائف

إلكترونيا عبر اإلنترنت لما لو أثر إيجابي عمى قيمة الزبوف ،كما توصي الباحثة بضرورة دراسة
احتياجات الزبائف لتحدد خصائص إدارة عبلقات الزبائف اإللكترونية إلشباع تمؾ االحتياجات.
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ث .غالـ وقرشي ،2011،دور تكنولوجيا المعمومات في تدعيـ وتفعيؿ إدارة عالقات الزبائف
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة الدور الذي تمعبو تكنولوجيا المعمومات في تدعيـ إدارة العبلقة مع

الزبائف في المؤسسات ،وكاف مف أبز نتائج ىذه الدراسة ىو أف استخداـ المؤسسات لتكنولوجيا
المعمومات يساعدىا ،ويعزز إدارة العبلقة مع الزبائف كما أنيا تساعد في تحديد حاجات ورغبات

الزبائف والعمؿ عمى تحقيقيا وتوفيرىا ليـ ،كما أف الشركات تقوـ بتبني نظاـ إلدارة العبلقة مع

الزبوف لما يحقؽ مف نتائج مالية ممموسة مف خبلؿ المحافظة عمى الزبوف ،ومف أبز توصيات ىذه
الدراسة ىو األخذ بعيف االعتبار أىمية إدارة العبلقة مع الزبوف ،والتي بدورىا تساعد في فيـ الزبوف
وتساىـ في تحقيؽ رضا ووالء الزبوف ،وألنيا تحقؽ مزايا مالية لممؤسسة.

ج .عيسى ،الشيخ ،2010 ،تنمية العالقات مع الزبائف عامؿ أساسي لستمرارية المؤسسات
ىدفت ىذه الدراسة إلى أىمية التسويؽ بالعبلقات وادارة العبلقة مع الزبوف ،حيث أو ضحت الدراسة
ازدياد ارتباط الرغبات الذاتية لمزبائف بالخدمات المصاحبة لممنتج ،وكاف مجتمع البحث في ىذه

الدراسة ىو زبائف بنؾ الفبلحة والتنمية الريفية في الجزائر ،وتـ اعتماد االستبانة كأداة لجمع

المعمومات حيث تـ توزيع ( )68استبانة وتـ تعبئتيـ عف طريؽ المقابمة الشخصية لضماف صحة

اإلجابات ،توصمت ىذه الدراسة إلى أىمية العبلقة مع الزبوف وتحقيؽ رضا ووالء الزبوف يعتمد عمى
التعامؿ والسياسات الخاصة بالبنؾ ،وكاف مف أىـ توصيات ىذه الدراسة ىو التوجو نحو ما ىو جديد

ومناسب إلدارة العبلقة مع الزبوف ،واستخداـ مواقع اإلنترنت ومراكز االتصاالت في التواصؿ مع

الزبائف.
الدراسات األجنبية

أSocial Media as Communication and Marketing ،2013 ،Tanaskovic .
Tool

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي كأداة تسويقية حيث تـ عمؿ

دراسة حالة عمى ميرجاف موسيقي ( ،)MaiJazz Music Festivalتـ اعتماد المقابمة مع المدير
المسؤوؿ عف الميرجاف كأداة لجمع المعمومات ،كاف مف أبرز نتائج ىذه الدراسة ىو أف مع ازدياد
عدد مستخدمي شبكات التواصؿ االجتماعي فيي بذلؾ تعتبر أداة ميمة في التسويؽ ،وجمع

المعمومات التي تيـ الشركة والمدير وىي أداة جيدة جداً لمتواصؿ مع الجميور والزبائف ،مف أبرز

توصيات ىذه الدراسة ىو أف عمى المدير استغبلؿ شبكات التواصؿ االجتماعي االستغبلؿ األمثؿ

لموصوؿ إلى الزبائف ،ووضع األىداؼ التسويقية مف شبكات التواصؿ االجتماعي والعمؿ عمييا.

80

بThe value of social media in CRM ،2012 ،Bernoussi .
ىدفت ىذه الدراسة إلى دراسة العبلقة مع الزبوف وبالتحديد مف خبلؿ شبكات التواصؿ االجتماعي
ولمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فجوة بيف إدارة العبلقة مع الزبوف وشبكات التواصؿ االجتماعي ،اعتمد
الباحث االستبانة والمقاببلت كأداة لجمع المعمومات ،وكانت الفئة المستيدفة لو ىي معجبيف صفحة

 Bouygues Telecomعبر شبكة التواصؿ االجتماعي الفيسبوؾ ،كاف مف أبرز نتائج ىذه الدراسة
أف إدارة العبلقة مع الزبوف مف خبلؿ شبكات التواصؿ االجتماعي ال تغني عف الوسائؿ التقميدية

المتبعة في إدارة العبلقة مع الزبوف إنما ىي أداة تساعد وتسيؿ في ذلؾ ،مف أبرز توصيات ىذه

الدراسة أف إدارة العبلقة مع الزبوف مف خبلؿ شبكات التواصؿ االجتماعي سوؼ يكوف ليا أثر كبير
في عالـ الشركات وعمى الشركات اخذ النقاط التالية في الحسباف وىي :التفريؽ بيف شبكات التواصؿ

االجتماعي وغيرىا مف األدوات األخرى ،عمى الشركات التفكير كالزبوف ،عمى الشركات التواصؿ

وسؤاؿ الزبائف حوؿ ما يحتاجونو ،ومف أبرز توصيات ىذه الدراسة ىو أف عمى الشركات التفكير

جيداً بنظاـ يساعدىـ في إدارة العبلقة مع الزبوف مف خبلؿ شبكات التواصؿ االجتماعي ويجب أف
يوفر النظاـ كبلً مف ( :المعمومات حوؿ المبيعات ،الزبائف ،الشركاء ،التسويؽ ،وموظفي خدمة

العمبلء).

تThe Relationship Between Use of Social Media and ،2011 ،Wang .
Customer Relationship From E-commerce Model Perspective

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف إدارة العبلقة مع الزبوف ،واستخداـ شبكات التواصؿ
االجتماعي في شركات التجارة اإللكترونية ،تعتبر الفئة المستيدفة ىي كافة األشخاص الذيف

يستخدموف شبكات التواصؿ االجتماعي ويقوموف بالشراء عبر اإلنترنت ،وىي تعتبر فئة كبيرة جداً

قاـ الباحث بحصر فئتو المستيدفة عمى طبلب جامعة  Lund Universityفي تخصص اإلدارة

واالقتصاد ،وتـ اعتماد االستبانة كأداة لجمع المعمومات وكانت العينة عبارة عف  100استبانة ،وكاف

مف أبرز نتائج ىذه الدراسة ىو وجود عبلقة بيف شبكات التواصؿ االجتماعي وادارة العبلقة مع
الزبوف.
ث .شركة A fresh look at Facebook and Twitter ،2010 ،Digital Surgeon

قامت شركة  Digital Surgeonوىي شركة متخصصة بتسويؽ العبلمات التجارية عبر شبكات
التواصؿ االجتماعي المختمفة بدارسة حوؿ أىمية شبكتي الفيسبوؾ ( )Facebookوتويتر

( ،)Twitterحيث ىدفت الدراسة إلى معرفة مدى تأثير وجذب شبكات التواصؿ االجتماعي لمزبائف،
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اجاً بيف
وتـ تحديد شبكتي الفيسبوؾ وتوتير باعتبارىما أكثر الشبكات االجتماعية استخداماً ورو ً
المستخدميف ،وحسب نتائج ىذه الدراسة فإف استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي حسب الجنس
كانت متقاربة بيف الذكور واإلناث ،وأوضحت الدراسة إلى أف نسبة مستخدمي الفيسبوؾ ()%88

ونسبة مستخدمي تويتر ( )%87وىي نسبة عالية ،وأيضاً مف أىـ نتائج ىذه الدراسة أف نسبة
الميتميف بالعبلمات التجارية عبر الفيسبوؾ ( )%40وعمى توتير ( )%25باإلضافة إلى نسبة األفراد

الميتميف بالعبلمات التجارية ،والذيف يقوموف بشراء ىذه العبلمات ( )%67( ،)%51منيـ في توتير
يقوموف باختيار العبلمة التجارية التي يتابعونيا عمى الشبكة ،وأو ضحت الدراسة مدى قوة شبكات

التواصؿ االجتماعية وجذبيا لطبقات المجتمع المختمفة.
ج،2010 ،Khan .

MARKETING COMMUNICATION PHENOMENON

WITHIN SOCIAL NETWORKS AND BLOGS A Consumer Perspective

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة تأثير شبكات التواصؿ االجتماعي عمى الزبوف ومساعدتو في اتخاذ
القرار المناسب لو ،استيدفت ىذه الدراسة الزبائف في أكثر مف مكاف حيث تـ استيداؼ  10مدف

منيا إيطاليا وأسبانيا والباكستاف وفرنسا والصيف وغيرىا مف المدف ،وتـ اعتماد االستبانة كأداة لجمع
المعمومات حيث بمغت العينة المستجيبة  ،326كاف أبرز نتائج ىذه الدراسة أف الزبوف يعتمد عمى
وسائؿ التكنولوجيا الحديثة بما في ذلؾ شبكات التواصؿ االجتماعي ،وباالعتماد عمى مقولة أف

الزبوف ىو المالؾ فإف الشركات تقوـ باستيداؼ الزبائف مف خبلؿ شبكات التواصؿ االجتماعي ،وأف
الزبوف يقوـ بالبحث واالعتماد عمى شبكات التواصؿ لجمع المعمومات البلزمة لو لمساعدتو في اتخاذ

قرار الشراء ،وأف ىدؼ الزبائف مف استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي ىو التواصؿ مع األصدقاء

واألقارب ،نشر وجمع المعمومات ،معرفة البيانات البلزمة لو عف شركة معينة ،باإلضافة إلى أنو
يستخدميا لمساعدتو في تحديد ق اررتو الشرائية ،باإلضافة إلى استخداميا لتعبير وارساؿ وجية نظره

عف خدمة أو منتج معيف ،مف توصيات ىذه الدراسة ىو أف مع التطور الكبير وتوجو المستيمؾ نحو

شبكات التواصؿ االجتماعي يمكف لمشركات اعتماد شبكات التواصؿ االجتماعي لموصوؿ إلى الزبائف
والفئة المستيدفة ،وعرض خدماتيا ومنتجاتيا ليـ وبطرؽ مناسبة لمزبوف.
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رابعاً :التعميؽ عمى الدراسات السابقة:

بعد مراجعة الباحثة الدراسات السابقة تبيف ليا مدى االىتماـ في شبكات التواصؿ االجتماعي ،وادارة

العبلقة مع الزبوف واستخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي كأداة لمتسويؽ ،فيما يمي تعرض الباحثة مدى
االستفادة مف الدراسات السابقة ،وما ىي أو جو التشابو واالختبلؼ ،باإلضافة إلى عرض ما يميز ىذا

البحث عف غيره.

 .1أوجو اإلفادة مف الدراسات السابقة:
مف خبلؿ اطبلع الباحثة عمى الدراسات السابقة حققت العديد مف الفوائد والتي ساعدت الباحثة في
إنجاز ىذه الدراسة ،ومف ىذه الفوائد:

أ .مساعدة الباحثة عمى تحديد مشكمة وأسئمة الدراسة.

ب.تحديد متغيرات الدراسة.
ت.صياغة الفرضيات.

ث.تحديد مجتمع الدراسة.
ج .اختيار منيجية الدراسة ،أدواتو وأساليبو اإلحصائية؟
ح .بناء اإلطار النظري.

خ .صياغة وتحديد أسئمة االستبانة.

 .2أوجو الختالؼ والتفاؽ بيف الدراسات السابقة:
أ .الدراسات التي تناولت التسويؽ اإل لكتروني:

 العديد مف الدراسات المحمية والعربية التي وضحت أىمية التسويؽ اإللكتروني مثؿ دراسات(عبيد( ،)2012،األسطؿ( ،)2009،فضيمة( ،)2010،شبلش واخروف ( ،)2011عالية،)2011 ،

(مرزقبلؿ.)2010 ،

 العديد مف الدراسات األجنبية وضحت اىمية التسويؽ اإللكتروني بشكؿ عاـ ودراسة وضحت أىميةالتسويؽ عبر البريد اإللكتروني كأداة مف أدوات التسويؽ اإللكتروني (.)2012،Rautanen

 -معظـ الدراسات العربية والمحمية تناولت موضوع التسويؽ اإللكتروني مف جانب الخدمات المصرفية

اإللكترونية مثؿ دراسات (عبيد( ،)2012،األسطؿ( ،)2009،فضيمة )2010،ودراسة واحدة قدمتو
عمى شركات الدواء في األردف وىي دراسة (شبلش واخروف  ،)2011ودراسة أخرى قدمتو عمى
ٍ
وخاصة خدمات شركة االتصاالت وىي دراسة (عالية ،)2011 ،ودراسة أخرى قدمتو عمى
الخدمات

ُكتاب الجزائر ،وىي دراسة (مرزقبلؿ )2010 ،والتي تمت عمى ُكتاب الجزائر والذيف يمتمكوف موقع

إلكتروني خاص بيـ عمى شبكة اإلنترنت.
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ب .الدراسات التي تناولت شبكات التواصؿ الجتماعي:
 معظـ الدراسات العربية والمحمية تناولت شبكات التواصؿ االجتماعي لدعـ قضايا مجتمعية وسياسيةوتوضيح تأثير شبكات التواصؿ االجتماعي عمى العبلقات االجتماعية بيف األفراد مف ىذه الدراسات

(حمودة( ،)2013،أبوزيد( ،)2012،عابد( ،)2012 ،الشيري( ،)2010 ،نومار( ،)2012 ،بربخ،
.)2014

 معظـ الدراسات كانت الفئة المستيدفة فييا ىي فئة الشباب مف ىذه الدراسات (حمودة،)2013،(أبوزيد( ،)2012،عابد( ،)2012 ،الشيري( ،)2010 ،نومار)2012 ،

 دراسة (بربخ )2014 ،فكانت سياسية تدرس مدى توجو الفئة السياسية العتماد شبكات التواصؿاالجتماعي لمعرفة األخبار السياسية في حرب غزة (2014ـ).

 دراسة عربية واحدة تناولت شبكات التواصؿ االجتماعي مف ناحية تسويقية ،واستخداميا كأداة لتسويؽمصر كمقصد سياحي وىي دراسة (عبد السميع.)2012 ،

 دراسة أجنبية تناولت أثر شبكات التواصؿ االجتماعي عمى الشركات الصغيرة الناشئة وىي دراسة()2013،Cox

ت .الدراسات التي تناولت شبكات التواصؿ الجتماعي وادارة العالقة مع الزبوف:
 دراسة محمية واحدة فقط التي تناولت شبكات التواصؿ االجتماعي وادارة العبلقة مع الزبوف ،وىيدراسة (حبلسة )2013،وكانت تستيدؼ ىذه الدراسة المنظمات األىمية في غزة.

 دراسة عربية واحدة تناولت التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي وادارة العبلقة مع الزبوف وىيدراسة (نور الديف )2014 ،وكانت عمى شركة االتصاالت في الجزائر.

 دراسة (عيسى )2010 ،كاف مف أبرز نتائجيا اعتماد وسائؿ التكنولوجيا الحديثة لمتواصؿ مع الزبوفومنيا شبكات التواصؿ االجتماعي.

 -الدراسات األجنبية كانت األكثر بحثاً في مجاؿ التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي ،وادارة

العبلقة مع الزبوف مف ىذه الدراسات دراسة شركة ()2010،Khan( ،)2010،Digital Surgeon
والتي توضح أثر شبكات التواصؿ االجتماعي عمى القرار الشرائي لمزبوف ،ودراسات

(.)2011،Wang( ،)2012،Bernoussi( ،)2013،Tanaskovic
 .3ما يميز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة:

أ.الدراسات السابقة معظميا قد تناولت أىمية الشبكات االجتماعي مف عدة نواحي منيا االجتماعية
والتعميمية ،والبعض اآلخر منيا تناوؿ أىمية التسويؽ اإللكتروني وفوائده ،وأىمية تبني اإلدارة العميا

لوسائؿ التسويؽ اإللكتروني ،وكاف ىناؾ أيضاً العديد مف الدراسات التي بينت أىمية العبلقة مع الزبوف،
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ورضى الزبوف وتمبية احتياجاتو ،ولـ تتطرؽ الدراسات السابقة إلى أساليب وطرؽ التسويؽ عبر شبكات

التواصؿ االجتماعي ،وبعض الدراسات التي تناولت أىمية التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي،

وعبلقتيا في إدارة العبلقة مع الزبوف تمت عمى الزبائف ولـ يتـ األخذ بعيف االعتبار وجية نظر العامميف

في المؤسسات نفسيا.

ب .مف ناحية الدراسات التي تناولت التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي ،وعبلقتيا بإدارة الزبوف
لـ تتطرؽ إلى دراسة رضا ووالء الزبوف ،أو مدى تبني اإلدارة العميا لمتسويؽ عبر ىذه الشبكات ،حيث

إف معظـ تركيز الدراسات السابقة كانت تخص شبكات التواصؿ االجتماعي بشكؿ عاـ ،أو توضيح
أىمية عبلقة الزبوف ،والبعض منيا استخدـ التسويؽ اإللكتروني مف غير أي تفصيؿ وتـ استخداـ شبكات

التواصؿ االجتماعي كأداة لتعزيز البحث ولـ يتـ التركيز عمييا.

ت.ىذه الدراسة ىي األولى مف نوعيا عمى حد عمـ الباحثة ،والتي تدرس التسويؽ عبر شبكات التواصؿ
االجتماعي وتعرض طرقو وأساليبو التي توفرىا شبكات التواصؿ االجتماعي.

ث.ىذه الدراسة ىي األولى مف نوعيا عمى حد عمـ الباحثة ،والتي تربط بيف التسويؽ عبر شبكات
التواصؿ االجتماعي وادارة العبلقة مع الزبوف في شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة.

ج.اشتمؿ مجتمع الدراسة عمى كافة المستويات اإلدارية في شركات تكنولوجيا المعمومات (الدنيا،

الوسطى ،العميا).

الخالصة

استعرضت الباحثة مف خبلؿ ىذا الفصؿ مجموعة مف الدراسات السابقة المحمية والعربية واألجنبية والتي

تناولت محاور الدراسة الثبلثة( :التسويؽ اإللكتروني ،شبكات التواصؿ االجتماعي ،إدارة العبلقة مع

الزبوف) وعرضت أوجو االختبلؼ والتشابو بينيا ،كما وضحت الباحثة مدى االستفادة مف ىذه الدراسات

السابقة ،كما الحظت الباحثة وجود قصور في الدراسات المحمية التي تناولت التسويؽ اإللكتروني بشكؿ
عاـ والتسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي بشكؿ خاص.
في نياية الفصؿ قامت الباحثة بالتعقيب عمى الدراسات السابقة وما يميز ىذه الدراسة عف غيرىا مف

الدراسات المحمية والعربية واألجنبية.
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مقدمة:

إف محاولة الباحثة تعميؽ وتأصيؿ الصفة العممية تتطمب عرض وتوضيح اإلجراءات المنيجية التي
اتبعتيا في دراستيا وما تضمنو ذلؾ مف ضوابط وخطوات .إف البحث العممي المتيف يقوـ عمى النظرة

الفاحصة لمظاىرة المدروسة وذلؾ مف خبلؿ التعمؽ في أبعادىا ،وتحديد العبلقات بينيا ومختمؼ الظواىر
األخرى ،لذلؾ عمى الباحثة عدـ االكتفاء بالجانب النظري الذي ييدؼ إلى توضيح مجموعة مف
االفتراضات النظرية حوؿ الظاىرة المدروسة بؿ عمييا تدعيـ ذلؾ بجانب ميداني باستخداـ األدوات

البحثية المختمفة.

وقد تناولت الباحثة في ىذا الفصؿ عدة خطوات تمثمت في :منيج (أسموب) الدراسة ،حدود الدراسة،
مجتمع وعينة الدراسة ،خطوات إعداد أداة الدراسة ،مصادر البيانات والمعمومات ،صدؽ وصبلحية أداة

الدراسة وثباتيا ،وأساليب التحميؿ اإلحصائي التي تـ االعتماد عمييا في تحميؿ بيانات الدراسة.

أولً :منيج (أسموب) الدراسة:

استخدمت الباحثة المنيج الوصفي لدراسة التحميمي "التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي وعالقتو

في تعزيز إدارة العالقة مع الزبوف في شركات تكنولوجيا المعمومات – قطاع غزة".

ثانياً :مجتمع الدراسة:

يتمثؿ مجتمع الدراسة في العامميف في شركات تكنولوجيا المعمومات العاممة في قطاع غزة والبالغ عددىا
( )42شركة والتي تضـ ( )774موظفاً( ،استناداً التحاد شركات أنظمة المعمومات الفمسطينية (بيتا))،

(انظر ممحؽ رقـ  3أسماء شركات تكنولوجيا المعمومات بقطاع غزة وعدد العامميف).

ثالثاً :عينة الدراسة:

تـ استخداـ معادلة مدخؿ رابطة التربية األمريكية لػ كيرجسي ومورجاف ()Kergcie & Morgan 1970
لتحديد حجـ العينة المناسب الذي يمثؿ مجتمع الدراسة أفضؿ تمثيؿ (حسف ،2011 ،ص ،)532وذلؾ

وفؽ الصيغة الموضحة أدناه.

حيث إف:

n

 :حجـ العينة المطموب.

N

 :حجـ مجتمع البحث.

P

 :مؤشر السكاف أو نسبة المجتمع واقتراح كيرجيسي ومورجاف اف تساوي .0.5

ME

 :نسبة الخطأ الذي يمكف التجاوز عنو وأكبر قيمة لو .0.05
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.0.05

 :قيمة مربع كاي بدرجة حرية واحدة =  3.87عند مستوى ثقة =  0.96أو مستوى داللة

بعد التعويض في المعادلة السابقة تـ التوصؿ ،ألف حجـ عينة الدراسة المناسب ( )257موظؼ مف

وبناء عميو قامت الباحثة باختيار عينة عشوائية طبقية مف الشركات
أصؿ المجتمع المتاح (،)774
ً
المستيدفة.
وتجدر االشارة ىنا إلى أنو بعد التواصؿ مع كافة الشركات رفضت بعض الشركات التعاوف مع الباحثة
حيث بمغ عدد تمؾ الشركات ( )14شركة ،لذا قامت الباحثة بتوزيع ( )191استبانة عمى الشركات

المستجيبة ليا والبالغ عددىا ( )28شركة.

بناء عمى ما سبؽ وقبؿ توزيع االستبانات بالكامؿ تـ جمع بيانات مف عينة استطبلعية بحجـ ()35
ً
مفردة بغرض التحقؽ مف صدؽ وثبات أداة الدراسة ،وبعد التأكد مف صدؽ وثبات أداة الدراسة تـ توزيع

االستبانات عمى الحجـ الكمي لعينة الدراسة.

رابعا :نسبة السترداد:

بعد االنتياء مف عممية جمع البيانات واسترداد االستبانات التي تـ توزيعيا تـ استرداد ( )174استبانة

صالحة لمتحميؿ مف أصؿ عينة الدراسة التي تـ توزيعيا ( )191استبانة ،ونبلحظ وجود نسبة استرداد
تامة ( )%100في ( )18شركة مف الشركات المستجيبة ،وتراوحت نسب االسترداد المتبقية مف ()%0

في شركة ( ،)City Netو( )%93في شركة ( Fusion for Internet & Communications

 .)Systemكما ونبلحظ أف نسبة االسترداد الكمية تبمغ ( ،)%91تعتبر ىذه النسبة ممثمة لمجتمع
وبناء عميو يمكف االعتماد عمييا في استكماؿ إجراءات الدراسة.
الدراسة ،ومطابقة لحجـ العينة المطموب
ً
انظر ممحؽ رقـ ( )4والذي يوضح حجـ العينة الموزعة في كؿ شركة ،وعدد االستبانات المستردة ونسبة
االسترداد.

خامساً :مصادر البيانات والمعمومات:

 الجانب النظري :وذلؾ مف خبلؿ الرجوع إلى الكتب والدراسات والمقاالت العممية ذات العبلقة.

 الجانب الميداني :حيث تـ تصميـ أداة الدراسة (االستبانة) لغرض جمع البيانات مف مصادرىا
األولية ،وذلؾ في محاولة لئلجابة عمى تساؤالت وفرضيات الدراسة.

سادساً :خطوات إعداد أداة الدراسة (الستبانة):

تـ إعداد أداة الدراسة لمعرفة عبلقة التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي في تعزيز إدارة العبلقة
مع الزبوف في شركات تكنولوجيا المعمومات ،وذلؾ مف خبلؿ مراجعة الدراسات السابقة واالستفادة منيا

في بناء االست بانة ذات الصمة بموضوع الدراسة ،ومف ثـ قامت الباحثة بإعداد مسودة أولية لبلستبانة مف
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أجؿ تقييميا ،وذلؾ بعرضيا عمى المشرفيف ،حيث تـ النقاش معيـ حوؿ مبلئمة فقرات االستبانة
ومتغيراتيا لقياس ما وضعت لقياسو وقدرتيا عمى التعبير عف مضموف البحث ،بعد مراجعة المشرفيف

لبلستبانة تـ إعادة ترتيب محاور وأبعاد االستبانة ،واعادة صياغة بعض الفقرات وفؽ التعديبلت التي

أبداىا المشرفوف.

ومف ثـ تـ تصميـ االستبانة في صورتيا األولية وعرضيا عمى عدد مف المحكميف مف ذوي الخبرة

والمختصيف الحاصميف عمى مؤىؿ عممي دكتوراه( :أستاذ مساعد ،أستاذ مشارؾ ،أستاذ دكتور) ،والممحؽ

رقـ ( )2يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ ،وأخي اًر في ضوء آراء المحكميف تـ تعديؿ بعض فقرات
االستبانة مف حيث الحذؼ أو اإلضافة أو التعديؿ لتستقر االستبانة في صورتيا النيائية كما في ممحؽ

رقـ (.)1

سابعاً :محتويات أداة الدراسة (الستبانة):

تكونت االستبانة مف قسمييف رئيسييف ،يتكوف القسـ األوؿ (البيانات الشخصية) :يعبر عف المتغيرات

الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة والمتمثمة في( :الجنس ،العمر ،سنوات الخبرة ،المؤىؿ العممي ،المسمى

الوظيفي ،التخصص ،القطاع الذي تعمؿ فيو الشركة).

أما القسـ الثاني :يعبر عف متغيرات الدراسة التابع والمستقؿ مف خبلؿ المحاور والفقرات التي تقيسيا،
فالمحور األوؿ( :التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي) :يمثؿ المتغير المستقؿ بأبعاده المختمفة
ويتكوف ىذا المحور مف ( )40فقرة موزعة عمى ستة أبعاد ،بينما المحور الثاني( :إدارة العالقة مع

الزبوف) :والذي يعبر عف المتغير التابع يتكوف مف ( )14فقرة .والجدوؿ رقـ ( )4.1يوضح توزيع فقرات
االستبانة عمى محاور وأبعاد الدراسة.
جدوؿ رقـ ( )4.1يوضح توزيع فقرات أداة الدراسة عمى المحاور واألبعاد المكونة ليا
المحاور

المحور األوؿ

البعد

عدد الفقرات

المنتج

7

الترويج

7

السعر

8

المكاف

4

الخصوصية وأمف المعمومات

6

التجييزات المادية والبشرية

8

أبعاد التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي ككؿ "المتغير المستقؿ"
المحور الثاني

إدارة العالقة مع الزبوف "المتغير التابع"
مجموع الفقرات

40
14
54
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ثامناً :تصحيح أداة الدراسة (الستبانة):

استخدمت الباحثة تدريجاً خماسياً وفؽ مقياس ليكرت ( )Likert Scaleلتصحيح أداة الدراسة ،بحيث

تعرض فقرات االستبانة عمى مجتمع الدراسة ومقابؿ كؿ فقرة خمس إجابات تحدد مستوى موافقتيـ عمييا

وتُعطى اإلجابات أوزاف رقمية تمثؿ درجة اإلجابة عمى الفقرة يستفاد منيا في التعبير عف مستوى
انخفاض أو ارتفاع الموافقة عمى فقرات وبنود االستبانة ،والجدوؿ رقـ ( )4.2يوضح ذلؾ.
جدوؿ رقـ ( )4.2تصحيح أداة الدراسة بخمس درجات وفؽ مقياس ليكرت لمموافؽ
اإلجابة

موافؽ بشدة

موافؽ

محايد

غير موافؽ

غير موافؽ بشدة

الدرجة

5

4

3

2

1

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )4.2أنو كمما انخفضت الدرجة الممنوحة لئلجابة كمما زادت درجة الرفض
عمييا ،حيث نجد أف الفقرة التي يتـ الموافقة عمييا بشدة تأخذ الدرجة ( ،)5والفقرة التي يتـ الموافقة عمييا

تأخذ الدرجة ( ،)4أما الفقرة التي تكوف نتيجة اإلجابة عمييا محايد تأخذ الدرجة ( ،)3في حيف أف الفقرة

التي تكوف اإلجابة عمييا بعدـ الموافقة تأخذ الدرجة ( ،)2وأخي اًر الفقرة التي يتـ عدـ الموافقة عمييا بشدة
تأخذ الدرجة ( ،)1ولتحديد مستوى الموافقة عمى كؿ فقرة مف الفقرات وكؿ بعد وكؿ محور ضمف أداة

الدراسة .تـ االعتماد عمى قيمة الوسط الحسابي وقيمة الوزف النسبي والجدوؿ رقـ ( )4.3أدناه يوضح
مستويات الموافقة استناداً لخمسة مستويات (منخفض جداً ،منخفض ،متوسط ،مرتفع ،مرتفع جداً).
جدوؿ رقـ ( )4.3مستويات الموافقة عمى فقرات وأبعاد ومحاور الدراسة

مستوى الموافقة

منخفض جداً

الوسط الحسابي

أقؿ مف 1.80

الوزف النسبي

أقؿ مف %36

متوسط

مرتفع

مرتفع جداً

منخفض

 2.60إلى 3.39

 3.40إلى 4.19

أكبر مف 4.20

 %36إلى

 %52إلى

 %68إلى

%51.9

%67.9

%83.9

 1.80إلى
2.59

أكبر مف %84

وىذا يعطي داللة واضحة عمى أف المتوسطات التي تقؿ عف ( )1.80تدؿ عمى وجود درجة منخفضة
جداً مف الموافقة عمى الفقرة أو البعد أو المحور بمعنى وجود درجة مرتفعة جداً مف الرفض ،أما
المتوسطات التي تتراوح بيف ( )2.59-1.80فيي تدؿ عمى وجود درجة منخفضة مف الموافقة بمعنى

درجة مرتفعة مف الرفض عمى الفقرات أو األبعاد أو المحاور ،بينما المتوسطات التي تتراوح بيف (-2.60
 )3.39فيي تدؿ عمى وجود درجة متوسطة مف الموافقة أو وجود درجة حيادية تجاه الفقرة أو البعد أو

المحور المقصود ،كما أف المتوسطات التي تتراوح بيف ( )4.19-3.40تدؿ عمى وجود درجة مرتفعة مف
الموافقة ،في حيف أف المتوسطات التي تساوي وتزيد عف ( )4.20تدؿ عمى وجود درجة مرتفعة جداً مف

الموافقة ،وىذا التقسيـ تـ تحديده وفؽ مقياس ليكرت الخماسي الذي تـ اعتماده في تصحيح أداة الدراسة.
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تاسعاً :صدؽ وثبات أداة الدراسة (الستبانة):

صدؽ وثبات أداة الدراسة وىـ أسموباف لقياس مدى جودة أداة الدراسة .حيث يمكف تعريؼ الصدؽ عمى

أنو أف يقيس المقياس ما وضع لقياسو ،حيث إنو يتعمؽ بالبيانات وتمؾ الطرؽ المستخدمة ،وكيفية اعتبار

ىذه البيانات دقيقة وصحيحة .في حيف أف الثبات يعني أنو في حاؿ استخداـ باحث آخر لنفس أداة

الدراسة تحت نفس الظروؼ سيخرج "سيتوصؿ" لنفس النتائج تقريباً ،وىذا يعني أف الدراسة التي تتمتع
بالثبات ىي دراسة متسقة وجديرة بالثقة أي أنو يمكف االعتماد عمى نتائجيا ( Javed & Iqbal, 2008,

.)P.27

الثبات يعني درجة االتساؽ بيف مقياسيف وضعوا لقياس نفس الظاىرة ،تمؾ المقاييس لقياس مدى

استقبلؿ ،واتساؽ ،ودرجة الثقة في االختبار لقياس نفس الظاىرة في كؿ مرة .كما يمكف تعريؼ الصدؽ
عمى أنو معرفة مدى تمكف االختبار مف قياس ما يراد قياسو لمعرفة مدى إمكانية االستدالؿ مف نتائج

االختبار أو مف المقاييس األخرى ،وأيضاً معرفة درجة تحقيؽ اليدؼ الذي استخدـ مف أجمو ( & Javed

.)Iqbal, 2008, p.27

أ .صدؽ أداة الدراسة:

 .1الصدؽ المرتبط بالمحتوى (الصدؽ الظاىري):
يعد ىذا األسموب الخطوة األولية لمتأكد مف صدؽ أداة الدراسة ،حيث يعني ىذا األسموب صدؽ مفردات

االختبار ،وارتباطيا بالظاىرة المقاسة وتمثيميا لجميع الجوانب المفترض قياسيا في الظاىرة ،كما يعتمد
ىذا األسموب عمى التحكيـ الكمي التخميني .ويستخدـ ىذا األسموب لمعرفة مدى تمثيؿ أداة القياس

(االستبانة) لمنطاؽ السموكي لمظاىرة المراد االستدالؿ عمييا ،إذ يجب أف يكوف المحتوى ممثبلً تمثيبلً
جيداً لنطاؽ المفردات الذي يتـ تحديده مسبقاً (المجتمع) ،فإف ذلؾ يتطمب أدلة منطقية وليست إحصائية،

وىذا يعتمد عمى األحكاـ التقييمية لمجموعة مف المحكميف ذوي الخبرة والمختصيف بالظاىرة قيد البحث

ويطمب منيـ ابداء وجية نظرىـ في محتويات أداة الدراسة وادخاؿ التعديبلت البلزمة مف وجية نظرىـ
(لبد ،2005 ،ص.)50
وبناء عمى ذلؾ تـ عرض االستبانة عمى عدد مف المحكميف مف مختمؼ الجامعات والتخصصات ،حيث
ً
قدـ السادة المحكميف العديد مف التعديبلت عمى أداة الدراسة ،وقامت الباحثة باألخذ بيذه التعديبلت
وأعادت صياغة االستبانة في ضوء المبلحظات التي قدميا المحكموف ،حتى أخذت االستبانة شكميا

النيائي (انظر ممحؽ رقـ.)1
 .2صدؽ األبعاد الفرعية:
يتـ حساب معامؿ االرتباط (بيرسوف) بيف الدرجة الكمية لبلستبانة والمحاور واألبعاد الفرعية المكونة ليا
لمتأكد مف صدؽ أداة الدراسة باستخداـ طريقة صدؽ األبعاد الفرعية ،حيث يتضح مف خبلؿ النتائج
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تروحت بيف
بالجدوؿ رقـ ( )4.4أف معامبلت االرتباط عمى مستوى األبعاد الفرعية لممحور األوؿ ا

( )0.439وذلؾ لمبعد الخامس "الخصوصية وأمف المعمومات" ،و( )0.947وذلؾ لمبعد السادس
"التجييزات المادية والبشرية".

وعمى مستوى المحاور ككؿ بمغ معامؿ ارتباط المحور األوؿ "التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي"
بالدرجة الكمية لبلستبانة ( ،)0.969بينما بمغ معامؿ ارتباط المحور الثاني "إدارة العالقة مع الزبوف"
بالدرجة الكمية لبلستبانة ( ،)0.923وكانت جميع معامبلت االرتباط (الصدؽ) ذات داللة إحصائية عند

مستوى  0.05ويشير ذلؾ لوجود درجة ممتازة مف صدؽ األبعاد الفرعية والمحاور الرئيسية لمبيانات التي
تـ جمعيا مف أفراد العينة االستطبلعية.
جدوؿ رقـ ( )4.4معامالت الرتباط (الصدؽ) بيف الدرجة الكمية لالستبانة والمحاور والبعاد الفرعية
البعد

عدد الفقرات

معامؿ الرتباط

مستوى الدللة

المحور

المنتج

7

*0.737

0.000

الترويج

7

*0.675

0.000

السعر

8

*0.497

0.002

المكاف

4

*0.835

0.000

الخصوصية وأمف المعمومات

6

*0.439

0.008

التجييزات المادية والبشرية

8

*0.947

0.000

40

*0.969

0.000

14

*0.923

0.000

المحور األوؿ

أبعاد المحور ككؿ (التسويؽ عبر شبكات التواصؿ
الجتماعي)

المحور الثاني

إدارة العالقة مع الزبوف

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05
 .3صدؽ التساؽ الداخمي:
يقصد باالتساؽ الداخمي مدى اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع البعد أو المحور الذي تنتمي إليو
ىذه الفقرة ،ويتـ التحقؽ مف وجود صدؽ االتساؽ الداخمي مف خبلؿ حساب معامبلت االرتباط بيف درجة

كؿ فقرة والدرجة الكمية لمبعد أو المحور الذي تنتمي إليو ،وذلؾ بيدؼ التحقؽ مف مدى صدؽ االستبانة
ككؿ ،وفيما يمي عرض لنتائج التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات االستبانة حسب األبعاد

والمحاور التي تتكوف منيا.
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 3.1معامالت صدؽ التساؽ الداخمي ألبعاد المحور األوؿ "التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي"

 3.1.1معامالت صدؽ التساؽ الداخمي لمبعد األوؿ "المنتج"

يتضح مف خبلؿ الجدوؿ ( )4.5أف معامبلت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات البعد األوؿ "المنتج"،

تروحت قيـ معامبلت صدؽ االتساؽ لفقرات البعد
جميعيا ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05حيث ا

بيف ( )0.538لمفقرة السابعة التي تنص عمى "تستخدـ الشركة شبكات التواصؿ الجتماعي لمحصوؿ
عمى المعمومات الكافية حوؿ المنتجات التي تقدميا الشركات المنافسة" ،و( )0.838لمفقرة الخامسة

التي تنص عمى "تستخدـ الشركة شبكة التواصؿ الجتماعي لينكدإف لمتسويؽ لمنتجاتيا وخدماتيا".
جدوؿ رقـ ( )4.5معامالت صدؽ التساؽ الداخمي لفقرات البعد األوؿ "المنتج"
رقـ
1
2
3
4
5
6
7

الفقرة

معامؿ الرتباط

مستوى الدللة

توفر الشركة خدماتيا ومنتجاتيا بأشكاؿ مختمفة لتناسب حاجة الزبائف.

*0.653

0.000

*0.618

0.000

*0.552

0.001

*0.692

0.000

*0.838

0.000

*0.808

0.000

*0.538

0.001

تعمؿ الشركة عمى استخداـ التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في خدماتيا
ومنتجاتيا لتواكب التطور التكنولوجي.
تستخدـ الشركة شبكة التواصؿ االجتماعي فيسبوؾ لمتسويؽ لمنتجاتيا

وخدماتيا.

توفر الشركة معمومات كافية عف خدماتيا ومنتجاتيا عبر شبكة
التواصؿ االجتماعي فيسبوؾ.
تستخدـ الشركة شبكة التواصؿ االجتماعي لينكدإف لمتسويؽ لمنتجاتيا
وخدماتيا.
توفر الشركة معمومات كافية عف خدماتيا ومنتجاتيا عبر شبكة
التواصؿ االجتماعي لينكدإف.
تستخدـ الشركة شبكات التواصؿ االجتماعي لمحصوؿ عمى المعمومات

الكافية حوؿ المنتجات التي تقدميا الشركات المنافسة.

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05
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 3.1.2معامالت صدؽ التساؽ الداخمي لمبعد الثاني "الترويج"
يتضح مف خبلؿ الجدوؿ ( )4.6أف معامبلت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات البعد الثاني "الترويج" ،لـ
تروحت قيـ معامبلت صدؽ االتساؽ
تكف جميعيا ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05حيث ا

المعنوية لفقرات البعد بيف ( )0.632لمفقرة السادسة التي تنص عمى " يثؽ الزبائف في إعالنات الشركة

عبر شبكات التواصؿ الجتماعي" و( )0.871لمفقرة الخامسة التي تنص عمى "تستطيع الشركة مف

خالؿ الترويج (اإلعالف والعالقات العامة) عبر شبكات التواصؿ الجتماعي أف تخمؽ لدى الزبائف
صورة واضحة عنيا".

وتجدر اإلشارة إلى أف الفقرتيف األولى والثانية لـ تكف معامبلت صدؽ االتساؽ ذات داللة إحصائية ليا
حيث أف مستوى داللتيما أعمى مف مستوى  )0.062( ،)0.262( 0.05عمى الترتيب لذا سيتـ حذفيـ

عند استكماؿ اجراءات التحميؿ.
جدوؿ رقـ ( )4.6معامالت صدؽ التساؽ الداخمي لفقرات البعد الثاني "الترويج"
رقـ
1
2
3

الفقرة
أثرت شبكات التواصؿ االجتماعي عمى الوسائؿ اإلعبلنية التقميدية
(الراديو ،التمفاز ،المجبلت ،الجرائد).
يحقؽ الترويج عبر شبكات التواصؿ االجتماعي نتائج أكثر مف
اإلعبلف عبر الوسائؿ التقميدية.
تعرض وتروج الشركة خدماتيا ومنتجاتيا مف خبلؿ شبكات التواصؿ
االجتماعي بشكؿ مناسب.

معامؿ الرتباط

مستوى الدللة

0.195

0.262

0.318

0.062

*0.796

0.000

تستخدـ الشركة األساليب الحديثة التي توفرىا شبكات التواصؿ
4

االجتماعي (فيديو ،صور ،تصاميـ) في الترويج بعرضيا لخدماتيا

ومنتجاتيا.

*0.809

0.000

تستطيع الشركة مف خبلؿ الترويج (اإلعبلف والعبلقات العامة) عبر
5

شبكات التواصؿ االجتماعي أف تخمؽ لدى الزبائف صورة واضحة

*0.871

0.000

عنيا
6
7

يثؽ الزبائف في إعبلنات الشركة عبر شبكات التواصؿ االجتماعي.
تصؿ إعبلنات الشركة عبر شبكات التواصؿ االجتماعي إلى الزبائف
بشكؿ سريع.

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05
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*0.632

0.000

*0.751

0.000

 3.1.3معامالت صدؽ التساؽ الداخمي لمبعد الثالث "السعر"

يتضح مف خبلؿ الجدوؿ ( )4.7أف معامبلت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات البعد الثالث "السعر"،

جميعيا ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05ما عدا الفقرة الخامسة لذا سيتـ حذفيا عند استكماؿ

تروحت قيـ معامبلت صدؽ االتساؽ المعنوية لفقرات البعد بيف ( )0.608لمفقرة
إجراءات التحميؿ ،.حيث ا

الرابعة التي تنص عمى "توفر الشركة خدمات ومنتجات بأسعار منافسة لمسوؽ" ،و( )0.860لمفقرة

الثانية التي تنص عمى "تعرض الشركة بعض خدماتيا ومنتجاتيا عمى شكؿ حزـ وبأسعار مناسبة".
جدوؿ رقـ ( )4.7معامالت صدؽ التساؽ الداخمي لفقرات البعد الثالث "السعر"
معامؿ الرتباط

مستوى الدللة

رقـ

*0.715

0.000

*0.860

0.000

3

توفر الشركة عدد مف الخدمات والمنتجات المجانية.

*0.754

0.000

4

توفر الشركة خدمات ومنتجات بأسعار منافسة لمسوؽ.

*0.608

0.000

0.274

0.111

*0.811

0.000

*0.759

0.000

*0.641

0.000

1
2

5
6
7
8

الفقرة
تعرض الشركة أسعار خدماتيا ومنتجاتيا عبر صفحاتيا الخاصة في
شبكات التواصؿ االجتماعي.

تعرض الشركة بعض خدماتيا ومنتجاتيا عمى شكؿ حزـ وبأسعار
مناسبة.

سعر الخدمات والمنتجات في الشركة مناسبة مع الجودة التي تقدميا
الشركة.
تطرح الشركة عروضا وخصومات عمى خدماتيا ومنتجاتيا بشكؿ
دوري عبر شبكات التواصؿ االجتماعي.
تطرح الشركة عروضا وخصومات عمى خدماتيا ومنتجاتيا بشكؿ
موسمي عبر شبكات التواصؿ االجتماعي.
استخداـ الزبائف لشبكات التواصؿ االجتماعي يساعدىـ في الحصوؿ

عمى عروض مختمفة ألفضؿ خدمة وسعر مف شركات مختمفة.

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05
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 3.1.4معامالت صدؽ التساؽ الداخمي لمبعد الرابع "المكاف"

يتضح مف خبلؿ الجدوؿ ( )4.8أف معامبلت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات البعد الرابع "المكاف"،

تروحت قيـ معامبلت صدؽ االتساؽ لفقرات البعد
جميعيا ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05حيث ا

بيف ( )0.475لمفقرة الرابعة التي تنص عمى "يساعد استخداـ شبكات التواصؿ الجتماعي الزبوف في
تحقيؽ رغبتو في جمع المعمومات المختمفة" و( )0.840لمفقرتيف األولى والثالثة المتاف تنصاف عمى

"تحتوي صفحة الشركة الخاصة عبر شبكات التواصؿ الجتماعي عمى جميع المعمومات والخدمات التي

يحتاجيا الزبوف"" ،توفر إدارة الصفحة لمشركة عبر شبكات التواصؿ الجتماعي المعمومات الكافية

ألوقات العمؿ الخاصة بالشركة".

جدوؿ رقـ ( )4.8معامالت صدؽ التساؽ الداخمي لفقرات البعد الرابع "المكاف"
رقـ
1
2
3
4

الفقرة
تحتوي صفحة الشركة الخاصة عبر شبكات التواصؿ االجتماعي
عمى جميع المعمومات والخدمات التي يحتاجيا الزبوف.
توفر إدارة

الصفحة لمشركة عبر شبكات التواصؿ االجتماعي

معمومات االتصاؿ والتواصؿ الخاص بالشركة لمزبائف.
توفر إدارة

الصفحة لمشركة عبر شبكات التواصؿ االجتماعي

المعمومات الكافية ألوقات العمؿ الخاصة بالشركة.
يساعد استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي الزبوف في تحقيؽ رغبتو
في جمع المعمومات المختمفة.

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05
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معامؿ الرتباط

مستوى الدللة

*0.840

0.000

*0.833

0.000

*0.840

0.000

*0.475

0.004

 3.1.5معامالت صدؽ التساؽ الداخمي لمبعد الخامس "الخصوصية وأمف المعمومات"

يتضح مف خبلؿ الجدوؿ ( )4.9أف معامبلت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات البعد الخامس "الخصوصية

تروحت قيـ معامبلت صدؽ
وأمف المعمومات" ،جميعيا ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05حيث ا

االتساؽ لفقرات البعد بيف ( )0.744لمفقرتيف األولى والسادسة المتاف تنصاف عمى "تحترـ إدارة الشركة
عبر شبكات التواصؿ الجتماعي خصوصية الزبائف عبر شبكات التواصؿ الجتماعي"" ،تحترـ الشركة
رغبة الزبوف في عدـ نشر الخدمات أو المنتجات التي قاـ بشرائيا مف الشركة عبر شبكات التواصؿ

الجتماعي" ،و( )0.841لمفقرة الثانية التي تنص عمى "تحافظ الشركة عمى أمف معمومات الزبائف عبر
شبكات التواصؿ الجتماعي".

جدوؿ رقـ ( )4.9معامالت صدؽ التساؽ الداخمي لفقرات البعد الخامس "الخصوصية وأمف المعمومات"
رقـ
1
2
3
4
5
6

الفقرة
تحترـ إدارة

الشركة عبر شبكات التواصؿ االجتماعي خصوصية

الزبائف عبر شبكات التواصؿ االجتماعي.
تحافظ الشركة عمى أمف معمومات الزبائف عبر شبكات التواصؿ

االجتماعي.

تقوـ الشركة بأخذ موافقة الزبوف في استخداـ بياناتو عند الحاجة.
تقوـ الشركة بأخذ موافقة الزبوف قبؿ نشر معموماتو عبر شبكات
التواصؿ االجتماعي.
تحترـ الشركة رغبة الزبوف في المحافظة عمى سرية الخدمات
والمنتجات المقدمة لو مف قبؿ الشركة.
تحترـ الشركة رغبة الزبوف في عدـ نشر الخدمات أو المنتجات التي
قاـ بشرائيا مف الشركة عبر شبكات التواصؿ االجتماعي.

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05
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معامؿ الرتباط

مستوى الدللة

*0.744

0.000

*0.841

0.000

*0.795

0.000

*0.758

0.000

*0.810

0.000

*0.744

0.000

 3.1.6معامالت صدؽ التساؽ الداخمي لمبعد السادس "التجييزات المادية والبشرية"

يتضح مف خبلؿ الجدوؿ ( )4.10أف معامبلت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات البعد السادس "التجييزات

تروحت قيـ معامبلت صدؽ
المادية والبشرية" ،جميعيا ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05حيث ا
االتساؽ لفقرات البعد بيف ( )0.787لمفقرة الثالثة التي تنص عمى "توفر إدارة الشركة موظؼ يساعد في

تصميـ إعالنات وحمالت الشركة عبر شبكات التواصؿ الجتماعي" ،و( )0.929لمفقرة الثامنة التي
تنص عمى "تشجع إدارة الشركة عمى استخداـ طرؽ وأساليب مختمفة في العممية التسويقية عبر

شبكات التواصؿ الجتماعي".

جدوؿ رقـ ( )4.10معامالت صدؽ التساؽ الداخمي لفقرات البعد السادس "التجييزات المادية والبشرية"
رقـ
1
2
3
4
5

الفقرة
تدعـ اإلدارة العميا في الشركة استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي
في التسويؽ لمنتجاتيا وخدماتيا.
تخصص الشركة متخصص إلدارة صفحاتيا عبر شبكات التواصؿ

االجتماعي.
توفر إدارة

الشركة موظؼ يساعد في تصميـ إعبلنات وحمبلت

الشركة عبر شبكات التواصؿ االجتماعي.
توفر إدارة الشركة خدمات الدفع اإللكتروني لئلعبلنات المدفوعة
عبر شبكات التواصؿ االجتماعي.
توفر إدارة الشركة الدعـ الفني المستمر لمتابعة الزبائف عبر شبكات
التواصؿ االجتماعي في جميع األوقات.

معامؿ الرتباط

مستوى الدللة

*0.842

0.000

*0.887

0.000

*0.787

0.000

*0.829

0.000

*0.797

0.000

توفر إدارة الشركة المعدات البلزمة (حاسوب ،طابعة )....،لمموظؼ
6

المسؤوؿ عف إدارة ومتابعة صفحات الشركة عبر شبكات التواصؿ

االجتماعي.
توفر إدارة

7

*0.908

0.000

الشركة التدريب البلزـ لمموظؼ المسؤوؿ في كيفية

استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي في العممية التسويقية لخدمات

*0.813

0.000

ومنتجات الشركة.
8

تشجع إدارة الشركة عمى استخداـ طرؽ وأساليب مختمفة في العممية
التسويقية عبر شبكات التواصؿ االجتماعي.
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*0.929

0.000

 3.2معامالت صدؽ التساؽ الداخمي لممحور الثاني "إدارة العالقة مع الزبوف"

يتضح مف خبلؿ الجدوؿ ( )4.11أف معامبلت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات المحور الثاني "إدارة

تروحت قيـ معامبلت صدؽ
العالقة مع الزبوف" ،جميعيا ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05حيث ا
االتساؽ لفقرات المحور بيف ( )0.693لمفقرة الثالثة عشر التي تنص عمى "تعطي إدارة صفحات الشركة
عبر شبكات التواصؿ الجتماعي المساحة الكافية لمزبائف لمتعبير عف آرائيـ حوؿ الخدمات والمنتجات

التي تقدميا الشركة" ،و( )0.925لمفقرة التاسعة التي تنص عمى "يستجيب مسؤوؿ صفحات الشركة
الرسمية عبر شبكات التواصؿ الجتماعي لكافة الرسائؿ المستممة مف قبؿ الزبائف".

جدوؿ رقـ ( )4.11معامالت صدؽ التساؽ الداخمي لفقرات المحور الثاني "إدارة العالقة مع الزبوف"
معامؿ الرتباط

مستوى الدللة

رقـ

*0.810

0.000

*0.838

0.000

3

تستخدـ الشركة التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي لمبحث عف زبائف جدد.

*0.910

0.000

4

تستخدـ الشركة شبكات التواصؿ االجتماعي لمتواصؿ مع الزبائف.

*0.881

0.000

*0.919

0.000

*0.843

0.000

*0.811

0.000

*0.858

0.000

*0.925

0.000

*0.911

0.000

*0.858

0.000

*0.872

0.000

*0.693

0.000

*0.830

0.000

1

الفقرة

توجد أىداؼ الشركة ورؤيتيا المستقبمية ورسالتيا عمى الصفحات الرسمية الخاصة بيا
عبر شبكات التواصؿ االجتماعي.

تقوـ الشركة بعرض كافة اعماليا وخدماتيا عبر شبكات التواصؿ االجتماعي كوسيمة

2

لتحقيؽ أىدافيا المتعمقة في تعزيز إدارة العبلقة مع الزبوف.

تستخدـ الشركة التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي لتحسيف الصورة الذىنية عف

5

الشركة.

تستخدـ الشركة شبكات التواصؿ االجتماعي لمعرفة حاجات الزبائف.

6

تستخدـ الشركة شبكات التواصؿ االجتماعي لنشر مقاالت وأخبار خاصة بيا

7

وبإنجازاتيا.

تستخدـ الشركة شبكات التواصؿ االجتماعي لنشر مقاالت واخبار ذات صمة في مجاؿ

8

عمميا.

يستجيب مسؤوؿ صفحات الشركة الرسمية عبر شبكات التواصؿ االجتماعي لكافة

9

الرسائؿ المستممة مف قبؿ الزبائف.

10
11
12
13
14

يستجيب مسؤوؿ صفحات الشركة الرسمية عبر شبكات التواصؿ االجتماعي لشكاوى

ي واستفسارات الزبائف بشكؿ سريع.

توفر الصفحات الرسمية لمشركة عبر شبكات التواصؿ االجتماعي معمومات كافية

لئلجابة عمى األسئمة الشائعة مف الزبائف.

تتواصؿ وتتابع إدارة صفحات الشركة عبر شبكات التواصؿ االجتماعي مع الزبوف
بعد تقديـ الخدمة المطموبة لو.

تعطي إدارة

صفحات الشركة عبر شبكات التواصؿ االجتماعي المساحة الكافية

تقوـ إدارة

صفحات الشركة عبر شبكات التواصؿ االجتماعي بالرد عمى كافة

لمزبائف لمتعبير عف آ ارئيـ حوؿ الخدمات والمنتجات التي تقدميا الشركة.
التعميقات مف قبؿ الزبائف.

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05
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ب .ثبات أداة الدراسة:

 .1طريقة التجزئة النصفية:
يتـ قياس الثبات في البيانات باستخداـ طريقة التجزئة النصفية حيث تعتمد ىذه الطريقة عمى تجزئة
الفقرات المراد قياس الثبات ليا إلى نصفيف ،النصؼ األوؿ يضـ الفقرات الفردية والنصؼ الثاني يضـ
الفقرات الزوجية ،ومف ثـ يتـ حساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف (أبو ىاشـ حسف ،2006 ،ص،)7

ومف ثـ يتـ تعديمو باستخداـ معادلة سبيرماف برواف ( ،)Spearman-Brownوالجدوؿ رقـ ()4.12

أدناه يوضح نتيجة ذلؾ.

جدوؿ رقـ ( )4.12ثبات أداة الدراسة باستخداـ طريقة التجزئة النصفية
المحور

0.923

البعد

عدد الفقرات

المنتج

7

0.855

الترويج

5

0.711

0.836

السعر

7

0.832

0.910

المكاف

4

0.647

0.786

الخصوصية وأمف المعمومات

6

0.836

0.911

التجييزات المادية والبشرية

8

0.930

0.964

37

0.943

0.970

14

0.958

0.979

51

0.968

0.984

المحور األوؿ

أبعاد المحور ككؿ (التسويؽ عبر شبكات التواصؿ
الجتماعي)

المحور الثاني

معامؿ الرتباط

معامؿ الرتباط بعد

إدارة العالقة مع الزبوف
الستبانة ككؿ

قبؿ التعديؿ

التعديؿ

بروف لمتجزئة
يبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ أعبله أف معامؿ االرتباط المعدؿ باستخداـ معادلة سبيرماف ا

تروحت
النصفية لممحور األوؿ "التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي" بمغ ( ،)0.970حيث ا

معامبلت االرتباط المعدلة لؤلبعاد الفرعية لممحور األوؿ بيف ( )0.786لمبعد الرابع "المكاف" ،و()0.964

لمبعد السادس "التجييزات المادية والبشرية" ،كما يبلحظ أف معامؿ ارتباط سبيرماف المعدؿ لفقرات

المحور الثاني "إدارة العالقة مع الزبوف" بمغ ( ،)0.979وبشكؿ عاـ يبلحظ أف معامؿ سبيرماف برواف
المعدؿ لبلستبانة ككؿ بمغ (.)0.984
ونستنتج مف خبلؿ ذلؾ أف جميع معامبلت االرتباط المعدلة مرتفعة مما يدلؿ عمى وجود درجة عالية

مف الثبات في البيانات التي تـ الحصوؿ عمييا مف أفراد العينة االستطبلعية.
 .2طريقة ألفاكرونباخ:

صممت ىذه الطريقة كمقياس لبلتساؽ الداخمي لمفقرات ،بمعنى ىؿ جميع فقرات أداة الدراسة (االستبانة)

تقيس نفس العوامؿ التي يقيسيا المقياس؟ تتراوح قيمة معامؿ ألفاكرونباخ بيف ( )1-0حيث كمما اقتربت
100

قيمتو مف  1كمما زاد االتساؽ الداخمي لفقرات أداة الدراسة ،واتضح تجانس المقياس فعندما يكوف المقياس
متجانساً فإف كؿ فقرة فيو تقيس نفس العوامؿ العامة التي يقيسيا المقياس (George and Mallery,

) .2003, p.53تـ استخداـ معامؿ ألفاكرونباخ في ىذه الدراسة لقياس الثبات في كؿ بعد وكؿ محور
في االستبانة والجدوؿ رقـ ( )4.13يوضح ذلؾ.

جدوؿ رقـ ( )4.13ثبات أداة الدراسة باستخداـ طريقة ألفاكرونباخ
المحور

المحور األوؿ

البعد

عدد الفقرات

معامؿ ألفاكرونباخ

المنتج

7

0.794

الترويج

5

0.865

السعر

7

0.867

المكاف

4

0.756

الخصوصية وأمف المعمومات

6

0.864

التجييزات المادية والبشرية

8

0.944

37

0.937

14

0.971

51

0.967

أبعاد المحور ككؿ (التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي)
المحور الثاني

إدارة العالقة مع الزبوف
الستبانة ككؿ

يوضح الجدوؿ السابؽ نتائج ثبات أداة الدراسة باستخداـ طريقة ألفاكرونباخ حيث نبلحظ أف معامبلت

الثبات بطريقة ألفاكرونباخ كانت مرتفعة بشكؿ عاـ لجميع أبعاد ومحاور االستبانة ،حيث عمى مستوى
تروحت بيف
أبعاد التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي نجد أف معامبلت الثبات بطريقة ألفاكرونباخ ا

( )0.756لمبعد الرابع "المكاف" و( )0.944لمبعد السادس "التجييزات المادية والبشرية" ،وعمى مستوى
المحاور نجد أف معامؿ الثبات لممحور األوؿ "التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي" بمغ

( ،)0.937كما بمغ معامؿ الثبات لممحور الثاني "إدارة العالقة مع الزبوف" ( ،)0.971وبشكؿ عاـ
نبلحظ أف معامؿ الثبات الكمي لبلستبانة بطريقة ألفاكرونباخ بمغ (.)0.967

وتشير جميع الن تائج السابقة لوجود درجة مرتفعة مف الثبات في البيانات التي تـ جمعيا مف أفراد العينة

االستطبلعية ،وعميو يمكف االعتماد عمييا وتحميميا وتفسير نتائجيا وتعميميا.

عاش ارً :التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة:

يستخدـ اإلحصائيوف نوعيف مف االختبارات اإلحصائية الختبار الفرضيات ،النوع األوؿ االختبارات

المعممية ( )Parametric Testsوالنوع الثاني االختبارات البلمعممية (،)Non Parametric Tests
ويشترط الستخداـ االختبارات المعممية شرط التوزيع الطبيعي لمبيانات المراد إجراء االختبارات اإلحصائية

عمييا ،بينما تستخدـ االختبارات البلمعممية كبديؿ لبلختبارات المعممية في حاؿ عدـ تحقؽ شرط التوزيع

الطبيعي لمبيانات ،ولكف ذلؾ يكوف فقط في حاؿ العينات الصغيرة التي يقؿ حجميا عف ( )30مفردة،
101

بينما العينات التي يزيد حجميا عف ( )30مفردة يمكف التخمي عف شرط التوزيع الطبيعي ،وذلؾ وفقاً لما

تقره نظرية النياية المركزية (ربيع،2007،ص ،)111كما توصؿ ()Geoff Norman,2010, p.31
إلى أنو يمكف استخداـ االختبارات المعممية مع بيانات مقياس ليكرت الخماسي بغض النظر عف حجـ

العينة كبي اًر أو صغي اًر ،وبغض النظر عف البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أـ ال ،وفي ىذه الدراسة سيتـ

استخداـ االختبارات المعممية وفقاً لمسببيف السابؽ ذكرىـ دوف المجوء لمتحقؽ مف شرط التوزيع الطبيعي

لمبيانات.

الحادي عشر :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

اعتمدت الباحثة في ىذه الدراسة بشكؿ أساسي عمى استخداـ الحزمة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية

( )Statistical Package for Social Sciences-SPSS V.23في معالجة وتحميؿ البيانات التي
تـ الحصوؿ عمييا مف خبلؿ أداة الدراسة (االستبانة) ،وفيما يمي أىـ األساليب اإلحصائية الوصفية

واالستداللية التي تـ استخداميا في معالجة بيانات ىذه الدراسة:

 .1معامؿ ارتباط سبيرماف برواف ) (Spearman-Brownلقياس الثبات بطريقة التجزئة النصفية.
 .2معامؿ ألفاكرونباخ ) (Cronbach's Alphaلقياس الثبات في البيانات.

 .3الوسط الحسابي ( )Meanوذلؾ لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات مفردات الدراسة عمى
الفقرات واألبعاد والمحاور الرئيسة لبلستبانة.

 .4االنحراؼ المعياري ( :)Standard Deviationلمتعرؼ إلى مدى انحراؼ استجابات مفردات الدراسة
لكؿ فقرة مف الفقرات عف وسطيا الحسابي ،إلى جانب األبعاد والمحاور الرئيسة ،فكمما اقتربت قيمتو

مف الصفر تركزت االستجابات وانخفض تشتتيا.

 .5اختبار ( )One Sample T-testالختبار متوسطات اإلجابات عمى فقرات وأبعاد ومحاور
االستبانة حوؿ القيمة ( )3التي تعبر عف الدرجة الحيادية.

 .6معامؿ ارتباط بيرسوف ( :)Pearson Correlation Coefficientالغرض الرئيس لمعامؿ ارتباط
بيرسوف ىو قياس العبلقة بيف متغيريف ،في ىذه الدراسة تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف الختبار
الفرضية التالية :معرفة إذا ما كاف ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف التسويؽ عبر شبكات

التواصؿ االجتماعي وادارة العبلقة مع الزبوف في شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة .كما
وتـ استخدامو لقياس االتساؽ الداخمي بيف الفقرات واألبعاد والمحاور المنتمية إلييا.

 .7تحميؿ التبايف االحادي ( :)one way ANOVAالختبار الفروؽ بيف متغيرات الدراسة واختبار
فرضيات الدراسة.

 .8اختبار ( :)Independent Samples T-testالختبار الفروؽ بيف متغيرات الدراسة واختبار
فرضيات الدراسة ويستخدـ لممقارنة بيف مجموعتيف مستقمتيف.
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الخالصة:

استعرضت الباحثة مف خبلؿ ىذا الفصؿ اإلجراءات المنيجية المتبعة في ىذا البحث حيث استعرضت

أسموب الدراسة المتبع وىو المنيج الوصفي التحميمي ،حدود الدراسة ،مجتمع الدراسة وىو شركات

تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة .عينة الدراسة حيث قامت الباحثة بتوزيع  191استبانة ونسبة

االسترداد وصمت إلى  174استبانة اي بنسبة  ،%91كما تحدثت الباحثة عف مصادر البيانات
والمعمومات وخطوات إعداد أداة الدراسة وىي االستبانة ،محتويات أداة الدراسة ومف ثـ تحدثت عف تحكيـ

وتصحيح االستبانة ،اختبار صدؽ وثبات االستبانة ،التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة ومف ثـ
استعرضت األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.
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الفصل اخلامس

حتليل البيانات واختبار
فرضيات الدراسة

مقدمة
أولً :الوصؼ اإلحصائي لعينة الدراسة
ثانياً :نتائج تحميؿ محاور وأبعاد الدراسة
ثالثاً :اختبار ومناقشة فرضيات الدراسة
الخالصة
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مقدمة

في ىذا الفصؿ تستعرض الباحثة تحميؿ البيانات واختبار فرضيات الدراسة ،وذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عمى

أسئمة الدراسة واستعراض أبرز نتائج االستبانة ،والتي تـ التوصؿ إلييا مف خبلؿ اإلجراءات اإلحصائية

التحميمية ،كما وتـ وصؼ عينة الدراسة حسب البيانات الشخصية ،وكذلؾ تـ إجراء المعالجات اإلحصائية
لمبيانات مف استبانة الدراسة والمتعمقة بفقرات وأبعاد ومحاور الدراسة ،إذ تـ استخداـ برنامج الحزـ

اإلحصائية لمعموـ االجتماعية ( )SPSSلمحصوؿ عمى نتائج الدراسة التي تـ عرضيا وتحميميا في ىذا

الفصؿ.

أولً :الوصؼ اإلحصائي لعينة الدراسة:
.1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس:
يوضح الجدوؿ رقـ ( )5.1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس ،حيث نبلحظ أف معظـ أفراد

عينة الدارسة ىـ مف الذكور بنسبة ( )%63.2بواقع ( )110مستجيب.

جدوؿ رقـ ( )5.1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس
الجنس

العدد

النسبة %

ذكر

110

63.2

أنثى

64

36.8

المجموع

174

100.0

تعزو الباحثة أف نسبة الذكور أكبر مف نسبة اإلناث ،إلى أف مجاؿ العمؿ في مجاؿ التكنولوجيا
واالتصاالت يجذب الذكور أكثر مف اإلناث ،وذلؾ بسبب طبيعة العمؿ والمجيود المطموب في ىذا
المجاؿ في قطاعاتو (التدريب ،عتاد الحاسوب ،االتصاالت ،البرمجيات).
بينما بمغت نسبة اإلناث ( )%36.8بواقع ( )64مستجيبة ،وقد كانت النسبة األكبر مف اإلناث ضمف

فريؽ عمؿ شركة يونت واف ( ،)Unit One Groupوذلؾ بسبب وجود قسـ خاص في الشركة إلدخاؿ
البيانات يستيدؼ اإلناث في التشغيؿ.
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.2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر
يوضح الجدوؿ رقـ ( )5.2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر ،حيث يتضح بأف غالبية أفراد

عينة الدراسة تتراوح أعمارىـ مف  20إلى أقؿ مف  30عاـ ( )%70.1بواقع ( )122مستجيب وىي
النسبة األكبر.
جدوؿ رقـ ( )5.2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر
العمر

العدد

النسبة %

 – 20أقؿ مف  30عاـ

122

70.1

 – 30أقؿ مف  40عاـ

44

25.3

 – 40أقؿ مف  50عاـ

5

2.9

 50عاـ فأكثر

3

1.7

المجموع

174

100.0

تعزو الباحثة إلى أف الفئة العمرية أقؿ مف  30عاـ ىي األعمى ،ألف مجاؿ تكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت في غزة يعتبر مف القطاعات الجديدة نسبياً مقارنة بمجاالت أخرى مثؿ المجاالت الصناعية

أو الزراعية لذلؾ فإف الفئة العمرية العاممة في ىذا المجاؿ سوؼ تكوف أصغر سناً مف غيرىا في

المجاالت األخرى.

بينما ( )%25.3مف أفراد عينة الدراسة تتراوح أعمارىـ ما بيف  30إلى أقؿ مف  40عاـ بواقع ()44
مستجيب ،في حيف ( )%2.9مف أفراد عينة الدراسة تتراوح أعمارىـ ما بيف  40إلى أقؿ مف  50عاـ

بواقع ( )5مستجيبيف.

والنسبة المتبقية مف أفراد عينة الدراسة تزيد أعمارىـ عف  50عاـ وىـ يشكموف ما نسبتو ( )%1.7بواقع

( )3مستجيبيف وىي النسبة األقؿ.

.3توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة:
يوضح الجدوؿ رقـ ( )5.3توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة ،حيث نبلحظ أف

( )%55.2مف أفراد عينة الدراسة تتراوح سنوات خبرتيـ مف سنة إلى أقؿ مف  5سنوات بواقع ()96
مستجيب وىي النسبة األكبر.

جدوؿ رقـ ( )5.3توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة
سنوات الخبرة

العدد

النسبة %

سنة إلى أقؿ مف  5سنوات

96

55.2

مف  - 5أقؿ مف  10سنوات

51

29.3

مف  - 10أقؿ مف  15سنة

18

10.3

 15سنة فأكثر

9

5.2

المجموع

174

100.0
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تعزو الباحثة ذلؾ ألف تخصص تكنولوجيا المعمومات في الجامعات في قطاع غزة يعتبر حديثاً نسبياً

واإلقباؿ عمى ىذا المجاؿ ازداد في آخر سنوات ،وبالتالي ال يتوفر عامميف ذوي خبرة عالية.

( )%29.3تتراوح سنوات خبرتيـ ما بيف  5إلى أقؿ مف  10سنوات خبرة بواقع ( )51مستجيب،
( )%10.3تتراوح سنوات خبرتيـ ما بيف  10إلى أقؿ مف  15سنوات خبرة بواقع ( )18مستجيب.

( )%5.2مف أفراد عينة الدراسة سنوات خبرتيـ  15سنة فأكثر بواقع ( )9مستجيبيف وىي النسبة األقؿ،
ترى الباحثة أنيا سوؼ تكوف تابعة لمبحوثيف في تخصصات أخرى غير تكنولوجيا المعمومات مثؿ

المحاسبة أو اإلدارة والتي تعتبر مف المجاالت القديمة والتي يوجد فييا خبرة كبيرة.
.4توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤىؿ العممي

يوضح الجدوؿ رقـ ( )5.4توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤىؿ العممي ،حيث يتضح أف غالبية

أفراد عينة الدراسة يحمموف درجة البكالوريوس ( )%75.9بواقع ( )132مستجيب وىي النسبة األعمى.
جدوؿ رقـ ( )5.4توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤىؿ العممي
المؤىؿ العممي

العدد

النسبة %

ثانوية عامة أو أقؿ

3

1.7

دبموـ

26

14.9

بكالوريوس

132

75.9

ماجستير

12

6.9

دكتوراه

1

0.6

المجموع

174

100.0

تعزو الباحثة ذلؾ ألف ىذا المجاؿ يتطمب ميارات وتقنيات عالية ،وبحاجة إلى مستوى تعميمي ٍ
عاؿ حتى
يتمكف األشخاص مف فيـ واستخداـ التقنيات الحديثة في ىذا المجاؿ ،لذلؾ فإف أغمب العامميف في ىذا
المجاؿ ىـ مف حممة درجة البكالوريس.
( )%14.9منيـ يحمموف درجة الدبموـ بواقع ( )26مستجيب )%6.9( ،يحمموف درجة الماجستير بواقع

( )12مستجيب )%1.7( ،منيـ يحمموف شيادة الثانوية العامة أو أقؿ بواقع ( )3مستجيبيف ،وأخي اًر
( )%0.6مف أفراد عينة الدراسة يحمموف درجة الدكتوراه بواقع مستجيب واحد وىي النسبة األقؿ
وتعزوالباحثة ذلؾ ألف حممة الدرجات العممية العميا يتجيزوا لمعمؿ األكاديمي أو لمعمؿ خارج قطاع غزة.
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.5توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي
يوضح الجدوؿ رقـ ( )5.5توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي ،حيث يتضح أف

( )%21.8مف أفراد عينة الدراسة موظفيف إدارييف بواقع ( )38مستجيب وىي النسبة األعمى.
جدوؿ رقـ ( )5.5توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي
المسمى الوظيفي

العدد

النسبة %

مدير عاـ

17

9.8

مدير فني

5

2.9

موظؼ إداري

38

21.8

مبرمج

32

18.4

مصمـ

15

8.6

فني حاسوب

6

3.4

محاسب

9

5.2

مدير قسـ

22

12.6

مسوؽ إلكتروني

3

1.7

غير ذلؾ

27

15.5

المجموع

174

100.0

تعزو الباحثة ذلؾ إلى وجود عدة تخصصات لدييا القدرة عمى العمؿ في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات،
وبالتالي إمكانية احتبلؿ مناصب إدارية في الشركات.
( )%18.4مف أفراد عينة الدراسة مبرمجيف بواقع ( )32مستجيب )%2.9( ،منيـ مدراء فنييف بواقع ()5
مستجيبيف )%1.7( ،منيـ مسوقيف إلكترونييف بواقع ( )3مستجيبيف وىي النسبة األقؿ وتعزوالباحثة ذلؾ

إلى أف بعض الشركات ليس لدييا مسمى وظيفي محدد لشخص معيف داخؿ الشركة خاص بالتسويؽ

اإللكتروني حيث إف ىنالؾ بعض الشركات التي تقوـ بإدارة حسابتيا عبر شبكات التواصؿ االجتماعي
بشكؿ شخصي أو مف خبلؿ إسناد ميمة إدارة الصفحات إلى وظيفة إدارية ،و( )%15.5مف أفراد عينة

الدراسة يحمموف مسميات وظيفية أخرى غير تمؾ المذكورة في الجدوؿ تمثمت في( :ميندس دعـ فني،
موظؼ مبيعات ،محرر مواقع إلكترونية ،مدخؿ بيانات ،مدير عمميات ،مساعد استشاري ،مصور ،منسؽ

مشروع ،ميندس برمجيات ،ميندس متطمبات).
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.6توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير التخصص
يوضح الجدوؿ رقـ ( )5.6توزيع أفرادعينة الدراسة حسب متغير التخصص ،حيث يتضح أف ()%33.9
مف أفراد عينة الدراسة تخصصيـ تكنولوجيا معمومات بواقع ( )59مستجيب وىي النسبة األعمى.
جدوؿ رقـ ( )5.6توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير التخصص
التخصص

العدد

النسبة %

ىندسة

45

25.9

تكنولوجيا المعمومات

59

33.9

عبلقات عامة

8

4.6

صحافة واعبلـ

3

1.7

سكرتارية

4

2.3

إدارة

27

15.5

محاسبة

13

7.5

غير ذلؾ

15

8.6

المجموع

174

100.0

تعزو الباحثة ذلؾ إلى أ ف الفئة المستيدفة مف الدراسة ىي شركات تكنولوجيا المعمومات وطبيعة
التخصصات المطموبة بيا ىي تخصص تكنولوجيا المعمومات وىندسة الحاسوب.
( )%25.9مف أفراد عينة الدراسة تخصصيـ ىندسة بواقع ( )45مستجيب )%2.3( ،منيـ تخصصيـ
سكرتارية بواقع ( )4مستجيبيف )%1.7( ،منيـ تخصصيـ صحافة واعبلـ بواقع ( )3مستجيبيف وىي

النسبة األقؿ.

تعزو الباحثة ذلؾ إلى عدـ ارتباط عمؿ شركات تكنولوجيا المعمومات بشكؿ مباشر مع تخصص

الصحافة واإلعبلـ.

و( )%8.6مف أفراد عينة الدراسة تخصصاتيـ أخرى غير تمؾ المذكورة في الجدوؿ تمثمت في( :إحصاء،
أشعة طبية ،عناية بالزبائف ،اقتصاد ،تسويؽ).
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.7توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير القطاع الذي تعمؿ فيو الشركة
يوضح الجدوؿ رقـ ( )5.7توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير التخصص ،حيث يتضح أف

( )%44.8مف أفراد عينة الدراسة تعمؿ شركاتيـ في قطاع البرمجيات بواقع ( )78مستجيب وىي النسبة
األعمى.
جدوؿ رقـ ( )5.7توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير القطاع الذي تعمؿ فيو الشركة
القطاع الذي تعمؿ فيو الشركة

العدد

النسبة %

قطاع البرمجيات

78

44.8

قطاع االتصاالت

46

26.4

قطاع عتاد الحاسوب واإللكترونيات

31

17.8

قطاع التدريب واالستشارات

19

10.9

المجموع

174

100.0

تعزو الباحثة ذلؾ إلى أف قطاع البرمجيات ىو األكثر مف حيث عدد الشركات في قطاع غزة حيث يبمغ
عدد شركات ىذا القطاع  18شركة.

( )%26.4مف أفراد عينة الدراسة تعمؿ شركاتيـ في قطاع االتصاالت بواقع ( )46مستجيب،

( )%17.8منيـ تعمؿ شركاتيـ في قطاع عتاد الحاسوب واإللكترونيات بواقع ( )31مستجيب،
و( )%10.9منيـ تعمؿ شركاتيـ في قطاع التدريب واالستشارات بواقع ( )19مستجيب وىي النسبة

األقؿ.

تعزو الباحثة ذلؾ إلى أف قطاع التدريب واالستشارات ىوالقطاع األقؿ مف حيث عدد الشركات في قطاع
غزة حيث يبمغ عددىـ  5شركات.
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ثانياً :نتائج تحميؿ محاور وأبعاد الدراسة

أ .تحميؿ النتائج المتعمقة بالمحور األوؿ "التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي"
 .1النتائج المتعمقة بالبعد األوؿ "المنتج"

فيما يمي عرض ألىـ نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات البعد األوؿ "المنتج" الذي يندرج تحت المحور

األوؿ "التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي" ،حيث تـ حساب الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري
والوزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات البعد ومف ثـ تـ حساب المتوسط العاـ واالنحراؼ المعياري والوزف
النسبي لمدرجة الكمية لمبعد ،كما تـ التحقؽ مف مساواة متوسطات اإلجابة عمى فقرات البعد لمقيمة ()3

التي تعبر عف الدرجة الحيادية باستخداـ اختبار ( ،)One Sample T-Testوالجدوؿ رقـ ()5.8
يوضح نتائج التحميؿ.
جدوؿ رقـ ( )5.8نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات البعد األوؿ "المنتج"
#

1

الفقرة
توفر الشركة خدماتيا ومنتجاتيا بأشكاؿ
مختمفة لتناسب حاجة الزبائف.

2

لتواكب التطور التكنولوجي.

تستخدـ الشركة شبكة التواصؿ االجتماعي
فيسبوؾ لمتسويؽ لمنتجاتيا وخدماتيا.

4

الوسط

النحراؼ

الوزف

الحسابي المعياري النسبي

اختبار t

4.39

0.62

88%

*29.31

الحتمالية الترتيب
sig
0.000

2

تعمؿ الشركة عمى استخداـ التكنولوجيا
الحديثة والمتطورة في خدماتيا ومنتجاتيا

3

قيمة

القيمة

4.44

0.59

89%

*31.97

0.000

1

4.36

0.80

87%

*22.45

0.000

3

توفر الشركة معمومات كافية عف خدماتيا
ومنتجاتيا عبر شبكة التواصؿ االجتماعي

4.20

0.84

84%

*18.67

0.000

4

فيسبوؾ
5

تستخدـ الشركة شبكة التواصؿ االجتماعي
لينكدإف لمتسويؽ لمنتجاتيا وخدماتيا.

6

توفر الشركة معمومات كافية عف خدماتيا
ومنتجاتيا عبر شبكة التواصؿ االجتماعي

3.51

3.39

1.23

1.19

70%

68%

*5.49

*4.27

0.000

0.000

6

7

لينكدإف
7

تستخدـ الشركة شبكات التواصؿ االجتماعي
لمحصوؿ عمى المعمومات الكافية حوؿ

3.82

0.90

76%

*12.07

0.000

المنتجات التي تقدميا الشركات المنافسة.
الدرجة الكمية لمبعد

4.01

0.60

80%

*22.35

األوزاف النسبية في الجدوؿ مقربة ألقرب عدد صحيح* ،دالة إحصائية عند مستوى .0.05
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0.000

5

يتضح مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ( )5.8أف أكبر قيمة لموسط الحسابي لفقرات البعد ىي ( 4.44مف ،)5

وقد كانت مقترنة بالفقرة الثانية التي تنص عمى "تعمؿ الشركة عمى استخداـ التكنولوجيا الحديثة
والمتطورة في خدماتيا ومنتجاتيا لتواكب التطور التكنولوجي" بوزف نسبي ( )%89والتي جاءت في

المرتبة األولى مف حيث قيمة الوسط الحسابي ،ويشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة جداً مف الموافقة عمى
ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة.

تعزو الباحثة ذلؾ إلى أف الفئة المستيدفة مف الدراسة ىي شركات تكنولوجيا ،وىي أكثر الشركات التي
تكوف متابعة وعمى عمـ بكؿ ما ىو جديد في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات ،وما ىي األساليب والطرؽ

التكنولوجية الحديثة والتي تساعدىا في مجاؿ عمميا.

وفي المرتبة األخيرة مف حيث قيمة الوسط الحسابي جاءت الفقرة السادسة التي تنص عمى "توفر الشركة

معمومات كافية عف خدماتيا ومنتجاتيا عبر شبكة التواصؿ الجتماعي لينكدإف" بمتوسط ( 3.39مف
 )5ووزف نسبي ( ،)% 68ويشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة مف الموافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد عينة

الدراسة.

وتعزوالباحثة ذلؾ إلى أف شبكة التواصؿ االجتماعي المينكدإف ىي األقؿ استخداماً مف قبؿ شركات

تكنولوجيا المعمومات حيث إف  17شركة مف أصؿ  42شركة ىي مف لدييا صفحة خاصة بيا عمى

شبكة المينكدإف اي بنسبة .%40.4

ويبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ أيضاً أف قيمة اختبار( )Tلمتحقؽ مف أف متوسط اإلجابات يزيد عف

القيمة ( )3التي تعبر عف الموقؼ الحيادي ألفراد العينة حيث كانت جميعيا ذات داللة إحصائية عند
مستوى  0.05وكانت جميع المتوسطات تزيد عف القيمة ( ،)3ويشير ذلؾ ألف متوسط اإلجابة عمى كؿ

فقرة مف فقرات البعد يزيد عف القيمة ( )3زيادة جوىرية وذات داللة إحصائية ،عند مستوى  ،0.05ويشير

ذلؾ إلى أف موقؼ أفراد عينة الدراسة تجاه البعد األوؿ "المنتج" يتجو نحو الموقؼ اإليجابي.

وبشكؿ عاـ يبلحظ أف الوسط الحسابي العاـ لمبعد ككؿ قد بمغ ( 4.01مف  )5بانحراؼ معياري ()0.60

ووزف نسبي ( )%80ويشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة مف الموافقة عمى فقرات بعد "المنتج" مف قبؿ أفراد
عينة الدراسة.

تعزو الباحثة ذلؾ إلى أف الشركات تيتـ جداً بعرض منتجاتيا وخدماتيا عبر شبكات التواصؿ

االجتماعي ،ألف المنتج أو الخدمة ىوعمؿ الشركة ،وىو الذي يوضح ويبيف لمزبائف واآلخريف عمؿ ىذه
الشركة ،وىو رأس ماؿ عمؿ الشركة الذي عميو إما تكوف الشركة لدييا القدرة عمى جذب الزبائف
الستخدامو أو ال.

اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة (حبلسة )2013،والتي بينت أف المؤسسات األىمية تقوـ بعرض خدماتيا
ومنتجاتيا بشكؿ جيد عبر شبكات التواصؿ االجتماعي المختمفة ،ودراسة (شبلش )2011،والتي بينت أف

شركات الدواء األردنية تقوـ بتقديـ خدماتيا ومنتجاتيا بشكؿ جيد مف خبلؿ التسويؽ اإللكتروني ،تعزو
112

الباحثة سبب االتفاؽ مع حبلسة إلى االشتراؾ في المجتمع الذي قامت عميو الدرستاف وىو المجتمع

الغزي ،وتعزو أيضاً سبب االتفاؽ مع شبلش إلى طبيعة عينة الدراسة ،والتي اشتركت في العامميف في

الشركات.

 .2النتائج المتعمقة بالبعد الثاني "الترويج"

فيما يمي عرض ألىـ نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات البعد الثاني "الترويج" الذي يندرج تحت المحور

األوؿ "التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي" ،حيث تـ حساب الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري
والوزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات البعد ومف ثـ تـ حساب المتوسط العاـ واالنحراؼ المعياري والوزف

النسبي لمدرجة الكمية لمبعد ،كما تـ التحقؽ مف مساواة متوسطات اإلجابة عمى فقرات البعد لمقيمة ()3
التي تعبر عف الدرجة الحيادية باستخداـ اختبار ( ،)One Sample T-Testوالجدوؿ رقـ ()5.9

يوضح نتائج التحميؿ.

جدوؿ رقـ ( )5.9نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات البعد الثاني "الترويج"
#

1

الوسط

الفقرة

النحراؼ

الوزف

الحسابي المعياري النسبي

قيمة

القيمة

اختبار t

الحتمالية sig

الترتيب

تعرض وتروج الشركة خدماتيا ومنتجاتيا
مف خبلؿ شبكات التواصؿ االجتماعي 4.11

0.82

82%

*17.80

0.000

3

بشكؿ مناسب.
2

تستخدـ الشركة األساليب الحديثة التي
توفرىا

شبكات

التواصؿ

االجتماعي

(فيديو ،صور ،تصاميـ) في الترويج

4.23

0.79

85%

*20.65

0.000

1

بعرضيا لخدماتيا ومنتجاتيا.
3

تستطيع الشركة مف خبلؿ الترويج
(اإلعبلف والعبلقات العامة) عبر شبكات
التواصؿ االجتماعي أف تخمؽ لدى

4.14

0.77

83%

*19.48

0.000

2

الزبائف صورة واضحة عنيا.
4

يثؽ الزبائف في إعبلنات الشركة عبر
شبكات التواصؿ االجتماعي.

5

4.06

0.82

81%

*17.10

0.000

5

تصؿ إعبلنات الشركة عبر شبكات
التواصؿ االجتماعي إلى الزبائف بشكؿ 4.09

0.83

82%

*17.40

0.000

سريع.
الدرجة الكمية لمبعد

4.13

0.64

83%

0.000 *23.21

األوزاف النسبية في الجدوؿ مقربة ألقرب عدد صحيح* ،دالة إحصائية عند مستوى .0.05
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4

يتضح مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ( )5.9أف أعمى قيمة لموسط الحسابي لفقرات البعد ىي ( 4.23مف )5

كانت مقترنة لمفقرة الثانية التي تنص عمى "تستخدـ الشركة األساليب الحديثة التي توفرىا شبكات
التواصؿ الجتماعي (فيديو ،صور ،تصاميـ) في الترويج بعرضيا لخدماتيا ومنتجاتيا" بوزف نسبي

( ،)%85والتي جاءت في المرتبة األولى مف حيث قيمة الوسط الحسابي ،ويشير ذلؾ لوجود درجة
مرتفعة جداً مف الموافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة.

ترى الباحثة أف ىدؼ الشركات ىوالتسويؽ ومحاولة عرض خدماتيا ومنتجاتيا بطريقة غير مممة ،وألف

شبكات التواصؿ االجتماعي أحدى أىـ استخدامتيا ىو التسويؽ ،وألنيا تقوـ بشكؿ مستمر بعمؿ تحديثات
ألساليب التسويؽ لدييا فإف الشركات تكوف مطمعة عمى كؿ ما ىو جديد عبر ىذه الشبكات.

جاءت الفقرة الرابعة في المرتبة األخيرة مف حيث قيمة الوسط الحسابي والتي تنص عمى "يثؽ الزبائف في

إعالنات الشركة عبر شبكات التواصؿ الجتماعي" بمتوسط ( 4.06مف  )5ووزف نسبي ( ،)%81ويشير
ذلؾ لوجود درجة مرتفعة مف الموافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة .تعزو الباحثة ذلؾ إلى

أف الزبائف يكوف لدييـ تخوؼ مف بعض اإلعبلنات حتى يتـ التأكد منيا أو التواصؿ مع الشركة بشكؿ

خاص لمتأكد مف صحة ىذه اإلعبلنات خصوصاً أف أري الزبائف اآلخريف يؤثر بشكؿ كبير عمييـ وألف

التعميقات مف قبؿ الزبائف تكوف ظاىرة لمجميع فيمكف ألي زبوف قرأة ومراجعة تعميؽ الزبائف اآلخريف سواء
أكانت إيجابية أـ سمبية.

مف ناحية أخرى يبلحظ مف الجدوؿ  5.9أف قيمة اختبار( )Tلمتحقؽ مف أف متوسط اإلجابات يزيد عف

القيمة ( )3التي تعبر عف الموقؼ الحيادي ألفراد العينة أـ ال ،كانت جميعيا ذات داللة إحصائية عند
مستوى  0.05وكانت جميع المتوسطات تزيد عف القيمة ( ،)3ويشير ذلؾ ألف متوسط اإلجابة عمى كؿ

فقرة مف فقرات البعد يزيد عف القيمة ( )3زيادة جوىرية وذات داللة إحصائية ،عند مستوى  ،0.05ويشير

ذلؾ إلى أف موقؼ أفراد عينة الدراسة تجاه البعد الثاني "الترويج" يتجو نحو الموقؼ اإليجابي.

وبشكؿ عاـ يبلحظ أف الوسط الحسابي العاـ لمبعد ككؿ قد بمغ ( 4.13مف  )5بانحراؼ معياري ()0.64

ووزف نسبي ( )%83ويشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة مف الموافقة عمى فقرات ُبعد "الترويج" مف قبؿ أفراد
عينة الدراسة.
ترى الباحثة أف شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة لدييا توجو كبير الستخداـ شبكات التواصؿ
االجتماعي في الترويج لمنتجاتيا ،وألف معظـ الشركات تقدـ خدمات غير ممموسة فيي تحاوؿ بكافة
الطرؽ الوصوؿ لمزبائف والحصوؿ عمى زبائف جدد بشكؿ مستمر.

اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة (شبلش )2011،والتي بينت أف شركات الدواء األردنية تقوـ بالترويج
لخدماتيا ومنتجاتيا بشكؿ جيد مف خبلؿ التسويؽ اإللكتروني ،باإلضافة إلى دراسة (حبلسة)2013 ،
التي بينت أف الجميور لديو الوعي الكافي بالمؤسسات األىمية وأفكارىا وأىدافيا مف خبلؿ شبكات
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التواصؿ االجتماعي ،تعزو الباحثة سبب االتفاؽ مع شبلش إلى أف عينة الدراستاف كانت ىي موظفي
الشركات ،وكاف سبب االتفاؽ مع حبلسة ىو البيئة الجغرافية المشتركة وىي قطاع غزة.

 .3النتائج المتعمقة بالبعد الثالث "السعر"

فيما يمي عرض ألىـ نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات البعد الثالث "السعر" الذي يندرج تحت المحور

األوؿ "التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي" ،حيث تـ حساب الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري
والوزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات البعد ومف ثـ تـ حساب المتوسط العاـ واالنحراؼ المعياري والوزف
النسبي لمدرجة الكمية لمبعد ،كما تـ التحقؽ مف مساواة متوسطات اإلجابة عمى فقرات البعد لمقيمة ()3

التي تعبر عف الدرجة الحيادية باستخداـ اختبار ( ،)One Sample T-Testوالجدوؿ رقـ ()5.10
يوضح نتائج التحميؿ.
جدوؿ رقـ ( )5.10نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات البعد الثالث "السعر"
#

الفقرة

الوسط

النحراؼ الوزف

الحسابي المعياري

النسبي

قيمة

اختبار t

القيمة

الحتمالية

sig

الترتيب

 1تعرض الشركة أسعار خدماتيا ومنتجاتيا عبر
صفحاتيا الخاصة في شبكات التواصؿ

االجتماعي.

 2تعرض الشركة بعض خدماتيا ومنتجاتيا عمى
شكؿ حزـ وبأسعار مناسبة.
 3توفر الشركة عدد مف الخدمات والمنتجات
المجانية.
 4توفر الشركة خدمات ومنتجات بأسعار منافسة
لمسوؽ.

3.26

1.16

65%

*2.94

0.004

7

3.55

1.11

71%

*6.49

0.000

5

3.47

1.13

69%

*5.45

0.000

6

3.98

0.75

80%

*17.13

0.000

1

 5تطرح الشركة عروضا وخصومات عمى
خدماتيا ومنتجاتيا بشكؿ دوري عبر شبكات
التواصؿ االجتماعي.

3.65

1.07

73%

*8.02

0.000

3

 6تطرح الشركة عروضا وخصومات عمى
خدماتيا ومنتجاتيا بشكؿ موسمي عبر شبكات

3.59

1.03

72%

*7.57

0.000

4

التواصؿ االجتماعي.
 7استخداـ الزبائف لشبكات التواصؿ االجتماعي
يساعدىـ في الحصوؿ عمى عروض مختمفة

ألفضؿ خدمة وسعر مف شركات مختمفة.
الدرجة الكمية لمبعد

3.94

0.85

79%

*14.60

0.000

3.72

0.69

74%

*13.79

0.000

األوزاف النسبية في الجدوؿ مقربة ألقرب عدد صحيح* ،دالة إحصائية عند مستوى .0.05
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2

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )5.10أف أعمى قيمة لموسط الحسابي لفقرات البعد ىي بيف ( 3.98مف ،)5

وكانت مقترنة بالفقرة الرابعة التي تنص عمى "توفر الشركة خدمات ومنتجات بأسعار منافسة لمسوؽ"
حيث جاءت في المرتبة األولى مف حيث قيمة الوسط الحسابي بوزف نسبي ( ،)%80ويشير ذلؾ لوجود
درجة مرتفعة مف الموافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة ،تعزو الباحثة ذلؾ إلى أنو مف
خبلؿ شبكات التواصؿ االجتماعي أصبحت الشركات لدييا القدرة عمى معرفة األسعار التي تقدميا

الشركات المنافسة األخرى مف خبلؿ الزبائف أو مف خبلؿ الشركة نفسيا في حاؿ كانت توفر أسعارىا
عبر شبكات التواصؿ االجتماعي ،وبذلؾ أصبح لدييا القدرة عمى تقديـ أسعار وعروضات مختمفة

ومنافسة لمسوؽ.

وفي المرتبة األخيرة مف حيث قيمة الوسط الحسابي جاءت الفقرة األولى التي تنص عمى "تعرض الشركة

أسعار خدماتيا ومنتجاتيا عبر صفحاتيا الخاصة في شبكات التواصؿ الجتماعي" بمتوسط حسابي
( 3.26مف  )5ووزف نسبي ( ،)%65ويشير ذلؾ لوجود درجة متوسطة مف الموافقة عمى ىذه الفقرة مف
قبؿ أفراد عينة الدراسة ،تعزو الباحثة ذلؾ أف بعض شركات تكنولوجيا المعمومات تجد صعوبة في تحديد
سعر ثابت لبعض الخدمات التي تقدميا خاصة شركات قطاع البرمجيات ،أما شركات قطاعي عتاد
الحاسوب والتدريب يمكف ليا عرض أسعارىا ألنيا تعتبر أسعار ثابتة ،وشركات قطاع االتصاالت فإف
أغمب ما تقدمو ىي عروض وحمبلت وأىـ ما يجذب الزبوف ليا ىو السعر.

كما ويبلحظ مف الجدوؿ  5.10أيضاً أف قيمة اختبار( )Tلمتحقؽ مف أف متوسط اإلجابات يزيد عف

القيمة ( )3التي تعبر عف الموقؼ الحيادي ألفراد العينة أـ ال ،كانت جميعيا ذات داللة إحصائية عند

مستوى  ،0.05وكانت جميع المتوسطات تزيد عف القيمة ( ،)3ويشير ذلؾ ألف متوسط اإلجابة عمى كؿ
فقرة مف فقرات البعد يزيد عف القيمة ( )3زيادة جوىرية وذات داللة إحصائية ،عند مستوى  ،0.05ويشير

ذلؾ ألف موقؼ أفراد عينة الدراسة تجاه البعد الثالث "السعر" يتجو نحو الموقؼ اإليجابي.

وبشكؿ عاـ يبلحظ أف الوسط الحسابي العاـ لمبعد ككؿ قد بمغ ( 3.72مف  )5بانحراؼ معياري ()0.69

ووزف نسبي ( )%74ويشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة مف الموافقة عمى فقرات بعد "السعر" مف قبؿ عينة
الدراسة.

تعزو الباحثة ذلؾ إلى أف أىـ ما يجذب الزبوف في غالب األوقات ىو السعر لذلؾ تقوـ بعض الشركات
بعرض سعرىا لتجذب الزبوف وتحقؽ ميزة تنافسية ليا عف غيرىا مف الشركات األخرى.

اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة (شبلش )2011،والتي بينت أف شركات الدواء األردنية تقوـ بتقديـ خدماتيا
ومنتجاتيا بأسعار منافسة لمسوؽ مف خبلؿ التسويؽ اإللكتروني ،تعزو الباحثة سبب ىذا االتفاؽ إلى أف
كؿ مف المجتمع األردني والفمسطيني بدأ يعي أىمية شبكات التواصؿ االجتماعي والتسويؽ اإللكتروني

لمشركات ،وكيفية استغبلؿ واالستفادة منيا بالطرؽ األمثؿ.
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 .4النتائج المتعمقة بالبعد الرابع "المكاف".

فيما يمي عرض ألىـ نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات البعد الرابع "المكاف" الذي يندرج تحت المحور

األوؿ "التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي" ،حيث تـ حساب الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري
والوزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات البعد ومف ثـ تـ حساب المتوسط العاـ واالنحراؼ المعياري والوزف

النسبي لمدرجة الكمية لمبعد ،كما تـ التحقؽ مف مساواة متوسطات اإلجابة عمى فقرات البعد لمقيمة ()3

التي تعبر عف الدرجة الحيادية باستخداـ اختبار ( ،)One Sample T-Testوالجدوؿ رقـ ()5.11
يوضح نتائج التحميؿ.
جدوؿ رقـ ( )5.11نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات البعد الرابع "المكاف"
#

الفقرة

1

تحتوي صفحة الشركة الخاصة عبر
شبكات التواصؿ االجتماعي عمى
جميع المعمومات والخدمات التي

الوسط

الحسابي

4.05

النحراؼ
المعياري

0.95

الوزف

النسبي

81%

قيمة

اختبار t

*14.55

القيمة

الحتمالية

الترتيب

sig

0.000

4

يحتاجيا الزبوف.
2

توفر إدارة الصفحة لمشركة عبر
شبكات التواصؿ االجتماعي
معمومات االتصاؿ والتواصؿ

4.37

0.78

87%

*23.00

0.000

1

الخاص بالشركة لمزبائف.
3

توفر إدارة الصفحة لمشركة عبر
شبكات التواصؿ االجتماعي

المعمومات الكافية ألوقات العمؿ

4.23

0.91

85%

*17.86

0.000

2

الخاصة بالشركة.
4

يساعد استخداـ شبكات التواصؿ
االجتماعي الزبوف في تحقيؽ رغبتو

4.11

0.78

82%

*18.82

0.000

3

في جمع المعمومات المختمفة.
الدرجة الكمية لمبعد

4.19

0.68

84%

*22.94

0.000
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حيث يتضح مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ( )5.11أف أعمى قيمة لموسط الحسابي لفقرات البعد ىي ( 4.37مف

 )5وقد اقترنت بالفقرة الثانية التي تنص عمى "توفر إدارة الصفحة لمشركة عبر شبكات التواصؿ

الجتماعي معمومات التصاؿ والتواصؿ الخاص بالشركة لمزبائف" حيث جاءت في المرتبة األولى مف
حيث قيمة الوسط الحسابي بوزف نسبي ( ،)%87ويشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة جداً مف الموافقة عمى
ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة ،تعزو الباحثة ذلؾ إلى أف الشركات تسعى دائماً لمتواصؿ مع
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الزبائف بكافة الطرؽ الممكنة ،وألف الشركات تعي جداً أف تواجد األفراد أصبح كبي اًر عمى شبكات التواصؿ
بشكؿ يومي ومستمر وأف شبكات التواصؿ االجتماعي أصبحت الوسيمة األساسية لمبحث عف شركة ما،

فمذلؾ تقوـ الشركات بإضافة واظيار بيانات االتصاؿ والتواصؿ معيا عبر شبكات التواصؿ االجتماعي.

وفي المرتبة األخيرة مف حيث قيمة الوسط الحسابي جاءت الفقرة العاشرة التي تنص عمى "تحتوي صفحة

الشركة الخاصة عبر شبكات التواصؿ الجتماعي عمى جميع المعمومات والخدمات التي يحتاجيا

الزبوف" بمتوسط ( 4.05مف  )5ووزف نسبي ( ،)%81ويشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة مف الموافقة عمى

ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة ،تعزو الباحثة ذلؾ إلى أف أغمب الشركات تقوـ بإضافة موقعيا

اإللكتروني إلى صفحاتيا الرسمية عبر شبكات التواصؿ ،والذي يعتبر مرجع الزبوف لمعرفة تفاصيؿ
الخدمات التي تقدميا الشركات ،وألف شبكات التواصؿ االجتماعي تعتبر أداة لمتسويؽ ،وليس لعرض

محتوى فمذلؾ تقوـ الشركات بإضافة المحتوى الخاص بيا عبر موقعيا اإللكتروني.

كما ويبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ أيضاً أف قيمة اختبار( )Tلمتحقؽ مف أف متوسط اإلجابات يزيد
عف القيمة ( )3التي تعبر عف الموقؼ الحيادي ألفراد العينة أـ ال ،كانت جميعيا ذات داللة إحصائية

عند مستوى  0.05وكانت جميع المتوسطات تزيد عف القيمة ( ،)3ويشير ذلؾ ألف متوسط اإلجابة عمى

كؿ فقرة مف فقرات البعد يزيد عف القيمة ( )3زيادة جوىرية وذات داللة إحصائية ،عند مستوى ،0.05
ويشير ذلؾ ألف موقؼ أفراد عينة الدراسة تجاه البعد الرابع "المكاف" يتجو نحو الموقؼ اإليجابي.

وبشكؿ عاـ يبلحظ أف الوسط الحسابي العاـ لمبعد ككؿ قد بمغ ( 4.19مف  )5بانحراؼ معياري ()0.68

ووزف نسبي ( )%84ويشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة مف الموافقة عمى فقرات بعد "المكاف" مف قبؿ أفراد

عينة الدراسة.

تعزو الباحثة ذلؾ إلى أف شركات تكنولوجيا المعمومات أصبح لدييا الوعي الكافي بأىمية شبكات
التواصؿ االجتماعي وأىمية استخداميا لعرض بيانات وتفاصيؿ الشركة لمزبوف ،وألف الوجية األساسية
لمزبوف في الحصوؿ عمى بيانات التواصؿ ألي شركة أو الحصوؿ عمى معمومات والخدمات التي تقدميا

الشركة ىي شبكات التواصؿ االجتماعي أصبحت الشركات تبدي اىتماماً في عرض كافة المعمومات

التي يبحث عنيا الزبوف.

اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة (شبلش )2011،والتي بينت أف شركات الدواء األردنية تقوـ باستخداـ
وسائؿ وطرؽ التسويؽ اإللكتروني بشكؿ مناسب ،وتقوـ بعرض المعمومات بشكؿ يتناسب مع ىذه

الوسائؿ( ،حبلسة )2013،والتي بينت أف المؤسسات األىمية تستغؿ شبكات التواصؿ االجتماعي لعرض

مشاريعيا وانجازاتيا عبر شبكات التواصؿ االجتماعي ،تعزو الباحثة سبب االتفاؽ إلى أف المجتمع
األردني والفمسطيني مف المجتمعات المتعممة ،والتي تعي أىمية التقدـ والتطور ،باإلضافة إلى التشابو في

الفئة التي تمت عمييا الدراسة ،وىي المستويات اإلدارية المختمفة في الشركات.
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اختمفت ىذه الدراسة مع دراسة (عالية )2011،والتي بينت أف شركات االتصاؿ في الجزائر تعتمد وسائؿ
االتصاؿ التقميدية مع الزبائف إليصاؿ الخدمات ليـ( ،حمودة )2013 ،والتي بينت اف الجميور ال يثؽ

تماماً بما يتـ نشره عبر شبكات التواصؿ االجتماعي تعزو الباحثة سبب االختبلؼ مع عالية إلى اختبلؼ

البيئة والمجتمع ،كما تعزو الباحثة سبب االختبلؼ مع حمودة إلى اختبلؼ مجتمع البحث حيث كاف عمى
فئة الشباب باإلضافة الى اختبلؼ طبيعة المحتوى والقضايا التي تـ تداوليا بيف الشباب عبر شبكات

التواصؿ االجتماعي.

 .5النتائج المتعمقة بالبعد الخامس "الخصوصية وأمف المعمومات".

فيما يمي عرض ألىـ نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات البعد الخامس "الخصوصية وأمف المعمومات" الذي

يندرج تحت المحور األوؿ "التسويؽ عبر مواقع التواصؿ الجتماعي" ،حيث تـ حساب الوسط الحسابي
واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات البعد ومف ثـ تـ حساب المتوسط العاـ واالنحراؼ

المعياري والوزف النسبي لمدرجة الكمية لمبعد ،كما تـ التحقؽ مف مساواة متوسطات اإلجابة عمى فقرات

البعد لمقيمة ( )3التي تعبر عف الدرجة الحيادية باستخداـ اختبار ( ،)One Sample T-Testوالجدوؿ
رقـ ( )5.12يوضح نتائج التحميؿ.
جدوؿ رقـ ( )5.12نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات البعد الخامس "الخصوصية وأمف المعمومات"
الفقرة

#

الوسط

الحسابي

النحراؼ
المعياري

الوزف

النسبي

قيمة

اختبار t

القيمة

الحتمالية

الترتيب

sig

 1تحترـ إدارة الشركة عبر شبكات التواصؿ
االجتماعي خصوصية الزبائف عبر شبكات التواصؿ

4.46

0.67

89%

*28.82

0.000

3

االجتماعي.
 2تحافظ الشركة عمى أمف معمومات الزبائف عبر
شبكات التواصؿ االجتماعي.

 3تقوـ الشركة بأخذ موافقة الزبوف في استخداـ بياناتو
عند الحاجة.
 4تقوـ الشركة بأخذ موافقة الزبوف قبؿ نشر معموماتو
عبر شبكات التواصؿ االجتماعي.
 5تحترـ الشركة رغبة الزبوف في المحافظة عمى سرية
الخدمات والمنتجات المقدمة لو مف قبؿ الشركة.

4.50

0.66

90%

*29.95

0.000

1

4.31

0.79

86%

*21.95

0.000

6

4.36

0.82

87%

*21.92

0.000

5

4.49

0.64

90%

*30.66

0.000

2

 6تحترـ الشركة رغبة الزبوف في عدـ نشر الخدمات أو
المنتجات التي قاـ بشرائيا مف الشركة عبر شبكات

التواصؿ االجتماعي.
الدرجة الكمية لمبعد

4.43
4.43

0.76
0.58

89%

*24.99

89%

0.000 *32.67
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0.000

4

حيث يتضح مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ( )5.12أف أعمى قيمة لموسط الحسابي لفقرات البعد ىي ( 4.50مف

 ،)5وقد اقترنت بالفقرة الثانية التي تنص عمى "تحافظ الشركة عمى أمف معمومات الزبائف عبر شبكات

التواصؿ الجتماعي" حيث جاءت في المرتبة األولى

مف حيث قيمة الوسط الحسابي بوزف نسبي

( ،)%90ويشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة جداً مف الموافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة،
تعزو الباحثة ذلؾ إلى أف الشركات تعي جيداً أف أىـ شيء يبحث عنو الزبوف ىي احتراـ خصوصيتو
وبياناتو فيي لذلؾ تقوـ باحتراـ ىذه الرغبة لدى الزبائف ،والتي تعتبر ميزة ليا وسمعة جيدة أنيا تحافظ

عمى خصوصية وأمف معمومات الزبائف.

وفي المرتبة األخيرة مف حيث قيمة الوسط الحسابي جاءت الفقرة الثالثة التي تنص عمى "تقوـ الشركة

بأخذ موافقة الزبوف في استخداـ بياناتو عند الحاجة" بمتوسط ( 4.31مف  )5ووزف نسبي (،)%86

ويشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة جداً مف الموافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة ،تعزو

الباحثة ذلؾ إلى أف أغمب الشركات ال تقوـ باإلفصاح عف الزبائف الخاصة بيا عبر شبكات التواصؿ
االجتماعي فيي ال تقوـ بنشر بيانات الزبائف وفي حاؿ اضطرت شركة لذلؾ فيي تقوـ بأخذ الموافقة عمى
ذلؾ مف الزبوف احتراماً لحريتو وخصوصيتو.

كما ويبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ أيضاً أف قيمة اختبار( )Tلمتحقؽ مف أف متوسط اإلجابات يزيد
عف القيمة ( )3التي تعبر عف الموقؼ الحيادي ألفراد العينة أـ ال ،كانت جميعيا ذات داللة إحصائية

عند مستوى  0.05وكانت جميع المتوسطات تزيد عف القيمة ( ،)3ويشير ذلؾ ألف متوسط اإلجابة عمى

كؿ فقرة مف فقرات البعد يزيد عف القيمة ( )3زيادة جوىرية وذات داللة إحصائية ،عند مستوى ،0.05
ويشير ذلؾ ألف موقؼ أفراد عينة الدراسة تجاه البعد الخامس "الخصوصية وأمف المعمومات" يتجو نحو

الموقؼ اإليجابي.

وبشكؿ عاـ يبلحظ أف الوسط الحسابي العاـ لمبعد ككؿ قد بمغ ( 4.43مف  )5بانحراؼ معياري ()0.58

ووزف نسبي ( )%89ويشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة جداً مف الموافقة عمى فقرات بعد "الخصوصية وأمف

المعمومات" مف قبؿ أفراد عينة الدراسة.

تعزو الباحثة ذلؾ إلى أف شركات تكنولوجيا المعمومات تعي جداً أىمية أمف وخصوصية المعمومات
الخاصة بالزبائف فيي أكثر الفئات التي تتعامؿ مع تكنولوجيا المعمومات ودائما ما يكوف الشؽ اإللكتروني

مرتبط بأمف وخصوصية المعمومات لذا فيي تقوـ بالمحافظة عمييا جيداً.

اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة (األسطؿ )2009 ،والتي كاف مف أبرز نتائجيا أف تواجد عنصر الثقة
واألماف والخصوصية يساىـ في استخداـ التسويؽ اإللكتروني مف قبؿ الزبائف في البنوؾ( ،فضيمة،

 )2010التي بينت أف الزبائف يوافقوف عمى وجود درجة عالية مف األماف المتوفرة في الخدمات المصرفية

اإللكترونية ،تعزو الباحثة سبب االتفاؽ إلى أف الخدمات المصرفية اإللكترونية مف أكثر الخدمات
اإللكترونية التي يجب توفر عنصر األمف والحماية عمى البيانات فييا.
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اختمفت ىذه النتيجة مع دراسة (مرزقبلؿ )2010،الذي نتجت إلى عدـ وجود حماية لبيانات الزبائف عبر
المواقع اإللكترونية المستخدمة لمتسويؽ لمكتاب.

 .6النتائج المتعمقة بالبعد السادس "التجييزات المادية والبشرية".

فيما يمي عرض ألىـ نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات البعد السادس "التجييزات المادية والبشرية" الذي

يندرج تحت المحور األوؿ "التسويؽ عبر مواقع التواصؿ الجتماعي" ،حيث تـ حساب الوسط الحسابي
واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات البعد ومف ثـ تـ حساب المتوسط العاـ واالنحراؼ

المعياري والوزف النسبي لمدرجة الكمية لمبعد ،كما تـ التحقؽ مف مساواة متوسطات اإلجابة عمى فقرات
البعد لمقيمة ( )3التي تعبر عف الدرجة الحيادية باستخداـ اختبار ( ،)One Sample T-Testوالجدوؿ

رقـ ( )5.13يوضح نتائج التحميؿ.

جدوؿ رقـ ( )5.13نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات البعد السادس "التجييزات المادية والبشرية"
#
1

الفقرة

الوسط

الحسابي

النحراؼ

الوزف

المعياري النسبي

قيمة

اختبار t

القيمة
الحتمالية الترتيب
sig

تدعـ اإلدارة العميا في الشركة استخداـ
شبكات التواصؿ االجتماعي في التسويؽ

4.35

0.82

87%

*21.79

0.000

1

لمنتجاتيا وخدماتيا.
2

تخصص الشركة متخصص إلدارة
صفحاتيا عبر شبكات التواصؿ

4.06

1.00

81%

*13.97

0.000

7

االجتماعي.
3

توفر إدارة الشركة موظؼ يساعد في
تصميـ إعبلنات وحمبلت الشركة عبر

4.29

0.81

86%

*21.01

0.000

2

شبكات التواصؿ االجتماعي.
4

توفر إدارة الشركة خدمات الدفع

اإللكتروني لئلعبلنات المدفوعة عبر

4.07

1.01

81%

*13.97

0.000

6

شبكات التواصؿ االجتماعي.
5

توفر إدارة الشركة الدعـ الفني المستمر
لمتابعة الزبائف عبر شبكات التواصؿ

4.07

0.97

81%

*14.65

0.000

6

االجتماعي في جميع األوقات.
6

توفر إدارة الشركة المعدات البلزمة
(حاسوب ،طابعة )....،لمموظؼ المسؤوؿ

عف إدارة ومتابعة صفحات الشركة عبر

4.23

شبكات التواصؿ االجتماعي
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0.90

85%

*17.98

0.000

3

الوسط

#

الفقرة

7

توفر إدارة الشركة التدريب البلزـ لمموظؼ
المسؤوؿ

في كيفية

النحراؼ

الحسابي

استخداـ شبكات

التواصؿ االجتماعي في العممية التسويقية

الوزف

المعياري النسبي

0.97

4.09

82%

قيمة
اختبار t

*14.82

القيمة
الحتمالية الترتيب
sig

0.000

5

لخدمات ومنتجات الشركة.
8

تشجع إدارة

الشركة عمى استخداـ طرؽ

وأساليب مختمفة في العممية التسويقية عبر

0.85

4.20

84%

*18.57

0.000

4

شبكات التواصؿ االجتماعي.
الدرجة الكمية لمبعد

0.71

4.17

83%

*21.90

0.000

األوزاف النسبية في الجدوؿ مقربة ألقرب عدد صحيح* ،دالة إحصائية عند مستوى .0.05
حيث يتضح مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ( )5.13أف أعمى قيمة لموسط الحسابي لفقرات البعد ىي ( 4.35مف

 )5وقد اقترنت بالفقرة الثانية التي تنص عمى "تدعـ اإلدارة العميا في الشركة استخداـ شبكات التواصؿ
الجتماعي في التسويؽ لمنتجاتيا وخدماتيا" حيث جاءت في المرتبة األولى مف حيث قيمة الوسط

الحسابي بوزف نسبي ( ،)%87ويشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة جداً مف الموافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ
أفراد عينة الدراسة ،تعزو الباحثة ذلؾ إلى أف شركات تكنولوجيا المعمومات أصبح لديو المعرفة الكافية
بأىمية شبكات التواصؿ االجتماعي في التسويؽ ليا ولمنتجاتيا لذلؾ في تقدـ كؿ ما يمزـ لذلؾ مف موارد

مادية وبشرية ،وحتى مالية لكي تسطيع تسويؽ منتجاتيا بأفضؿ الطرؽ واألساليب المتاحة لدييا.

وفي المرتبة األخيرة مف حيث قيمة الوسط الحسابي جاءت الفقرة الثانية التي تنص عمى "تخصص

الشركة متخصص إلدارة صفحاتيا عبر شبكات التواصؿ الجتماعي" بمتوسط ( 4.06مف  )5ووزف
نسبي ( ،)% 81ويشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة مف الموافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة،
تعزو الباحثة ذلؾ إلى أف تخصص التسويؽ اإللكتروني وخصوصاً عبر شبكات التواصؿ االجتماعي ال
يعتبر تخصص أو مساؽ داخؿ الجامعات في قطاع غزة فبل يوجد أشخاص متخصصيف عممياً في ىذا

التخصص ،وىذا ما يؤكده أف عدد المسوقيف اإللكترونيف في عينة الدراسة ىو 3مف أصؿ  ،174وألف
بعض الشركات تقوـ بإضافة ميمة متابعة وادارة

تخصصات ومسميات وظيفية أخرى.

صفحاتيا عبر شبكات التواصؿ االجتماعي إلى

كما ويبلحظ مف خبلؿ جدوؿ ( )5.13أيضاً أف قيمة اختبار( )Tلمتحقؽ مف أف متوسط اإلجابات يزيد
عف القيمة ( )3التي تعبر عف الموقؼ الحيادي ألفراد العينة أـ ال ،كانت جميعيا ذات داللة إحصائية

عند مستوى  0.05وكانت جميع المتوسطات تزيد عف القيمة ( ،)3ويشير ذلؾ ألف متوسط اإلجابة عمى

كؿ فقرة مف فقرات البعد يزيد عف القيمة ( )3زيادة جوىرية وذات داللة إحصائية ،عند مستوى ،0.05
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ويشير ذلؾ ألف موقؼ أفراد عينة الدراسة تجاه البعد السادس "التجييزات المادية والبشرية" يتجو نحو
الموقؼ اإليجابي.

وبشكؿ عاـ يبلحظ أف الوسط الحسابي العاـ لمبعد ككؿ قد بمغ ( 4.17مف  )5بانحراؼ معياري ()0.71

ووزف نسبي ( )%83ويشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة مف الموافقة عمى فقرات بعد "التجييزات المادية

والبشرية" مف قبؿ أفراد عينة الدراسة.

تعزو الباحثة ذلؾ إلى اف الشركات واإلدارة العميا تعي جداً أىمية وميمة شبكات التواصؿ االجتماعي
في التسويؽ ليا ولخدماتيا فيي بذلؾ عمييا توفير البيئة المناسبة الستغبلؿ ىذه الشبكات في صالح

الشركة ،وتوفير كؿ ما يمزـ ويساعد في االستخداـ األمثؿ ليا لمصحة الشركة.
تتفؽ ىذه الدراسة مع ٍ
كؿ مف دراسة (شاىيف )2013،والتي نتجت إلى أف توفر الكوادر البشرية المناسبة
تساعد وتساىـ في تطوير التجارة اإللكترونية في البنوؾ( ،األسطؿ )2009 ،والتي نتجت إلى أف دعـ
اإلدارة العميا يساعد في استخداـ الطرؽ المختمفة لمتسويؽ اإللكتروني باإلضافة إلى أف وجود عنصر

البحث والتطوير ،ومعرفة أساليب التسويؽ الحديثة يساعد في عممية التسويؽ اإللكتروني،

(حبلسة ،)2013،والتي بينت أف اإلدارة العميا تدعـ استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي لدييا وتقوـ
بتوفير الكوادر المادية والبشرية لذلؾ ،تعزو الباحثة سبب االتفاؽ مع شاىيف و األسطؿ إلى أف العمؿ

المصرفي عمؿ حساس جدا ويتطمب كوادر بشرية ذات مواصفات عالية ،وتعزو الباحثة سبب االتفاؽ مع
حبلسة إلى اشتراؾ البيئة الجغرافية والفكر الموحد لقطاع غزة ،بينمت اختمفت ىذه الدراسة مع دراسة
(عالية )2011،والتي بينت أ ف شركات االتصاؿ في الجزائر ال توفر البيئة المادية المناسبة الستخداـ
اإلنترنت في تسويؽ خدماتيا تعزو الباحثة ذلؾ إلى اختبلؼ البيئة الجغرافية واختبلؼ الفكر.

والجدوؿ رقـ ( )5.14يمخص نتائج التحميؿ ألبعاد المحور األوؿ "التسويؽ عبر مواقع التواصؿ

الجتماعي" ،حيث نجد أف البعد الخامس "الخصوصية وأمف المعمومات" جاء في المرتبة األولى مف بيف

باقي األبعاد بمتوسط ( 4.43مف  )5تعزو الباحثة ذلؾ أف دائماً وأبداً يعتبر أمف المعمومات مف مخاوؼ

الزبائف والشركات واألفراد في أي عممية تتـ بشكؿ إلكتروني وعمى الشركات الحرص دائماً عمى إبراز ىذه

النقطة لدييا حيث تعتبر مف أىـ المزايا التي تميز الشركات في أي عمؿ إلكتروني لدييا ،أما في المرتبة

الثانية جاء البعد الرابع "المكاف" بمتوسط حسابي ( 4.19مف  ،)5وفي المرتبة الخامسة جاء البعد األوؿ

"المنتج" بمتوسط حسابي ( 4.01مف  ،)5بينما في المرتبة السادسة واألخيرة جاء البعد الثالث "السعر"
بمتوسط حسابي ( 3.72مف  ،)5كما وبمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية لممحور ككؿ ( 4.11مف )5
بوزف نسبي( )% 82وتشير ىذه القيمة لوجود درجة مرتفعة مف الموافقة مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة

عمى ىذا المحور ،تعزو الباحثة ذلؾ أف بعض قطاعات شركات تكنولوجيا المعمومات مف الصعب عمييا
تحديد قيمة مالية ثابتة لمنتجاتيا وخدماتيا التي تقدميا ومف أبرز ىذه القطاعات ىو قطاع البرمجيات،
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والذي كاف لديو النسبة األكبر مف حجـ العينة بما يعادؿ  78مفردة مف أصؿ  174أي بنسبة  %45مف

حجـ العينة.

جدوؿ رقـ ( )5.14ممخص لنتائج التحميؿ اإلحصائي ألبعاد المحور األوؿ "التسويؽ عبر مواقع التواصؿ الجتماعي"
الوسط

النحراؼ

الوزف

قيمة اختبار

القيمة الحتمالية

الحسابي

المعياري

النسبي

t

sig

0.60

80%

*22.35

0.000

5

83%

*23.21

0.000

4

*13.79

0.000

6

0.000

2
1
3

#

البعد

1

المنتج

4.01

2

الترويج

4.13

0.64

3

السعر

3.72

0.69

74%

4

المكاف

4.19

0.68

84%

*22.94

5

الخصوصية وأمف

4.43

0.58

89%

*32.67

0.000

6

التجييزات المادية

4.17

0.71

83%

*21.90

0.000

4.11

0.49

82%

*29.75

0.000

المعمومات
والبشرية

الدرجة الكمية لممحور

الترتيب

األوزاف النسبية في الجدوؿ مقربة ألقرب عدد بعد صحيح* ،دالة إحصائية عند مستوى .0.05
ب .النتائج المتعمقة بالمحور الثاني "إدارة العالقة مع الزبوف"

فيما يمي عرض ألىـ نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات المحور الثاني "إدارة العالقة مع الزبوف" والذي
يمثؿ المتغير التابع ضمف ىذه الدراسة ،حيث تـ حساب الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف

النسبي لكؿ فقرة مف فقرات المحور ومف ثـ حساب المتوسط الحسابي العاـ واالنحراؼ المعياري والوزف
النسبي لمدرجة الكمية لممحور ،كما تـ التحقؽ مف مساواة متوسطات اإلجابة عمى فقرات المحور لمقيمة

( )3التي تعبر عف الدرجة الحيادية باستخداـ اختبار ( ،)One Sample T-Testوالجدوؿ رقـ
( )5.15يوضح نتائج التحميؿ.

جدوؿ رقـ ( )5.15نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات المحور الثاني "إدارة العالقة مع الزبوف"
#

1

الفقرة
توجد أىداؼ الشركة ورؤيتيا المستقبمية ورسالتيا
عمى الصفحات الرسمية الخاصة بيا عبر شبكات

الوسط

النحراؼ

الوزف

الحسابي المعياري النسبي

3.95

0.99

79%

قيمة

اختبار t

*12.67

القيمة

الحتمالية الترتيب
sig

0.000

13

التواصؿ االجتماعي.
2

تقوـ الشركة بعرض كافة اعماليا وخدماتيا عبر
شبكات التواصؿ االجتماعي كوسيمة لتحقيؽ أىدافيا

4.11

المتعمقة في تعزيز إدارة العبلقة مع الزبوف.
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0.84

82%

*17.50

0.000

5

#
الفقرة
3

تستخدـ الشركة التسويؽ عبر شبكات التواصؿ
االجتماعي لمبحث عف زبائف جدد.

4

تستخدـ الشركة شبكات التواصؿ االجتماعي لمتواصؿ
مع الزبائف.

5

تستخدـ الشركة التسويؽ عبر شبكات التواصؿ
االجتماعي لتحسيف الصورة الذىنية عف الشركة.

6

تستخدـ الشركة شبكات التواصؿ االجتماعي لمعرفة

7

تستخدـ الشركة شبكات التواصؿ االجتماعي لنشر

حاجات الزبائف.

مقاالت وأخبار خاصة بيا وبإنجازاتيا
8

تستخدـ الشركة شبكات التواصؿ االجتماعي لنشر
مقاالت واخبار ذات صمة في مجاؿ عمميا.

9

الوسط

النحراؼ

قيمة

الوزف

الحسابي المعياري النسبي

اختبار t

القيمة
الحتمالية الترتيب
sig

4.19

0.91

84%

*17.16

0.000

2

4.05

0.91

81%

*15.18

0.000

6

4.18

0.91

84%

*17.11

0.000

3

3.98

0.97

80%

*13.36

0.000

10

3.99

1.02

80%

*12.82

0.000

9

3.96

1.08

79%

*11.70

0.000

12

يستجيب مسؤوؿ صفحات الشركة الرسمية عبر
شبكات التواصؿ االجتماعي لكافة الرسائؿ المستممة

4.21

0.84

84%

*18.96

0.000

1

مف قبؿ الزبائف.
 10يستجيب مسؤوؿ صفحات الشركة الرسمية عبر

شبكات التواصؿ االجتماعي لشكاوى ي واستفسارات

4.13

0.91

83%

*16.37

0.000

4

الزبائف بشكؿ سريع.
 11توفر الصفحات الرسمية لمشركة عبر شبكات
التواصؿ االجتماعي معمومات كافية لئلجابة عمى

4.03

0.95

81%

*14.34

0.000

7

األسئمة الشائعة مف الزبائف.
 12تتواصؿ وتتابع إدارة صفحات الشركة عبر شبكات
التواصؿ االجتماعي مع الزبوف بعد تقديـ الخدمة

المطموبة لو.

3.97

0.89

79%

*14.38

0.000

11

 13تعطي إدارة صفحات الشركة عبر شبكات التواصؿ
االجتماعي المساحة الكافية لمزبائف لمتعبير عف

4.02

0.91

80%

*14.80

0.000

8

آرائيـ حوؿ الخدمات والمنتجات التي تقدميا الشركة.
 14تقوـ إدارة صفحات الشركة عبر شبكات التواصؿ
االجتماعي بالرد عمى كافة التعميقات مف قبؿ

الزبائف.

الدرجة الكمية لممحور

3.95

1.05

79%

*12.02

0.000

4.05

0.72

81%

*19.42

0.000

األوزاف النسبية في الجدوؿ مقربة ألقرب عدد صحيح* ،دالة إحصائية عند مستوى .0.05
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13

يتضح مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ( )5.15أف أعمى قيمة الوسط الحسابي لفقرات المحور ىي ( 4.21مف

 ،)5وقد اقترنت بالفقرة التاسعة التي تنص عمى "يستجيب مسؤوؿ صفحات الشركة الرسمية عبر
شبكات التواصؿ الجتماعي لكافة الرسائؿ المستممة مف قبؿ الزبائف" جاءت في المرتبة األولى مف

حيث قيمة الوسط الحسابي بوزف نسبي ( ،)%84ويشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة جداً مف الموافقة عمى
ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة ،تعزو الباحثة ذلؾ إلى أف التواصؿ مع الزبائف بشكؿ مستمر،

واإلجابة عف كافة استفساراتيـ ىو مف أىـ الطرؽ التي تؤدي إلى بداية إدارة العبلقة مع الزبوف.
وفي المرتبة األخيرة مف حيث قيمة الوسط الحسابي جاءت الفقرتاف األولى والرابعة عشر والمتاف تنصاف

عمى "توجد أىداؼ الشركة ورؤيتيا المستقبمية ورسالتيا عمى الصفحات الرسمية الخاصة بيا عبر
شبكات التواصؿ الجتماعي"" ،تقوـ إدارة صفحات الشركة عبر شبكات التواصؿ الجتماعي بالرد عمى
كافة التعميقات مف قبؿ الزبائف" ،بمتوسط ( 3.95مف  )5ووزف نسبي ( )%79ويشير ذلؾ لوجود درجة
مرتفعة مف الموافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة ،تعزو الباحثة ذلؾ إلى أف الشركات ال

تقوـ بعرض المحتوى الخاص بيا عبر شبكات التواصؿ االجتماعي وانما تستخدـ الموقع اإللكتروني
الخاص بيا ،لذلؾ وىذا ما تؤكده نتيجة البعد الخاص بالمكاف في محور التسويؽ عبر شبكات التواصؿ
االجتماعي ،أما بخصوص الرد عمى التعميقات تعزو الباحثة ذلؾ إلى أف الشركات في الغالب تقوـ بالرد

عمى التعميقات ذات صمة باستفسار أوؿ سؤاؿ وال تقوـ بالتعميؽ عمى التعميقات السيئة أو التي تستخدـ

الفاظ غير محبذا فييا.

كما ويبلحظ مف خبلؿ جدوؿ ( )5.15أيضاً أف قيمة اختبار( )Tلمتحقؽ مف أف متوسط اإلجابات يزيد
عف القيمة ( )3التي تعبر عف الموقؼ الحيادي ألفراد المجتمع أـ ال ،كانت جميعيا ذات داللة إحصائية

عند مستوى  0.05وكانت جميع المتوسطات تزيد عف القيمة ( ،)3ويشير ذلؾ ألف متوسط اإلجابة عمى

كؿ فقرة مف فقرات المحور يزيد عف القيمة ( )3زيادة جوىرية وذات داللة إحصائية ،عند مستوى ،0.05
ويشير ذلؾ ألف موقؼ أفراد مجتمع الدراسة تجاه المحور الثاني "إدارة العالقة مع الزبوف" يتجو نحو

الموقؼ اإليجابي.

وبشكؿ عاـ يبلحظ أف الوسط الحسابي العاـ لممحور ككؿ قد بمغ ( 4.05مف  )5بانحراؼ معياري

( )0.72ووزف نسبي ( )%81ويشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة مف الموافقة عمى فقرات المحور "إدارة

العالقة مع الزبوف" مف قبؿ أفراد مجتمع الدراسة ،تعزو الباحثة ذلؾ إلى أف الشركات أصبح لدييا
المعرفة والوعي الكافي لمعرفة أىـ شبكات التواصؿ االجتماعي في تعزيز ومساعدتيا في إدارة العبلقة
مع الزبائف المختمفيف.

اتفقت الباحثة مع ٍ
كؿ مف (غالـ وقرشي )2011 ،التي توصمت إلى أف استخداـ المؤسسات لتكنولوجيا
المعمومات يمكنيا مف تفعيؿ إدارة العبلقات مع الزبائف ،وبناء عبلقات طويمة األمد معيـ كما أنيا
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تساعد المؤسسات في معرفة حاجات ورغبات الزبائف ومف ثـ العمؿ عمى تمبيتيا( ،عجور )2016 ،والتي

توصمت إلى وجود تأثير لدى المؤسسات عند استخداميا شبكات التواصؿ االجتماعي لخمؽ عبلمة
تجارية مميزة تجذب الباحثيف عف الوظائؼ( ،مرزقبلؿ ،)2010 ،والذي توصمت إلى أف المواقع

اإللكترونية تستخدـ كأداة تسويقية لمكتاب( ،فضيمة )2010 ،والتي توصمت إلى أف سرعة االستجابة عمى

ا ستفسارات الزبائف والرد عمييـ يعتبر مف النقاط التي يبحث ويقيـ عمييا الزبوف في الشركات( ،شبلش،

 )2011والذي نتجت إلى أف استخداـ التسويؽ اإللكتروني يحقؽ ميزة تنافسية لدى شركات الدواء في

األردف( ،حبلسة )2013 ،التي نتجت إلى أف شبكات التواصؿ االجتماعي تساعد وتعزز إدارة العبلقة
مع الزبائف مف جميور مستفيد أو مف داعميف ليا ،تعزو الباحثة سبب االتفاؽ مع كبلً مف عجور

وحبلسة إلى االشتراؾ في البيئة الجغرافية لمدراسة وىي قطاع غزة ،وبالتالي فيوجد تقارب في الفكر
والعمؿ ،وتعزو الباحثة االتفاؽ مع شبلش إلى اف كبلً مف الدراستيف استيدفت المستويات اإلدارية

المختمفة في الشركات باإلضافة إلى تقارب المجتمعات األردنية مف المجتمعات الفمسطينية في طبيعة

الحياة والمستوى التعميمي.
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ثالثاً :اختبار ومناقشة فرضيات الدراسة

الفرضية الرئيسة األولى:

تنص الفرضية الرئيسة األولى عمى "توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05بيف

التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي وادارة العالقة مع الزبوف في شركات تكنولوجيا المعمومات

في قطاع غزة".

ويتفرع مف ىذه الفرضية ستة فرضيات فرعية ،تـ التحقؽ مف صحتيا مف خبلؿ حساب معامؿ ارتباط

بيرسوف لقياس العبلقة بيف أبعاد المحور األوؿ "التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي" والمتمثؿ

بالمتغير المستقؿ والمحور الثاني "إدارة العالقة مع الزبوف" والمتمثؿ بالمتغير التابع ،حيث إنو إحصائياً
يتـ اختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي تفترض عدـ وجود عبلقة ذات داللة إحصائية مقابؿ الفرضية

بناء عمى
البديمة ( )H1التي تفترض وجود عبلقة ذات داللة إحصائية ،ويتـ الحكـ عمى نتيجة االختبار ً
قيمة مستوى الداللة المحسوبة لبلختبار ( )Sigحيث يتـ رفض الفرضية العدمية والتوصؿ لصحة
الفرضية البديمة في حاؿ كانت قيمة ( )Sigأقؿ مف مستوى  0.05ويقاؿ عندىا أف االختبار معنوي،

ويعني ذلؾ وجود عبلقة حقيقية وذات داللة إحصائية ،ويتـ قبوؿ الفرضية العدمية في حاؿ كانت قيمة

( )Sigأعمى مف  0.05ونستنج عند إذف عدـ وجود عبلقة ذات داللة إحصائية.

وفيما يمي نتائج اختبار الفرضيات الفرعية والفرضية الرئيسة لمتحقؽ مف وجود عبلقة بيف المتغيرات

المستقمة (المنتج ،الترويج ،السعر ،المكاف ،الخصوصية وأمف المعمومات ،التجييزات المادية
والبشرية) ،والمتغير التابع المتمثؿ في "إدارة العالقة مع الزبوف".

 .1بالنسبة لمفرضية الفرعية األولى:

والتي تنص عمى "وجود عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05بيف المنتج وادارة

العالقة مع الزبوف في شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة".

بمغ معامؿ ارتباط بيرسوف بيف المتغير المستقؿ "المنتج" والمتغير التابع "إدارة العالقة مع الزبوف"،

( )r =0.584وكاف ىذا االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى  0.05حيث بمغت قيمة الداللة المحسوبة
( ،)Sig =0.000ويشير ذلؾ لوجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف المنتج وادارة العبلقة مع الزبوف في
شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة .وبذلؾ نستنتج قبوؿ الفرضية البديمة التي تفترض "وجود

عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05بيف المنتج وادارة العالقة مع الزبوف في شركات

تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة" ،وىذه النتيجة تتفؽ مع فرضية الباحثة ،والجدوؿ رقـ ()5.16

يوضح ذلؾ.
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جدوؿ رقـ ( )5.16اختبار العالقة بيف المنتج وادارة العالقة مع الزبوف
المتغير التابع إدارة العالقة مع الزبوف

المتغير المستقؿ
المنتج

عدد اإلجابات ()N

معامؿ ارتباط بيرسوف ()r

مستوى الدللة ()Sig.

174

*0.584

0.000

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05

تعزو الباحثة ذلؾ إلى ضرورة اىتماـ الشركات بعرض منتجاتيا وخدماتيا عبر شبكات التواصؿ
االجتماعي المختمفة والتي بدورىا تساعد في الوصوؿ إلى الزبائف وتعريؼ الزبائف بما تقدمو الشركة مف

خدماتيا ومنتجات تيمو.

 .2بالنسبة لمفرضية الفرعية الثانية:

والتي تنص عمى "وجود عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05بيف الترويج وادارة

العالقة مع الزبوف في شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة".

بمغ معامؿ ارتباط بيرسوف بيف المتغير المستقؿ "الترويج" والمتغير التابع "إدارة العالقة مع الزبوف"،

( )r =0.634وكاف ىذا االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى  0.05حيث بمغت قيمة الداللة المحسوبة
( ،)Sig =0.000ويشير ذلؾ لوجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الترويج ،وادارة العبلقة مع الزبوف
في شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة .وبذلؾ نستنتج قبوؿ الفرضية البديمة التي تفترض "وجود

عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05بيف الترويج وادارة العالقة مع الزبوف في
شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة" ،وىذه النتيجة تتفؽ مع فرضية الباحثة ،والجدوؿ رقـ

( )5.17يوضح ذلؾ.
جدوؿ رقـ ( )5.17اختبار العالقة بيف الترويج وادارة العالقة مع الزبوف
المتغير المستقؿ
الترويج

المتغير التابع إدارة العالقة مع الزبوف
عدد اإلجابات ()N

معامؿ ارتباط بيرسوف ()r

مستوى الدللة ()Sig.

174

*0.634

0.000

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05

تعزو الباحثة ذلؾ إلى أف شبكات التواصؿ االجتماعي مف أحد أىـ مميزاتيا وأىدافيا ىي الترويج ،وىي
بذلؾ تقوـ دائماً بتوفير وسائؿ ،وطرؽ تساعد الشركات والمؤسسات عمى الترويج لذلؾ عمى الشركات

استغبلؿ ىذه الطرؽ واألساليب وتعزيز الترويج ليا عبر ىذه الشبكات.
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 .3بالنسبة لمفرضية الفرعية الثالثة:

والتي تنص عمى "وجود عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05بيف السعر وادارة

العالقة مع الزبوف في شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة".

بمغ معامؿ ارتباط بيرسوف بيف المتغير المستقؿ "السعر" والمتغير التابع "إدارة العالقة مع الزبوف"،

( )r =0.456وكاف ىذا االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى  0.05حيث بمغت قيمة الداللة المحسوبة
( ،)Sig =0.000ويشير ذلؾ لوجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف السعر وادارة العبلقة مع الزبوف في
شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة .وبذلؾ نستنتج قبوؿ الفرضية البديمة التي تفترض "وجود

عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05بيف السعر وادارة العالقة مع الزبوف في شركات

تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة" ،وىذه النتيجة تتفؽ مع فرضية الباحثة ،والجدوؿ رقـ ()5.18

يوضح ذلؾ.
جدوؿ رقـ ( )5.18اختبار العالقة بيف السعر وادارة العالقة مع الزبوف
المتغير المستقؿ
السعر

المتغير التابع إدارة العالقة مع الزبوف
عدد اإلجابات ()N

معامؿ ارتباط بيرسوف ()r

مستوى الدللة ()Sig.

174

*0.456

0.000

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05

تعزو الباحثة ذلؾ إلى أف الزبوف دائماً يبحث عف السعر حيث إنو يعتبره مف أىـ مزايا المنتج الذي

يرغب باقتنائو أو الحصوؿ عميو وأيضا يعتبر السعر مف أىـ ما يميز الشركات بعضيا عف بعض مف
وجية نظر الزبوف لذلؾ عمى الشركات محاولة استغبلؿ شبكات التواصؿ االجتماعي في إبراز ميزتيا

التنافسية التي ليا عبلقة بتقديـ أفضؿ األسعار لمزبائف.

 .4بالنسبة لمفرضية الفرعية الرابعة:

والتي تنص عمى "وجود عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05بيف المكاف وادارة

العالقة مع الزبوف في شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة".

بمغ معامؿ ارتباط بيرسوف بيف المتغير المستقؿ "المكاف" والمتغير التابع "إدارة العالقة مع الزبوف"،

( )r =0.704وكاف ىذا االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى  0.05حيث بمغت قيمة الداللة المحسوبة
( ،)Sig =0.000ويشير ذلؾ لوجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف المكاف ،وادارة العبلقة مع الزبوف
في شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة .وبذلؾ نستنتج قبوؿ الفرضية البديمة التي تفترض "وجود

عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05بيف المكاف وادارة العالقة مع الزبوف في شركات

تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة" ،وىذه النتيجة تتفؽ مع فرضية الباحثة ،والجدوؿ رقـ ()5.19

يوضح ذلؾ.
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جدوؿ رقـ ( )5.19اختبار العالقة بيف المكاف وادارة العالقة مع الزبوف
المتغير المستقؿ
المكاف

المتغير التابع إدارة العالقة مع الزبوف
عدد اإلجابات ()N

معامؿ ارتباط بيرسوف ()r

مستوى الدللة ()Sig.

174

*0.704

0.000

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05

تعزو الباحثة ذلؾ إلى أ ف شبكات التواصؿ االجتماعي تعتبر المكاف الذي يساعد الزبوف في الحصوؿ
عمى المعمومات التي يحتاجيا الختيار منتج أو خدمة معينة فعمى الشركات محاولة االىتماـ وعرض

كافة المعمومات الميمة والتي تعني الزبوف لكي يحصؿ عمييا مف مكاف واحد.
 .5بالنسبة لمفرضية الفرعية الخامسة:

والتي تنص عمى "وجود عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05بيف الخصوصية وأمف

المعمومات وادارة العالقة مع الزبوف في شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة".

بمغ معامؿ ارتباط بيرسوف بيف المتغير المستقؿ "الخصوصية وأمف المعمومات" والمتغير التابع "إدارة

العالقة مع الزبوف" )r =0.416( ،وكاف ىذا االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى  0.05حيث بمغت قيمة

الداللة المحسوبة ( ،)Sig =0.000ويشير ذلؾ لوجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الخصوصية وأمف

المعمومات وادارة العبلقة مع الزبوف في شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة .وبذلؾ نستنتج قبوؿ
الفرضية البديمة التي تفترض "وجود عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05بيف

الخصوصية وأمف المعمومات وادارة العالقة مع الزبوف في شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع

غزة" ،وىذه النتيجة تتفؽ مع فرضية الباحثة ،والجدوؿ رقـ ( )5.20يوضح ذلؾ.

جدوؿ رقـ ( )5.20اختبار العالقة بيف الخصوصية وأمف المعمومات وادارة العالقة مع الزبوف
المتغير المستقؿ

المتغير التابع إدارة العالقة مع الزبوف
عدد اإلجابات ()N

معامؿ ارتباط بيرسوف ()r

مستوى الدللة ()Sig.

174

*0.416

0.000

الخصوصية وأمف المعمومات

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05

تعزو الباحثة ذلؾ إلى أ ف عمى شركات تكنولوجيا المعمومات االىتماـ بالمحافظة عمى أمف وخصوصية

المعمومات الخاصة بالزبائف ليا عبر شبكات التواصؿ االجتماعي ،ألنيا تعي تماماً أىمية ىذه النقطة
لدى الزبائف ،وأف الزبوف ييمو جداً احتراـ خصوصيتو وحريتو.
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 .6بالنسبة لمفرضية الفرعية السادسة:

والتي تنص عمى "وجود عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05بيف التجييزات المادية

والبشرية وادارة العالقة مع الزبوف في شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة".

بمغ معامؿ ارتباط بيرسوف بيف المتغير المستقؿ "التجييزات المادية والبشرية" والمتغير التابع "إدارة

العالقة مع الزبوف" )r =0.807( ،وكاف ىذا االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى  0.05حيث بمغت قيمة

الداللة المحسوبة ( ،)Sig =0.000ويشير ذلؾ لوجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف التجييزات المادية

والبشرية وادارة العبلقة مع الزبوف في شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة .وبذلؾ نستنتج قبوؿ
الفرضية البديمة التي تفترض "وجود عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05بيف

التجييزات المادية والبشرية وادارة العالقة مع الزبوف في شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة"،
وىذه النتيجة تتفؽ مع فرضية الباحثة ،والجدوؿ رقـ ( )5.21يوضح ذلؾ.

جدوؿ رقـ ( )5.21اختبار العالقة بيف التجييزات المادية والبشرية وادارة العالقة مع الزبوف
المتغير المستقؿ

المتغير التابع إدارة العالقة مع الزبوف
عدد اإلجابات ()N

معامؿ ارتباط بيرسوف ()r

مستوى الدللة ()Sig.

174

*0.807

0.000

التجييزات المادية والبشرية

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05

تعزو الباحثة ذلؾ إلى أ ف عمى شركات تكنولوجيا المعمومات االىتماـ أكثر بتوفير التجييزات المادية
والبشرية التي تساعد العممية التسويقية عبر شبكات التواصؿ االجتماعي لموصوؿ إلى النتيجة المرغوب

بيا ،خصوصاً توفير شخص مختص ذو كفاءة وخبرة وتحت مسمى وظيفي مناسب ليقوـ متابعة وادارة
شبكات التواصؿ االجتماعي ،وتجييز الخطة التسويقية المناسبة لذلؾ.

وبشكؿ عاـ يمكف مبلحظة أف قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف بيف أبعاد المحور األوؿ ككؿ "التسويؽ عبر

شبكات التواصؿ الجتماعي" والمتمثمة بالمتغير المستقؿ والمتغير التابع "إدارة العالقة مع الزبوف" قد
بمغت ( )r =0.801وكاف ىذا االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى  0.05حيث بمغت قيمة الداللة

المحسوبة ( ،)Sig = 0.000ويشير ذلؾ لوجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف التسويؽ عبر شبكات
التواصؿ االجتماعي وادارة العبلقة مع الزبوف في شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة .والجدوؿ

رقـ ( )5.22يوضح ذلؾ.
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جدوؿ رقـ ( )5.22نتائج اختبار الفرضية الرئيسية األولى والفرضيات الفرعية ذات العالقة بيا
المتغير التابع إدارة العالقة مع الزبوف
المتغيرات المستقمة

معامؿ ارتباط بيرسوف

مستوى الدللة

التجييزات المادية والبشرية

174

*0.807

0.000

1

المكاف

174

*0.704

0.000

2

الترويج

174

*0.634

0.000

3

المنتج

174

*0.584

0.000

4

السعر

174

*0.456

0.000

5

الخصوصية وأمف المعمومات

174

*0.416

0.000

6

174

*0.801

0.000

المحور األوؿ ككؿ (التسويؽ عبر
شبكات التواصؿ الجتماعي)

عدد اإلجابات ()N

()r

()Sig.

الترتيب

بناء عمى مما سبؽ يمكف التوصؿ إلى صحة الفرضية الرئيسة األولى لمدراسة والتي تفترض "توجد
و ً
عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى (  )   0.05بيف التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي

وادارة العالقة مع الزبوف في شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة".

تعزو الباحثة ذلؾ إلى أف شركات تكنولوجيا المعمومات أصبحت تمتمؾ الخبرة الكافية والواعي الكافي

لمواكبة كؿ ما ىو جديد ،وكؿ ما يساعدىا في عممياتيا اإلدارية واتخاذ ق اررتيا االستراتيجية ،وىي بذلؾ
أصبحت تعي مدى توجو الجميور والزبائف لمتواجد عمى شبكات التواصؿ االجتماعي وقامت بذلؾ

استغبلؿ ىذه األسباب في عممياتيا التسويقية والتي بدورىا تساعدىا في تعزيز وتدعيـ إدارة عبلقتيا مع

الزبائف مف بداية البحث عف الزبائف ونياية بمعرفة أراء الزبائف عما تقدمو ىذه الشركات.
اتفقت ىذه النتيجة مع ٍ
كؿ مف دراسة (نور الديف )2014،التي بينت أف التسويؽ عبر شبكات التواصؿ
االجتماعي يعد أداة فعالة تساعد في إدارة العبلقة مع الزبوف وتعزز مف ذلؾ( ،حبلسة )2013،والتي
بينت أنو توجد عبلقة بيف استخداـ المنظمات األىمية لشبكات التواصؿ االجتماعي وتعزيز عبلقتيا في

الجميور ،كما اتفقت أيضاً مع دراسة ( )Digital Surgeons, 2010التي بينت أف الزبائف الميتميف
بعبلمة تجارية ما عبر مواقع التواصؿ االجتماعي يقوموف بشرائيا.
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الفرضية الرئيسة الثانية:

تنص الفرضية الرئيسة الثانية عمى "وجود فروؽ ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ()α≤0.05
في استجابات المبحوثيف حوؿ التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي في شركات تكنولوجيا

المعمومات في قطاع غزة تعزى لممتغيرات الديموغرافية التالية (الجنس ،العمر ،سنوات الخبرة ،المؤىؿ
العممي ،المسمى الوظيفي ،التخصص ،القطاع الذي تعمؿ فيو الشركة).

ولمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار ( )Tفي حاالت العينتيف المستقمتيف الختبار الفروؽ

التي تعزى لمتغير الجنس ،بينما تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي ()One Way ANOVA
الختبار الفروؽ التي تعزى لممتغيرات األخرى التي تتكوف مف أكثر مف مجموعتيف ،وفيما يمي اختبار

الفرضية الثانية وفقاً لممتغيرات الشخصية كبلً عمى حدى.
بالنسبة لمتغير الجنس

باستخداـ اختبار ( )Independent samples t-testتـ اختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي تفترض
عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي تعزى لمتغير

الجنس ،مقابؿ الفرضية البديمة ( )H1التي تفترض وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ التسويؽ عبر
شبكات التواصؿ االجتماعي تعزى لمتغير الجنس ،والجدوؿ رقـ ( )5.23أدناه يوضح نتيجة االختبار.
جدوؿ رقـ ( )5.23نتائج اختبار ( )Tلمتحقؽ مف الفروؽ في التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي
تعزى لمتغير الجنس

الجنس

الوسط الحسابي

الوزف النسبي

النحراؼ المعياري

ذكر

4.13

83%

0.52

أنثى

4.06

81%

0.44

T-test

Sig

0.966

0.335

األوزاف النسبية في الجدوؿ مقربة ألقرب عدد صحيح* ،دالة إحصائية عند مستوى .0.05

يبلحظ مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.335لمتحقؽ مف وجود فرؽ

جوىري كانت أكبر مف مستوى  0.05ويعني ذلؾ قبوؿ الفرضية العدمية التي تفترض عدـ وجود فروؽ
ذات داللة إحصائية حوؿ التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي تُعزى لمتغير الجنس .كما يتضح أف
الوزف النسبي إلجابات الذكور بمغ  %83ولئلناث بمغ .%81

وبناء عمى ذلؾ نستنتج عدـ صحة فرضية الدراسة التي تفترض "وجود فروؽ ذات دللة إحصائية حوؿ
ً
التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي تعزى لمتغير الجنس".
تعزو الباحثة ذلؾ إلى أف أغمب العينة كانت مف الذكور ،وذلؾ بسبب أف الفئة المستيدفة ىي شركات
خاصة وفي مجتمعنا يمكف أف يكوف توجو اإلناث إلى العمؿ في المجاؿ الخاص أقؿ مف توجو الذكور
خاصة في مجاؿ عمؿ مثؿ تخصص تكنولوجيا المعمومات الذي يتطمب الكثير مف الجيد ومتابعة كؿ ما

ىو جديد.
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بالنسبة لمتغير العمر
تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي ( )One Way ANOVAالختبار الفرضية العدمية ()Ho

التي تفترض عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي تعزى
لمتغير العمر ،مقابؿ الفرضية البديمة ( )H1التي تفترض وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ التسويؽ

عبر شبكات التواصؿ االجتماعي تُعزى لمتغير العمر ،والجدوؿ رقـ ( )5.24أدناه يوضح نتيجة
االختبار.
جدوؿ رقـ ( )5.24نتائج اختبار ( )ANOVAلمتحقؽ مف الفروؽ في التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي تبعاً
لمتغير العمر

العمر

الوسط الحسابي الوزف النسبي

النحراؼ المعياري

-20أقؿ مف  30عاـ

4.09

82%

0.50

-30أقؿ مف  40عاـ

4.12

82%

0.49

-40أقؿ مف  50عاـ

4.42

88%

0.30

 50عاـ فأكثر

4.16

83%

0.30

F-test

0.749

Sig

0.524

األوزاف النسبية في الجدوؿ مقربة ألقرب عدد صحيح* ،دالة إحصائية عند مستوى .0.05

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )45.2أعبله أف قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.524لمتحقؽ مف
وجود فروؽ جوىرية كانت أكبر مف مستوى داللة  0.05ويعني ذلؾ قبوؿ الفرضية العدمية التي تفترض

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي تُعزى لمتغير
العمر ،كما نبلحظ أف الوزف النسبي إلجابات أفراد عينة الدراسة حسب العمر تراوح ما بيف  %82لمذيف

أعمارىـ تتراوح ما بيف  20إلى أقؿ مف  30عاـ والذيف تتراوح أعمارىـ مف  30إلى أقؿ مف  40عاـ،
و %88لمف أعمارىـ تتراوح مف  40إلى أقؿ مف  50عاـ.

وبناء عمى ذلؾ نستنتج عدـ صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروؽ ذات دللة إحصائية حوؿ
ً
التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي تعزى لمتغير العمر".

تعزو الباحثة ذلؾ إلى أف اغمب أفراد العينة تعتبر مف سف الشباب ،والذي واكب تقدـ وتطور شبكات
التواصؿ االجتماعي بكافة أنواعيا باإلضافة إلى أف الفئة المستيدفة ىي فئة مف الذيف يتعامموف مع
التكنولوجيا الحديثة ولدييـ المعرفة الكافية بأىمية كؿ جديد يساعد اإلدارة العميا في إنجاز مياميا.
بالنسبة لمتغير سنوات الخبرة

تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي ( )One Way ANOVAالختبار الفرضية العدمية ()Ho

التي تفترض عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي تُعزى

لمتغير سنوات الخبرة ،مقابؿ الفرضية البديمة ( )H1التي تفترض وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ

التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي تُعزى لمتغير سنوات الخبرة ،والجدوؿ رقـ ( )5.25أدناه
يوضح نتيجة االختبار.
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جدوؿ رقـ ( )5.25نتائج اختبار ( )ANOVAلمتحقؽ مف الفروؽ في التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي تبعاً
لمتغير سنوات الخبرة

سنوات الخبرة

الوسط الحسابي

الوزف

النسبي

النحراؼ المعياري

سنة إلى أقؿ مف  5سنوات

4.06

81%

0.52

مف  - 5أقؿ مف  10سنوات

4.16

83%

0.50

مف  - 10أقؿ مف  15سنة

4.15

83%

0.33

 15سنة فأكثر

4.19

84%

0.43

F-test

0.648

Sig

0.585

األوزاف النسبية في الجدوؿ مقربة ألقرب عدد صحيح* ،دالة إحصائية عند مستوى .0.05

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )5.25أعبله أف قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.585لمتحقؽ مف
وجود فروؽ جوىرية كانت أكبر مف مستوى داللة  0.05ويعني ذلؾ قبوؿ الفرضية العدمية التي تفترض

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي تُعزى لمتغير
سنوات الخبرة ،كما نبلحظ أف الوزف النسبي إلجابات أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة تتراوح ما

بيف  %81لمف سنوات خبرتيـ تتراوح ما بيف سنة إلى أقؿ مف  5سنوات ،و %84لمف تزيد سنوات

خبرتيـ عف  15سنة.

وبناء عمى ذلؾ نستنتج عدـ صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروؽ ذات دللة إحصائية حوؿ
ً
التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي تعزى لمتغير سنوات الخبرة".

تعزو الباحثة ذلؾ إلى أف أغمب أفراد العينة كانت مف ذوي الخبرة أقؿ مف  5سنوات بنسبة  %55اي
باعتبار أنيـ خريجوف جدد وبالتالي فيعتبروا مف أنيـ فئة الشباب التي بدورىا واكبت واستخدمت شبكات
التواصؿ االجتماعي بشكؿ كبير في حياتيا وتعرؼ أىميتيا بشكؿ جيد.
بالنسبة لمتغير المؤىؿ العممي

تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي ( )One Way ANOVAالختبار الفرضية العدمية ()Ho
التي تفترض عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي تعزى
لمتغير المؤىؿ العممي ،مقابؿ الفرضية البديمة ( )H1التي تفترض وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ

التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي تعزى لمتغير المؤىؿ العممي ،والجدوؿ رقـ ( )5.26أدناه
يوضح نتيجة االختبار.
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جدوؿ رقـ ( )5.26نتائج اختبار ( )ANOVAلمتحقؽ مف الفروؽ في التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي تبعاً
لمتغير المؤىؿ العممي

المؤىؿ العممي

الوسط الحسابي

الوزف النسبي

النحراؼ المعياري

ثانوية عامة أو أقؿ

4.01

80%

0.25

دبموـ

4.23

85%

0.39

بكالوريوس

4.08

82%

0.52

ماجستير*دكتوراه

4.17

835

0.42

F-test

0.788

Sig

0.502

األوزاف النسبية في الجدوؿ مقربة ألقرب عدد صحيح* ،دالة إحصائية عند مستوى .0.05

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )5.26أعبله أف قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig =0.502لمتحقؽ مف
وجود فروؽ جوىرية كانت أكبر مف مستوى داللة  0.05ويعني ذلؾ قبوؿ الفرضية العدمية التي تفترض

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي تُعزى لمتغير
المؤىؿ العممي ،كما نبلحظ أف الوزف النسبي إلجابات أفراد العينة حسب المؤىؿ العممي تراوح ما بيف

 %80لحممة شيادة الثانوية العامة أو أقؿ ،و %85لحممة شيادة الدبموـ.

كما وتجدر اإلشارة إلى أنو تـ دمج فئتي ماجستير ودكتوراه ،وذلؾ لقمة عدد المستجيبيف في الفئة الثانية.

وبناء عمى ذلؾ نستنتج عدـ صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروؽ ذات دللة إحصائية حوؿ
ً
التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي تعزى لمتغير المؤىؿ العممي".

تعزو الباحثة ذلؾ إف نسبة المؤىؿ العممي بكالوريوس كانت  %76مف العينة أي أنيا الغالبية العظمى،

وألف أغمب العامميف يجب اف يكونوا مف خريجي الجامعات ،ولدييـ مؤىبلت عممية في تخصصات
محددة خاصة في قطاع تكنولوجيا المعمومات فيـ عمى عمـ كافي بأىمية شبكات التواصؿ االجتماعي في

كافة مجاالت الحياة المختمفة.

بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي.
تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي ( )One Way ANOVAالختبار الفرضية العدمية ()Ho
التي تفترض عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي تُعزى
لمتغير المسمى الوظيفي ،مقابؿ الفرضية البديمة ( )H1التي تفترض وجود فروؽ ذات داللة إحصائية

حوؿ التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ،والجدوؿ رقـ ()5.27

أدناه يوضح نتيجة االختبار.
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جدوؿ رقـ ( )5.27نتائج اختبار ( )ANOVAلمتحقؽ مف الفروؽ في التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي تبعاً
لمتغير المسمى الوظيفي

المسمى الوظيفي الوسط الحسابي

الوزف النسبي

النحراؼ
المعياري

مدير عاـ

4.23

85%

0.32

مدير فني

3.72

74%

0.70

موظؼ إداري

4.16

83%

0.36

مبرمج

3.84

77%

0.66

مصمـ

4.43

89%

0.43

فني حاسوب

4.31

86%

0.29

محاسب

4.23

85%

0.28

مدير قسـ

4.16

83%

0.47

مسوؽ إلكتروني

4.06

81%

0.74

غير ذلؾ

4.04

81%

0.42

F-test

*2.768

Sig

0.005

األوزاف النسبية في الجدوؿ مقربة ألقرب عدد صحيح* ،دالة إحصائية عند مستوى .0.05

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )5.27أعبله أف قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig =0.005لمتحقؽ مف
وجود فروؽ جوىرية كانت أقؿ مف مستوى داللة  0.05ويعني ذلؾ رفض الفرضية العدمية واستنتاج

الفرضية البديمة التي تفترض وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ التسويؽ عبر شبكات التواصؿ

االجتماعي تُعزى لمتغير المسمى الوظيفي ،كما نبلحظ أف الوزف النسبي إلجابات أفراد عينة الدراسة
حسب المسمى الوظيفي تراوح ما بيف  %74لمف مسماىـ الوظيفي "مدير فني" ،و %89لمف مسماىـ
الوظيفي "مصمـ".

ولمعرفة اتجاه الفروؽ تـ استخداـ اختبار ( )LSDلممقارنات البعدية والجدوؿ رقـ ( )5.28أدناه يوضح

نتيجة االختبار.
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جدوؿ رقـ ( )5.28نتائج اختبار ( )LSDلمتعرؼ عمى مصدر الفروؽ في التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي
تبعاً لممسمى الوظيفي

المسمى الوظيفي

المسمى الوظيفي

الفروؽ بيف المتوسطات

Sig

مدير عاـ

*-0.51

0.033

موظؼ إداري

*-0.44

0.049

مصمـ

*-0.71

0.004

فني حاسوب

*-0.59

0.040

مدير عاـ

*-0.39

0.007

موظؼ إداري

*-0.32

0.006

مصمـ

*-0.59

0.000

فني حاسوب

*-0.46

0.028

محاسب

*-0.39

0.030

مدير قسـ

*-0.32

0.016

غير ذلؾ

*0.39

0.010

مدير فني

مبرمج

مصمـ

*دالة إحصائية عند مستوى 0.05
مف خبلؿ الجدوؿ أعبله وباستخداـ اختبار ( )LSDلممقارنات البعدية نستنتج بأنو يوجد فروؽ ذات داللة
إحصائية عند مستوى  0.05بيف المدراء الفنييف وكبلً مف( :مدير عاـ ،موظؼ إداري ،مصمـ ،فني
حاسوب) لصالح تمؾ المسميات بفارؽ ( )0.59( ،)0.71( ،)0.44( ،)0.51درجة عمى الترتيب.

كما وتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المبرمجيف وكبلً مف( :مدير عاـ ،موظؼ إداري ،مصمـ ،فني

حاسوب ،محاسب ،مدير قسـ) لصالح تمؾ المسميات بفارؽ (،)0.46( ،)0.59( ،)0.32( ،)0.39

( )0.32( ،)0.39درجة عمى الترتيب.

وأخي اًر ،نبلحظ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مف المصمميف وأصحاب المسميات الوظيفية األخرى
"غير ذلؾ" لصالح األخيرة بفارؽ ( )0.39درجة.

وبناء عمى ذلؾ نستنتج صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروؽ ذات دللة إحصائية حوؿ التسويؽ
ً
عبر شبكات التواصؿ الجتماعي تعزى لمتغير المسمى الوظيفي".

تعزو الباحثة ذلؾ إلى أف المسميات ذات العبلقة بتكنولوجيا المعمومات ىي األكثر اندماجاً بكؿ ما ىو

جديد في عالـ التكنولوجيا ،وتقوـ باستخداميا االستخداـ األمثؿ الذي يقمؿ الوقت والجيد عمييا في كافة
مجاالت الحياة المختمفة أما التخصصات األخرى فقد يكوف ىدفيا مف التكنولوجيا الترفيو أكثر مف

االستخداـ العممي والعممي ليا.
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بالنسبة لمتغير التخصص
تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي ( )One Way ANOVAالختبار الفرضية العدمية ()Ho

التي تفترض عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي تعزى
لمتغير التخصص ،مقابؿ الفرضية البديمة ( )H1التي تفترض وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ
التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي تعزى لمتغير التخصص ،والجدوؿ رقـ ( )5.29أدناه يوضح

نتيجة االختبار.

جدوؿ رقـ ( )5.29نتائج اختبار ( )ANOVAلمتحقؽ مف الفروؽ في التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي
تبعاً لمتغير التخصص

التخصص

الوسط الحسابي

الوزف

النسبي

النحراؼ المعياري

ىندسة

3.95

79%

0.47

تكنولوجيا معمومات

4.12

82%

0.57

عالقات عامة*صحافة واعالـ

4.15

83%

0.39

سكرتارية*إدارة

4.25

85%

0.44

محاسبة

4.27

85%

0.33

غير ذلؾ

4.38

88%

0.32

F-test

1.823

Sig

0.111

األوزاف النسبية في الجدوؿ مقربة ألقرب عدد صحيح* ،دالة إحصائية عند مستوى .0.05

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )5.29أعبله أف قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig =0.111لمتحقؽ مف
وجود فروؽ جوىرية كانت أكبر مف مستوى داللة  0.05ويعني ذلؾ قبوؿ الفرضية العدمية التي تفترض

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي تُعزى لمتغير
التخصص ،كما نبلحظ أف الوزف النسبي إلجابات أفراد العينة حسب التخصص تراوح ما بيف %79
لتخصص اليندسة ،و %88لمف تخصصيـ تخصصات أخرى غير تمؾ المذكورة أعبله.

كما وتجدر اإلشارة إلى أنو تـ دمج فئتي عبلقات عامة وصحافة واعبلـ ،وذلؾ لقمة عدد المستجيبيف في
الفئة الثانية ،كما وتـ دمج فئتي سكرتارية وادارة وذلؾ لقمة عدد المستجيبيف في الفئة األولى.

وبناء عمى ذلؾ نستنتج عدـ صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروؽ ذات دللة إحصائية حوؿ
ً
التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي تعزى لمتغير التخصص".

تعزو الباحثة ذلؾ إلى أف التخصصات البعيدة عف مجاؿ تكنولوجيا المعمومات يكوف مجاؿ عمميا بعيداً
عف المجاالت الحديثة والتكنولوجيا الحديثة حيث إنيا تقوـ باستخداـ برامج ثابتة أما تخصصات اليندسة

وتكنولوجيا المعمومات يكونوف أكثر استخداماً وفيماً لكؿ ما ىو جديد في عالـ التكنولوجيا.
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بالنسبة لمتغير القطاع الذي تعمؿ فيو الشركة
تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي ( )One Way ANOVAالختبار الفرضية العدمية ()Ho

التي تفترض عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي تعزى
لمتغير القطاع الذي تعمؿ فيو الشركة ،مقابؿ الفرضية البديمة ( )H1التي تفترض وجود فروؽ ذات داللة

إحصائية حوؿ التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي تُعزى لمتغير القطاع الذي تعمؿ فيو الشركة،
والجدوؿ رقـ ( )5.30أدناه يوضح نتيجة االختبار.
جدوؿ رقـ ( )5.30نتائج اختبار ( )ANOVAلمتحقؽ مف الفروؽ في التسويؽ عبر شبكات التواصؿ
الجتماعي تبعاً لمقطاع

الوسط الحسابي الوزف النسبي النحراؼ المعياري

القطاع
قطاع البرمجيات

4.10

82%

0.46

قطاع التصالت

4.19

84%

0.39

قطاع عتاد الحاسوب واإل لكترونيات

4.19

84%

0.44

قطاع التدريب والستشارات

3.80

76%

0.76

F-test

*3.369

Sig

0.020

األوزاف النسبية في الجدوؿ مقربة ألقرب عدد صحيح* ،دالة إحصائية عند مستوى .0.05

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )5.30أعبله أف قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig =0.020لمتحقؽ مف
وجود فروؽ جوىرية كانت أقؿ مف مستوى داللة  0.05ويعني ذلؾ رفض الفرضية العدمية ،واستنتاج

الفرضية البديمة التي تفترض وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ التسويؽ عبر شبكات التواصؿ

االجتماعي تُعزى لمتغير القطاع الذي تعمؿ فيو الشركة ،كما نبلحظ أف الوزف النسبي إلجابات أفراد عينة
الدراسة حسب القطاع الذي تعمؿ فيو الشركة تراوح بيف  %76لمف قطاع شركاتيـ تدريب واستشارات،
و %84لمف قطاع شركاتيـ اتصاالت وعتاد الحاسوب واإللكترونيات.

ولمعرفة اتجاه الفروؽ تـ استخداـ اختبار ( )LSDلممقارنات البعدية والجدوؿ رقـ ( )5.31أدناه يوضح

نتيجة االختبار.

جدوؿ رقـ ( )5.31نتائج اختبار ( )LSDلمتعرؼ عمى مصدر الفروؽ في التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي
تبعاً لمقطاع

القطاع
قطاع التدريب
والستشارات

القطاع

الفروؽ بيف المتوسطات

Sig

قطاع البرمجيات

*-0.31

0.014

قطاع التصالت

*-0.39

0.003

قطاع عتاد الحاسوب واإل لكترونيات

*-0.40

0.005

*دالة إحصائية عند مستوى 0.05
مف خبلؿ الجدوؿ أعبله وباستخداـ اختبار ( )LSDلممقارنات البعدية نستنتج بأنو يوجد فروؽ ذات داللة

إحصائية عند مستوى  0.05بيف قطاع التدريب واالستشارات وكبلً مف (قطاع البرمجيات ،قطاع
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االتصاالت ،قطاع عتاد الحاسوب واالتصاالت) لصالح تمؾ القطاعات بفارؽ (،)0.39( ،)0.31

( )0.40درجة عمى الترتيب.

وبناء عمى ذلؾ نستنتج صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروؽ ذات دللة إحصائية حوؿ التسويؽ
ً
عبر شبكات التواصؿ الجتماعي تعزى لمتغير القطاع الذي تعمؿ فيو الشركة".
تعزو الباحثة ذلؾ إلى أف طبيعة عمؿ كؿ قطاع وطبيعة الخدمات التي يقدميا تختمؼ فقطاع التدريب
يقوـ فقط بتقديـ خدمات التدريب والتي تكوف لفئة محددة وبسعر ثابت ،أما قطاع البرمجيات فيو قطاع
يقدـ منتجات وخدمات في أكثر مف مجاؿ مثؿ( :تطبيقات الويب ،تطبيقات اليواتؼ الذكية ،المواقع

اإللكترونية ،التصميـ) وال يمكف تحديد وقت وتكمفة خاصة بكؿ منيا حيث إف كؿ مشروع يكوف لو
حسابتو الخاصة ،وقطاع االتصاالت يعتبر مف أكثر القطاعات التي يمكف توفير عروض لو ،أما قطاع

عتاد الحاسوب فيو قطاع لبيع أجيزة وقطع غيار خاصة بالحواسيب وعادة األسعار تكوف في مستوى

واحد لذلؾ نرى أنو يوجد فروؽ بيف كافة القطاعات ألف كؿ قطاع لديو خصوصيتو التي يجب أف يفكر
في حدودىا.

الفرضية الرئيسة الثالثة:

تنص الفرضية الرئيسة الثالثة عمى "وجود فروؽ ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ()α≤0.05
في استجابات المبحوثيف حوؿ إدارة العالقة مع الزبوف في شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة

تعزى لممتغيرات الديموغرافية التالية (الجنس ،العمر ،سنوات الخبرة ،المؤىؿ العممي ،المسمى الوظيفي،

التخصص ،القطاع الذي تعمؿ فيو الشركة).

ولمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار ( )Tفي حاالت العينتيف المستقمتيف الختبار الفروؽ
التي تعزى لمتغير الجنس ،بينما تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي ()One Way ANOVA
الختبار الفروؽ التي تعزى لممتغيرات األخرى التي تتكوف مف أكثر مف مجموعتيف ،وفيما يمي اختبار

الفرضية الثانية وفقاً لممتغيرات الشخصية كبلً عمى حدى.
بالنسبة لمتغير الجنس

باستخداـ اختبار ( )Independent samples t-testتـ اختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي تفترض

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ إدارة العبلقة مع الزبوف تُعزى لمتغير الجنس ،مقابؿ الفرضية
البديمة ( )H1التي تفترض وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ إدارة العبلقة مع الزبوف تُعزى لمتغير
الجنس ،والجدوؿ رقـ ( )5.32أدناه يوضح نتيجة االختبار.

جدوؿ رقـ ( )5.32نتائج اختبار ( )Tلمتحقؽ مف الفروؽ في إدارة العالقة مع الزبوف تعزى لمتغير الجنس

الجنس

الوسط الحسابي

الوزف النسبي

النحراؼ المعياري

ذكر

4.02

80%

0.81

أنثى

4.11

82%

0.51

T-test

Sig

-0.894

0.372
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يبلحظ مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.372لمتحقؽ مف وجود فرؽ

جوىري كانت أكبر مف مستوى  0.05ويعني ذلؾ قبوؿ الفرضية العدمية التي تفترض عدـ وجود فروؽ
ذات داللة إحصائية حوؿ إدارة العبلقة مع الزبوف تعزى لمتغير الجنس .كما يتضح أف الوزف النسبي
إلجابات الذكور بمغ  %80ولئلناث بمغ .%82

وبناء عمى ذلؾ نستنتج عدـ صحة فرضية الدراسة التي تفترض "وجود فروؽ ذات دللة إحصائية حوؿ
ً
إدارة العالقة مع الزبوف تعزى لمتغير الجنس".
بالنسبة لمتغير العمر

تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي ( )One Way ANOVAالختبار الفرضية العدمية ()Ho
التي تفترض عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ إدارة العبلقة مع الزبوف تعزى لمتغير العمر،

مقابؿ الفرضية البديمة ( )H1التي تفترض وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ إدارة العبلقة مع الزبوف

تعزى لمتغير العمر ،والجدوؿ رقـ ( )5.33أدناه يوضح نتيجة االختبار.

جدوؿ رقـ ( )5.33نتائج اختبار ( )ANOVAلمتحقؽ مف الفروؽ في إدارة العالقة مع الزبوف تبعاً لمتغير العمر
العمر

الوسط الحسابي الوزف النسبي النحراؼ المعياري F-test

-20أقؿ مف  30عاـ

4.01

80%

0.76

-30أقؿ مف  40عاـ

4.13

83%

0.63

-40أقؿ مف  50عاـ

4.39

88%

0.39

 50عاـ فأكثر

4.14

83%

0.47

0.698

Sig

0.555

األوزاف النسبية في الجدوؿ مقربة ألقرب عدد صحيح* ،دالة إحصائية عند مستوى .0.05

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )5.33أعبله أف قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.555لمتحقؽ مف
وجود فروؽ جوىرية كانت أكبر مف مستوى داللة  0.05ويعني ذلؾ قبوؿ الفرضية العدمية التي تفترض

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ إدارة العبلقة مع الزبوف تعزى لمتغير العمر ،كما نبلحظ أف
الوزف النسبي إلجابات أفراد عينة الدراسة حسب العمر تراوح ما بيف  %80لمذيف أعمارىـ تتراوح ما بيف

 20إلى أقؿ مف  30عاـ ،و %88لمف أعمارىـ تتراوح مف  40إلى أقؿ مف  50عاـ.

وبناء عمى ذلؾ نستنتج عدـ صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروؽ ذات دللة إحصائية حوؿ إدارة
ً
العالقة مع الزبوف تعزى لمتغير العمر".
بالنسبة لمتغير سنوات الخبرة

تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي ( )One Way ANOVAالختبار الفرضية العدمية ()Ho

التي تفترض عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ إدارة العبلقة مع الزبوف تعزى لمتغير سنوات

الخبرة ،مقابؿ الفرضية البديمة ( )H1التي تفترض وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ إدارة العبلقة
مع الزبوف تعزى لمتغير سنوات الخبرة ،والجدوؿ رقـ ( )5.34أدناه يوضح نتيجة االختبار.
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جدوؿ رقـ ( )5.34نتائج اختبار ( )ANOVAلمتحقؽ مف الفروؽ في إدارة العالقة مع الزبوف تبعاً
لمتغير سنوات الخبرة

النحراؼ

سنوات الخبرة

الوسط الحسابي

الوزف النسبي

سنة إلى أقؿ مف  5سنوات

4.00

80%

0.73

مف  - 5أقؿ مف  10سنوات

4.02

80%

0.81

مف  - 10أقؿ مف  15سنة

4.27

85%

0.40

 15سنة فأكثر

4.16

83%

0.44

F-test

المعياري

0.811

Sig

0.489

األوزاف النسبية في الجدوؿ مقربة ألقرب عدد صحيح* ،دالة إحصائية عند مستوى .0.05

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )5.34أعبله أف قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.489لمتحقؽ مف
وجود فروؽ جوىرية كانت أكبر مف مستوى داللة  0.05ويعني ذلؾ قبوؿ الفرضية العدمية التي تفترض

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ إدارة العبلقة مع الزبوف تعزى لمتغير سنوات الخبرة ،كما
نبلحظ أف الوزف النسبي إلجابات أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة تراوح ما بيف  %08لمف سنوات

خبرتيـ تتراوح ما بيف سنة إلى أقؿ مف  5سنوات ومف تتراوح سنوات خبرتيـ مف  5إلى أقؿ مف 10

سنوات ،و %85لمف تتراوح سنوات خبرتيـ مف  10إلى أقؿ مف  15سنة.

وبناء عمى ذلؾ نستنتج عدـ صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروؽ ذات دللة إحصائية حوؿ إدارة
ً
العالقة مع الزبوف تعزى لمتغير سنوات الخبرة".
بالنسبة لمتغير المؤىؿ العممي

تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي ( )One Way ANOVAالختبار الفرضية العدمية ()Ho
التي تفترض عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ إدارة العبلقة مع الزبوف تعزى لمتغير المؤىؿ

العممي ،مقابؿ الفرضية البديمة ( )H1التي تفترض وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ إدارة العبلقة
مع الزبوف تعزى لمتغير المؤىؿ العممي ،والجدوؿ رقـ ( )5.35أدناه يوضح نتيجة االختبار.

جدوؿ رقـ ( )5.35نتائج اختبار ( )ANOVAلمتحقؽ مف الفروؽ في إدارة العالقة مع الزبوف تبعاً لمتغير
المؤىؿ العممي

المؤىؿ العممي

الوسط

الحسابي

الوزف النسبي النحراؼ المعياري

ثانوية عامة أو أقؿ

3.79

76%

0.93

دبموـ

4.13

83%

0.63

بكالوريوس

4.03

81%

0.75

ماجستير*دكتوراه

4.21

84%

0.49

F-test

0.519

األوزاف النسبية في الجدوؿ مقربة ألقرب عدد صحيح* ،دالة إحصائية عند مستوى .0.05
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Sig

0.670

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )5.35أعبله أف قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig =0.670لمتحقؽ مف
وجود فروؽ جوىرية كانت أكبر مف مستوى داللة  0.05ويعني ذلؾ قبوؿ الفرضية العدمية التي تفترض

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ إدارة العبلقة مع الزبوف تعزى لمتغير المؤىؿ العممي ،كما
نبلحظ أف الوزف النسبي إلجابات أفراد العينة حسب المؤىؿ العممي تراوح ما بيف  %76لحممة شيادة

الثانوية العامة أو أقؿ ،و %84لحممة درجة الماجستير والدكتوراه.

كما وتجدر اإلشارة إلى أنو تـ دمج فئتي ماجستير ودكتوراه وذلؾ لقمة عدد المستجيبيف في الفئة الثانية.

وبناء عمى ذلؾ نستنتج عدـ صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروؽ ذات دللة إحصائية حوؿ إدارة
ً
العالقة مع الزبوف تعزى لمتغير المؤىؿ العممي".
بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي.

تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي ( )One Way ANOVAالختبار الفرضية العدمية ()Ho

التي تفترض عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ إدارة العبلقة مع الزبوف تعزى لمتغير المسمى
الوظيفي ،مقابؿ الفرضية البديمة ( )H1التي تفترض وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ إدارة العبلقة
مع الزبوف تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ،والجدوؿ رقـ ( )5.36أدناه يوضح نتيجة االختبار.

جدوؿ رقـ ( )5.36نتائج اختبار ( )ANOVAلمتحقؽ مف الفروؽ في إدارة العالقة مع الزبوف تبعاً لمتغير المسمى
الوظيفي

المسمى الوظيفي

الوسط

الوزف النسبي

النحراؼ المعياري

مدير عاـ

4.23

85%

0.64

مدير فني

3.36

67%

1.44

موظؼ إداري

4.18

84%

0.51

مبرمج

3.69

74%

0.96

مصمـ

4.36

87%

0.55

فني حاسوب

4.18

84%

0.26

محاسب

3.98

80%

0.76

مدير قسـ

4.23

85%

0.63

مسوؽ إلكتروني

4.31

86%

0.61

غير ذلؾ

3.97

79%

0.51

الحسابي

F-test

*2.398

Sig

0.014

األوزاف النسبية في الجدوؿ مقربة ألقرب عدد صحيح* ،دالة إحصائية عند مستوى .0.05

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )5.36أعبله أف قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig =0.014لمتحقؽ مف
وجود فروؽ جوىرية كانت أقؿ مف مستوى داللة  0.05ويعني ذلؾ رفض الفرضية العدمية واستنتاج

الفرضية البديمة التي تفترض وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ إدارة العبلقة مع الزبوف تعزى
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لمتغير المسمى الوظيفي ،كما نبلحظ أف الوزف النسبي إلجابات أفراد عينة الدراسة حسب المسمى

الوظيفي تراوح ما بيف  %76لمف مسماىـ الوظيفي "مدير فني" ،و %87لمف مسماىـ الوظيفي "مصمـ".

ولمعرفة اتجاه الفروؽ تـ استخداـ اختبار ( )LSDلممقارنات البعدية والجدوؿ رقـ ( )5.37أدناه يوضح

نتيجة االختبار.

جدوؿ رقـ ( )5.37نتائج اختبار ( )LSDلمتعرؼ عمى مصدر الفروؽ في إدارة العالقة مع الزبوف تبعاً لممسمى
الوظيفي

المسمى الوظيفي

مدير فني

مبرمج

المسمى الوظيفي

الفروؽ بيف المتوسطات

Sig

مدير عاـ

*-0.87

0.014

موظؼ إداري

*-0.82

0.013

مصمـ

*-1.00

0.006

مدير قسـ

*-0.88

0.011

مدير عاـ

*-0.53

0.011

موظؼ إداري

*-0.48

0.004

مصمـ

*-0.66

0.003

مدير قسـ

*-0.54

0.005

*دالة إحصائية عند مستوى 0.05
مف خبلؿ الجدوؿ أعبله وباستخداـ اختبار ( )LSDلممقارنات البعدية نستنتج بأنو يوجد فروؽ ذات داللة
إحصائية عند مستوى  0.05بيف المدراء الفنييف وكبلً مف (مدير عاـ ،موظؼ إداري ،مصمـ ،مدير

قسـ) لصالح تمؾ المسميات بفارؽ ( )0.88( ،)1.00( ،)0.82( ،)0.87درجة عمى الترتيب.

كما وتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المبرمجيف وكبلً مف (مدير عاـ ،موظؼ إداري ،مصمـ ،مدير

قسـ) لصالح تمؾ المسميات بفارؽ ( )0.54( ،)0.66( ،)0.48( ،)0.53درجة عمى الترتيب.

وبناء عمى ذلؾ نستنتج صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروؽ ذات دللة إحصائية حوؿ إدارة
ً
العالقة مع الزبوف تعزى لمتغير المسمى الوظيفي".
بالنسبة لمتغير التخصص

تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي ( )One Way ANOVAالختبار الفرضية العدمية ()Ho

التي تفترض عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ إدارة

العبلقة مع الزبوف تعزى لمتغير

التخصص ،مقابؿ الفرضية البديمة ( )H1التي تفترض وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ إدارة

العبلقة مع الزبوف تعزى لمتغير التخصص ،والجدوؿ رقـ ( )5.38أدناه يوضح نتيجة االختبار.
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جدوؿ رقـ ( )5.38نتائج اختبار ( )ANOVAلمتحقؽ مف الفروؽ في إدارة العالقة مع الزبوف تبعاً لمتغير التخصص
التخصص

الوسط

الحسابي

الوزف النسبي النحراؼ المعياري

ىندسة

3.83

77%

0.72

تكنولوجيا معمومات

4.07

81%

0.86

عالقات عامة*صحافة واعالـ

3.94

79%

0.66

سكرتارية*إدارة

4.34

87%

0.44

محاسبة

4.12

82%

0.70

غير ذلؾ

4.10

82%

0.37

F-test

2.039

Sig

0.076

األوزاف النسبية في الجدوؿ مقربة ألقرب عدد صحيح* ،دالة إحصائية عند مستوى .0.05
يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )5.38أعبله أف قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig =0.076لمتحقؽ مف
وجود فروؽ جوىرية كانت أكبر مف مستوى داللة  0.05ويعني ذلؾ قبوؿ الفرضية العدمية التي تفترض

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ إدارة العبلقة مع الزبوف تعزى لمتغير التخصص ،كما نبلحظ
أف الوزف النسبي إلجابات أفراد العينة حسب التخصص تراوح بيف % 77لتخصص اليندسة ،و%82
لمف تخصصيـ محاسبة وتخصصات أخرى غير تمؾ المذكورة أعبله.

كما وتجدر اإلشارة إلى أنو تـ دمج فئتي عبلقات عامة وصحافة واعبلـ ،وذلؾ لقمة عدد المستجيبيف في
الفئة الثانية ،كما وتـ دمج فئتي سكرتارية وادارة وذلؾ لقمة عدد المستجيبيف في الفئة األولى.

وبناء عمى ذلؾ نستنتج عدـ صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروؽ ذات دللة إحصائية حوؿ إدارة
ً
العالقة مع الزبوف تعزى لمتغير التخصص".
بالنسبة لمتغير القطاع الذي تعمؿ فيو الشركة

تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي ( )One Way ANOVAالختبار الفرضية العدمية ()Ho
التي تفترض عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ إدارة العبلقة مع الزبوف تعزى لمتغير القطاع
الذي تعمؿ فيو الشركة ،مقابؿ الفرضية البديمة ( )H1التي تفترض وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ

إدارة العبلقة مع الزبوف تعزى لمتغير القطاع الذي تعمؿ فيو الشركة ،والجدوؿ رقـ ( )5.39أدناه يوضح
نتيجة االختبار.

جدوؿ رقـ ( )5.39نتائج اختبار ( )ANOVAلمتحقؽ مف الفروؽ في إدارة العالقة مع الزبوف تبعاً لمقطاع
القطاع

الوسط الحسابي الوزف النسبي النحراؼ المعياري

قطاع البرمجيات

4.16

83%

0.59

قطاع التصالت

4.10

82%

0.55

قطاع عتاد الحاسوب واإل لكترونيات

3.99

80%

0.77

قطاع التدريب والستشارات

3.61

72%

1.19

األوزاف النسبية في الجدوؿ مقربة ألقرب عدد صحيح* ،دالة إحصائية عند مستوى .0.05
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F-test

*3.213

Sig

0.024

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )5.39أعبله أف قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig =0.024لمتحقؽ مف
وجود فروؽ جوىرية كانت أقؿ مف مستوى داللة  0.05ويعني ذلؾ رفض الفرضية العدمية ،واستنتاج

الفرضية البديمة التي تفترض وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ إدارة العبلقة مع الزبوف تعزى
لمتغير القطاع الذي تعمؿ فيو الشركة ،كما نبلحظ أف الوزف النسبي إلجابات أفراد عينة الدراسة حسب

القطاع الذي تعمؿ فيو الشركة تراوح بيف  %72لمف قطاع شركاتيـ تدريب واستشارات ،و %38لمف
قطاع شركاتيـ برمجيات.

ولمعرفة اتجاه الفروؽ تـ استخداـ اختبار ( )LSDلممقارنات البعدية والجدوؿ رقـ ( )5.40أدناه يوضح

نتيجة االختبار.

جدوؿ رقـ ( )5.40نتائج اختبار ( )LSDلمتعرؼ إلى مصدر الفروؽ في إدارة العالقة مع الزبوف تبعاً لمقطاع
القطاع

قطاع التدريب والستشارات

القطاع

الفروؽ بيف المتوسطات

Sig

قطاع البرمجيات

*-0.54

0.003

قطاع التصالت

*-0.49

0.011

*دالة إحصائية عند مستوى 0.05
مف خبلؿ الجدوؿ أعبله وباستخداـ اختبار ( )LSDلممقارنات البعدية نستنتج بأنو يوجد فروؽ ذات داللة
إحصائية عند مستوى  0.05بيف قطاع التدريب واالستشارات وكبلً مف (قطاع البرمجيات ،قطاع
االتصاالت) لصالح تمؾ القطاعات بفارؽ ( )0.49( ،)0.54درجة عمى الترتيب.

وبناء عمى ذلؾ نستنتج صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروؽ ذات دللة إحصائية حوؿ إدارة
ً
العالقة مع الزبوف تعزى لمتغير القطاع الذي تعمؿ فيو الشركة".
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الخالصة

مف خبلؿ ىذا الفصؿ قامت الباحثة باستعراض ومناقشة نتائج التحميؿ اإلحصائي الخاص بالدراسة والتي
تمثؿ في البيانات الديموغرافية الخاصة بالمبحوثيف( :الجنس ،العمر ،سنوات الخبرة ،المؤىؿ العممي،

المسمى الوظيفي ،التخصص ،القطاع الذي تعمؿ فيو الشركة) ومف ثـ تـ استعراض نتائج التحميؿ

الخاص بالمتغير المستقؿ وىو التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي بأبعاده الستة( :المنتج،
التسعير ،الترويج ،المكاف ،الخصوصية وأمف المعمومات ،التجييزات المادية والبشرية) ونتائج التحميؿ

الخاصة بالمتغير المستقؿ وىو إدارة العبلقة مع الزبوف.

كما قامت الباحثة بالتعميؽ عمى النتائج وربطيا مع الدراسات السابقة ،وتوضيح سبب النتائج مف وجية

نظرىا ،كما وضحت نتائج الفرضيات مف حيث الصحة أو عدميا ،حيث أشارت النتائج إلى وجود عبلقة
ذات داللة إحصائية بيف التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي ،وتعزيز إدارة العبلقة مع الزبوف.
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الفصل السادس

النتائج والتىصيات
مقدمة
أولً :النتائج
ثانياً :التوصيات
ثالثاً :الدراسات المستقبمية المقترحة
الخالصة
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مقدمة
مف خبلؿ ىذا الفصؿ سوؼ تقوـ الباحثة باستعراض نتائج وتوصيات ىذا البحث ،وذلؾ باالعتماد
عمى اإلطار النظري ومجموعة الدراسات السابقة التي ساعدتيا ،وباإلضافة إلى نتائج التحميؿ اإلحصائي

الخاص بأداة جمع المعمومات (االستبانة) ،وفي النياية سوؼ تقوـ الباحثة باقتراح مجموعة مف الدراسات
المستقبمية والتي يمكف أف تساعد في إثراء البحث العممي.

أولً :النتائج

قامت الباحثة بتقسيـ

النتائج باالعتماد عمى أىداؼ البحث األساسية وىي كالتالي:

اليدؼ األوؿ :دراسة العالقة بيف التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي وادارة العالقة مع الزبوف
 .1توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى (
شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة.

 .2توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ((
في شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة.

) بيف المنتج وادارة العبلقة مع الزبوف في
) بيف الترويج وادارة العبلقة مع الزبوف

 .3توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ((

) بيف السعر وادارة العبلقة مع الزبوف

 .4توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ((

) بيف المكاف وادارة العبلقة مع الزبوف

في شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة.
في شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة.

 .5توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ((

) بيف الخصوصية وأمف المعمومات

وادارة العبلقة مع الزبوف في شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة.

 .6توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ((

) بيف التجييزات المادية والبشرية وادارة

العبلقة مع الزبوف في شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة.

 .7توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ((

) بيف التسويؽ عبر شبكات التواصؿ

االجتماعي وادارة العبلقة مع الزبوف في شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة.
اليدؼ الثاني :مدى استخداـ شبكات التواصؿ الجتماعي في العممية التسويقية
 .8الوسط الحسابي العاـ لبعد المنتج قد بمغ ( 4.01مف  )5بانحراؼ معياري ( )0.60ووزف نسبي
( )% 80ويشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة مف الموافقة عمى فقرات بعد "المنتج" مف قبؿ أفراد عينة

الدراسة.
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 .9الوسط الحسابي العاـ لبعد الترويج قد بمغ ( 4.13مف  )5بانحراؼ معياري ( )0.64ووزف نسبي
( )% 83ويشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة مف الموافقة عمى فقرات بعد "الترويج" مف قبؿ أفراد عينة

الدراسة.

 .10الوسط الحسابي العاـ لبعد السعر ككؿ قد بمغ ( 3.72مف  )5بانحراؼ معياري ( )0.69ووزف
نسبي ( )% 74ويشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة مف الموافقة عمى فقرات بعد "السعر" مف قبؿ عينة

الدراسة.

 .11الوسط الحسابي العاـ لبعد المكاف ككؿ قد بمغ ( 4.19مف  )5بانحراؼ معياري ( )0.68ووزف
نسبي ( )% 84ويشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة مف الموافقة عمى فقرات بعد "المكاف" مف قبؿ أفراد
عينة الدراسة.

 .12الوسط الحسابي العاـ لبعد الخصوصية وأمف المعمومات ككؿ قد بمغ ( 4.43مف  )5بانحراؼ
معياري ( )0.58ووزف نسبي ( )%89ويشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة جداً مف الموافقة عمى فقرات
بعد "الخصوصية وأمف المعمومات" مف قبؿ أفراد عينة الدراسة.

 .13الوسط الحسابي العاـ لبعد التجييزات المادية والبشرية ككؿ قد بمغ ( 4.17مف  )5بانحراؼ
معياري ( )0.71ووزف نسبي ( )%83ويشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة مف الموافقة عمى فقرات بعد
"التجييزات المادية والبشرية" مف قبؿ أفراد عينة الدراسة.

اليدؼ الثالث :مدى اىتماـ الشركات في إدارة العالقة مع الزبوف
 .14الوسط الحسابي العاـ لمحور إدارة العبلقة مع الزبوف ككؿ قد بمغ ( 4.05مف  )5بانحراؼ
معياري ( )0.72ووزف نسبي ( )%81ويشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة مف الموافقة عمى فقرات

المحور "إدارة العبلقة مع الزبوف" مف قبؿ أفراد مجتمع الدراسة.

اليدؼ الرابع :الوقوؼ عمى الفروؽ في استجابة المبحوثيف عمى التسويؽ عبر شبكات التواصؿ

الجتماعي

 .15ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي تعزى لمتغير
الجنس ،العمر ،سنوات الخبرة ،المؤىؿ العممي ،التخصص.

 .16يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي تعزى لمتغير
المسمى الوظيفي ،القطاع الذي تعمؿ فيو الشركة.

اليدؼ الخامس :الوقوؼ عمى الفروؽ في استجابة المبحوثيف عمى تعزيز إدارة العالقة مع الزبوف
 .17ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ إدارة العبلقة مع الزبوف تعزى لمتغير الجنس ،العمر،
سنوات الخبرة ،المؤىؿ العممي ،التخصص.
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 .18يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ إدارة العبلقة مع الزبوف تعزى لمتغير المسمى الوظيفي،
القطاع الذي تعمؿ فيو الشركة.

ثانياً :التوصيات

باالعتماد عمى نتائج البحث المتعمؽ بدراسة التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي ،وعبلقتو في

تعزيز إدارة العبلقة مع الزبوف خمصت الباحثة إلى مجموعة مف التوصيات التي تساعد الشركات في
االستفادة مف شبكات التواصؿ االجتماعي وتعزز إدارة العبلقة مع الزبوف وىي:
التوصية

#
1

دعـ وتفعيؿ التسويؽ عبر

2

تجييز الكوادر البشرية بما

شبكات التواصؿ االجتماعي.
يتناسب مع مواكبة التقدـ السريع

في التكنولوجيا.
3

توفير كافة التجييزات البلزمة
لمسوؽ شبكات التواصؿ

ألية التنفيذ
إعطاء كافة الموافقات الرسمية المطموبة
لذلؾ.

تعييف شخص متخصص تحت مسمى

وظيفي مسوؽ شبكات تواصؿ اجتماعي.
توفير المعدات واألجيزة البلزمة لعممية
التسويؽ.

االجتماعي.

4

دعـ وتشجيع الموظفيف لمخروج
بأفكار تسويقية عبر شبكات

التواصؿ االجتماعي.
5

استخداـ أدوات تساعد في إدارة
حسابات الشركة عبر شبكات

التواصؿ المختمفة.
6

متابعة ردود واستفسارات الزبائف

7

ادخاؿ مساؽ التسويؽ عبر

بشكؿ مستمر.

شبكات التواصؿ االجتماعي في

جامعات القطاع.

عمؿ جمسات مناقشة وتوليد أفكار بيف
اإلدارة و قسـ التسويؽ في الشركة.
استخداـ برامج لدعـ ربط حسابات
شبكات التواصؿ.

استخداـ البرامج التي تساعد في متابعة
الزبائف أوالً بأوؿ.

تجييز خطة دراسية كاممة مف حيث
اإلطار النظري والعممي الخاص
بالتسويؽ عبر شبكات التواصؿ
االجتماعي.

8

متابعة التحديثات المستمرة عمى
شبكات التواصؿ االجتماعي.

متابعة الموقع والتقارير اإللكترونية والتي
تنشر أوؿ باوؿ لمعرفة كؿ ما ىو جديد.
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جية التنفيذ
اإلدارة العميا.
اإلدارة العميا +إدارة
الموارد البشرية.

اإلدارة العميا.

اإلدارة العميا.

مسؤوؿ التسويؽ
اإللكتروني.

مسؤوؿ التسويؽ
اإللكتروني.

إدارات تخصص
تكنولوجيا المعمومات
في الجامعات.

مسؤوؿ التسويؽ
اإللكتروني.

ثالثاً :الدراسات المستقبمية المقترحة

بعد النتائج التي توصمت الييا الباحثة وبعد االطبلع عمى الدراسات السابقة فإنيا تقترح مجموعة مف

الدراسات لتعزيز البحث العممي وىي كما يمي:

 .1التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي وعبلقتو في تعزيز الميزة التنافسية لمشركات.
 .2أثر استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي عمى المشاريع الريادية الحديثة.
 .3أثر استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي عمى الشركات الصغيرة.

 .4التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي وعبلقتو في تعزيز االسـ التجاري لمشركة.

الخالصة

قامت الباحثة مف خبلؿ ىذا الفصؿ باستعراض اىـ نتائج ىذه الدراسة التي تـ التوصؿ إلييا بعد عرض

اإلطار النظري وتحميؿ نتائج االستبياف الذي تـ توزيعو عمى عينة الدراسة ،وىـ موظفي شركات تكنولوجيا
المعمومات في قطاع غزة ،وكاف أىـ نتيجة توصمت ليا ىو أنو توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند

مستوى ((

) بيف التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي وادارة العبلقة مع الزبوف في

شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة
ومف ثـ استعرضت الباحثة أىـ التوصيات التي توصمت ليا بعد االنتياء مف تحميؿ ىذه الدراسة وبعد

مراجعة الدراسات السابقة وفي نياية الفصؿ قامت بعرض مجموعة مف الدراسات المستقبمية التي يمكف

ليا أف تضيؼ قيمة عممية جديدة ،والتي قد تساعد الباحثيف اآلخريف في اختيار موضوع بحثي مناسب
ليـ.
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المراجع
أولً :المراجع العربية:
 -القرآف الكريـ.

 أبو العمريف ،حسف" ،2015 .مفيوـ الذات واستراتيجيات التواصؿ االجتماعي لدى الطمبة الصـ  -في ضوءالتقدـ التقني" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية الدراسات العميا ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.
 أبو القمبز ،محمد" .2014 .فف التواصؿ مع اآلخريف" ،كتاب منشور إلكترونياً. أبو زيد ،طاىر" ،2012 .دور المواقع االجتماعية التفاعمية في توجيو الرأي العاـ الفمسطيني و أثرىا عمىالمشاركة السياسية – دراسة ميدانية" ،رسالة ماجستير غير منشورة .كمية االقتصاد والعموـ اإلدارة  ،جماعة
األزىر ،غزة ،فمسطيف.
 أبو شعباف ،رضواف" ،2013 .تصميـ مدونة الكترونية وصفحة تعميمية عمى موقع الفيس بوؾ وأثرىما عمىالتحصيؿ لدى طبلب الصؼ العاشر األساسي في مبحث التكنولوجيا واتجاىاتيـ نحوىا" ،رسالة ماجستير غير
منشورة .كمية الدراسات العميا ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.
 أبو قحؼ ،عبد السبلـ" .2006 .التسويؽ" ،ط ،1المكتب الجامعي الحديث ،االسكندرية ،مصر. أبو منديؿ ،محمد" ،2008 .واقع استخداـ المزيج التسويقي وأثره عمى والء الزبائف -دراسة حالة – شركةاالتصاالت الفمسطينينة (مف وجية نظر الزبائف في قطاع غزة)" ،دراسة ماجستير غير منشورة ،الجامعة
اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.
 امجدؿ ،أحمد .2013 .مبادئ التسويؽ اإللكتروني .ط .1دار كنوز المعرفة العممية لمنشر والتوزيع .عماف.األردف.
 أحمد الدحدوح ،عبلء " .2012 .تصور مقترح لتوظيؼ الشبكة االجتماعية  Facebookفي الجامعاتالفمسطينية " ،رسالة ماجستير غير منشورة .كمية الدراسات العميا ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.
 األسطؿ ،رند" .2009 .واقع استخداـ التسويؽ اإللكتروني لدى البنوؾ العالمة في قطاع غزة" ،رسالة ماجستيرمنشورة .كمية الدراسات العميا ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.
 بربخ ،نضاؿ " .2015 .اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى شبكات التواصؿ االجتماعي كمصدرلممعمومات أثناء العدواف االسرائيمي عمى غزة 2014ـ" ،رسالة ماجستير غير منشورة .كمية الدراسات العميا،
الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.
 جماؿ أبو عيطة ،سياـ " .2012 .فاعمية شبكة التواصؿ االجتماعي الويكي في تنمية المفاىيـ التكنولوجية وميارات اإلنترنت لدى طالبات الصؼ التاسع االساسي بغزة " ،رسالة ماجستير غير منشورة .كمية الدراسات
العميا ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.
 حبلسة ،شعباف" ،2013 .واقع استخداـ المنظمات األىمية في قطاع غزة لشبكات التواصؿ االجتماعي في تعزيزعبلقتيا بالجميور" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية الدراسات العميا ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.
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 حمس ،موسى" .2010 .دور وسائؿ االعبلـ في تشكيؿ الوعي االجتماعي لدى الشباب الفمسطينيف – دراسةميدانية عمى عينة مف طبلب كمية االداب جامعة األزىر" ،مجمة األزىر بغزة.180-135 ،2 ،12 :
 حمودة ،أحمد" ،2013 .دور شبكات التواصؿ االجتماعي في تنمية مشاركة الشباب الفمسطيني في القضاياالمجتمعية" ،رسالة ماجستير غير منشورة .كمية الدراسات العميا ،جامعة الدوؿ العربية ،القاىرة ،مصر.
 حناف ،الشيري" ،2014 .أثر استخداـ شبكات التواصؿ اإللكترونية عمى العبلقات االجتماعية – الفيس بوؾوتويتر نموذجاً – دراسة ميدينة عمى عينة مف طالبات جامعة الممؾ عبد العزيز بجدة" ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،كمية اآلداب والعموـ االنسانية ،جامعة الممؾ عبد العزيز ،جدة ،الممكمة العربية السعودية.
 خاطر ،ترنيـ " . 2015 .اعتماد طمبة الجامعات الفمسطينية عمى شبكة التواصؿ االجتماعي اثناء العدوافاالسرائيمي عمى غزة عاـ  - 2014دراسة ميدانية" ،رسالة ماجستير غير منشورة .كمية الدراسات العميا ،الجامعة
اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.
 سكر ،ماجد" ،2011 .التواصؿ االجتماعي أنواعو – ضوابطو – آثاره – معوقاتو دراسة قرآنية موضوعية"،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية الدراسات العميا ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.
 السعدني ،نرميف" ،2012 ،أثر تطبيؽ إدارة عبلقات العمبلء عمى أداء البنوؾ التجارية المصرية" ،رسالة دكتورةغير منشورة ،كمية التجارة ،جامعة القاىرة ،القاىرة ،مصر.
 شاىيف ،أيمف" ،2013 .مقومات العمؿ المصرفي اإللكتروني كأداة لتعزيز وتطوير نظـ الدفع والتجارة اإللكترونية– دراسة تطبيقية عمى المصارؼ المحمية الفمسطينية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية الدراسات العميا،
الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.
 الشبيؿ ،سوزي" ،2012 ،تطبيقات إدارة عبلقات الزبائف في مراحؿ الشراء اإللكتروني و أثرىا في بناء القيمةلمزبوف" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية األعماؿ ،جامعة الشرؽ األوسط ،عماف ،األردف.
 شبلش ،عنبر إبراىيـ" .2011 .أثر استخداـ التسويؽ اإللكتروني في تحقيؽ ميزة تنافسية لشركات الدواء األردنية دراسة ميدانية" .مجمة العموـ اإلدارية160-143 ،1 ،38 : الصميدعي ،محمود .2012 .التسويؽ اإللكتروني .ط .1المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة .عماف .األردف. الطائي ،يوسؼ .2009 .التسويؽ اإللكتروني .ط .1الوراؽ لمنشر والتوزيع .عماف .األردف. عابد ،زىير" ،2012 .دور شبكات التواصؿ االجتماعي في تعبئة الرأي العاـ الفمسطيني نحو التغيير االجتماعيوالسياسي – د ارسة وصفية تحميمية" ،مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث (العموـ االنسانية).1428-1388 ،6 ،26 :
 عالية ،بوباح" ،2011 .دور اإلنترنت في مجاؿ تسويؽ الخدمات – دراسة حالة قطاع االتصاالت" ،رسالةماجستير غير منشورة ،كمية العموـ االقتصادية والتسيير ،جامعة منتوري ،قسنطينة ،الجزائر.
 العبادي ،ىاشـ" .2010 .التسويؽ وفؽ منظور فمسفي ومعرفي معاصر" .ط .1مؤسسة الوراؽ لمنشر والتوزيع.عماف .األردف.
 عبد السميع ،محمد" ،2012 .دور مواقع التواصؿ االجتماعي في تسويؽ مصر كمقصد سياحي دولي" ،الفيوـ،مصر.
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 عبيد ،شاىر" ،2012 .دور الخدمات اإللكترونية المصرفية في تعزيز الميزة التنافسية في قطاع البنوؾ فيمحافظة جنيف" ،ورقة بحثية ،جامعة القدس المفتوحة ،راـ اهلل ،فمسطيف.
ِ
لممشغؿ عبر شبكات التواصؿ
 عجور ،مدليف " ،2016 .إدراؾ الباحثيف عف وظائؼ لجاذبية العبلمة التجاريةاالجتماعي في قطاع غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة .كمية الدراسات العميا ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة،
فمسطيف.
 العبلؽ ،بشير .2010 .التسويؽ اإللكتروني .ط .1دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع .عماف .األردف. عيسى ،بنشوري"" ،2010 .تنمية العبلقات مع الزبائف عامؿ أساسي الستم اررة المؤسسات – تجربة بنؾ الفبلحةوالتنمية الريفية" ،مجمة الباحث.375-367 ،7 ،
 العيفة ،جماؿ" ،2014 .االتصاؿ الشخصي في عصر شبكات التواصؿ االجتماعي ضرورة اجتماعية في عالـمتغير" ،مجمة عموـ االنساف والمجتمع ،310-283 ،10 ،جامعة عنابة ،الجزائر.
 غالـ ،عبد اهلل" ،2011 .دور تكنولوجيا المعمومات في تدعيـ وتفعيؿ إدارة عبلقات الزبائف" ،مجمة أبحاثاقتصادية وادارية.158-133 ،10 ،
-

فضيمة ،شروؼ" .2010 .أثر التسويؽ اإللكتروني عمى جودة الخدمات المصرفية – دراسة حالة بعض البنوؾ
في الجزائر" ،رسالة ماجستير غير منشورة .كمية العموـ االقتصادية وعموـ التيسيير ،جامعة منتوري ،الجزائر.

 فورة ،تياني " .2012 .فاعمية اثراء منياج تكنولوجيا التعميـ باستخداـ الشبكة االجتماعية  Facebookفي تنميةميارات استخداـ الحاسوب و اإلنترنت لدى الطالبات المعممات في الجامعة اإلسبلمية بغزة " ،رسالة ماجستير
غير منشورة .كمية الدراسات العميا ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.
 كاتب ،سعود ،2011 .االعبلـ الجديد وقضايا المجتمع :التحديات والفرص ،محاضرة ممقاة ،مؤتمر العالميالثاني لئلعبلـ اإلسبلمي.
 مجاىد ،أماني" ،2010 ،استخدامات الشبكات االجتماعية في تقديـ خدمات مكتبية متطورة ،مجمة دراساتالمعمومات ،8 ،المنوفية ،مصر.
 مرزقبلؿ ،إبراىيـ ،2010 .استراتيجية التسويؽ اإللكتروني لمكتاب في الجزائر دراسة تقييمية لممواقع اإللكترونيةلمناشريف ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة منتوري ،قسنطينة ،الجزائر.
 المقدادي ،خالد غساف .2013 .ثورة الشبكات االجتماعية .ط .1دار النقاش لمنشر والتوزيع .عماف .األردف. المنتدى االقتصادي الدولي " :2009تقرير األجندة العالمية" ،جينؼ ،سويسرا. منصور ،تحسيف" ،2012 .دور شبكات التواصؿ االجتماعي في تحقيؽ احتياجات الشباب األردني" ،المنتدىالسنوي السادس لمجمعية السعودية لبلعبلـ االتصاؿ ،جامعة الممؾ سعود ،الرياض.
 المنصور ،محمد " ،2010 .تأثير شبكات التواصؿ اإلجتماعي عمى جميور المتمقيف  -دراسة مقارنة لممواقع -اإلجتماعية والمواقع اإللكترونية – العربية أنموذجاً" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية اآلداب والتربية.
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–  "دور التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي في إدارة العبلقة مع الزبوف،2014 . مشارة، نور الديف. رسالة ماجستير غير منشورة،" موبيميس وجازي،دراسة حالة متعاممي قطاع الياتؼ النقاؿ بالجزائر – أوريدو
. الجزائر، جامعة قاصدي مرباح،كمية الدراسات العميا
 " استخداـ مواقع الشبكات االجتماعية وتأثيره في العبلقات االجتماعية – دراسة عينة مف،2012 . مريـ، نومار. الجزائر، جامعة الحاج لخضر، رسالة ماجستير غير منشورة،"مستخدمي موقع الفايسبوؾ في الجزائر
 "الدليؿ اإلرشادة الستخداـ أداوت التواصؿ االجتماعي في الجيات الحكومية،2011 ، ىيئة تنظيـ االتصاالت. االمارت العربية المتحدة، حكومة اإلمارات اإللكترونية، اإلصدار األوؿ،"لدولة االمارات العربية المتحدة
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ممحؽ رقـ ()1

الستبانة النيائية
جامعة األزىر ػػػػػ غزة
عمادة الدراسات العميا والبحث العممي
كمية القتصاد والعموـ اإلدارية
قسـ إدارة األعماؿ

حفظكـ اهلل ورعاكـ،،،

السادة األفاضؿ العامموف في الشركة
السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو،،،
الموضوع :قائمة استقصاء

تتشرؼ الباحثة أف تضع بيف أيديكـ استبانة إلجراء بحث بعنواف:

"التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي وعالقتو في تعزيز إدارة العالقة مع الزبوف في شركات
تكنولوجيا المعمومات – قطاع غزة"
وذلؾ استكماال لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في إدارة األعماؿ مف جامعة األزىر  -غزة .يشتمؿ مجتمع

البحث جميع العامميف في شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة .لذا أرجو التكرـ مف سيادتكـ بقراءة كؿ عبارة مف
تدرج خماسي
عبارات االستبانة ،ثـ وضع عبلمة (×) في الخانة التي تمثّؿ وجية نظركـ نحو ما ىو قائـ بالفعؿ وفؽ ّ
(موافؽ بشدة ،موافؽ ،محايد ،غير موافؽ ،غير موافؽ بشدة) .عمما بأف إجاباتكـ سيتـ معالجتيا بسرية تامة وألغراض
البحث العممي فقط.
نشكر لكـ تعاونكـ ،ونؤكد لكـ أف إلجاباتكـ تأثي ار ميما في دقة النتائج وتحقيؽ أىداؼ البحث.

وتفضموا بقبوؿ فائؽ الحتراـ والتقدير،،،
البػػػػاحػػػػػػػثػػػػة :مروة نبيؿ حممي الحايؾ
البريد اإل لكترونيmarwaelhayek@gmial.com :
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أولً :البيانات الشخصية
 .1الجنس
☐ ذكر

☐ أنثى

 .2العمر
☐  20إلى أقؿ مف  30عاـ

☐  30إلى أقؿ مف  40عاـ

☐  40إلى أقؿ مف  50عاـ

☐  50عاـ فأكثر

 .3سنوات الخبرة
☐ سنة إلى أقؿ مف  5سنوات

☐  5سنوات إلى أقؿ مف 10

☐  10إلى أقؿ مف 15

☐  15فأكثر

 .4المؤىؿ العممي
☐ ثانوية عامة أو أقؿ

☐ دبموـ

☐ بكالوريوس

☐ ماجستير

☐ دكتوراه

☐ غير ذلؾ ( ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ)

 .5المسمى الوظيفي
☐ مدير عاـ

☐ مدير فني

☐ موظؼ إداري

☐ مبرمج

☐ مصمـ

☐ فني حاسوب

☐ محاسب

☐ مدير قسـ

☐ مسوؽ إلكتروني

☐ غير ذلؾ ( ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ)

 .6التخصص
☐ ىندسة

☐ تكنولوجيا معمومات
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☐ عبلقات عامة

☐ صحافة واعبلـ

☐ سكرتارية

☐ إدارة

☐ محاسبة

☐ غير ذلؾ ( ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ)
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ثانياً :مجالت البحث
التسويؽ عبر شبكات التواصؿ الجتماعي
ـ

1
2
3
4
5
6

موافؽ

المنتج

بشدة

موافؽ

محايد

غير

موافؽ

غير

موافؽ
بشدة

توفر الشركة خدماتيا ومنتجاتيا بأشكاؿ مختمفة لتناسب حاجة
الزبائف
تعمؿ الشركة عمى استخداـ التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في
خدماتيا ومنتجاتيا لتواكب التطور التكنولوجي
تستخدـ الشركة شبكة التواصؿ االجتماعي فيسبوؾ لمتسويؽ
لمنتجاتيا وخدماتيا
توفر الشركة معمومات كافية عف خدماتيا ومنتجاتيا عبر شبكة
التواصؿ االجتماعي فيسبوؾ
تستخدـ الشركة شبكة التواصؿ االجتماعي لينكدإف لمتسويؽ

لمنتجاتيا وخدماتيا

توفر الشركة معمومات كافية عف خدماتيا ومنتجاتيا عبر شبكة
التواصؿ االجتماعي لينكدإف
تستخدـ الشركة شبكات التواصؿ االجتماعي لمحصوؿ عمى

7

المعمومات الكافية حوؿ المنتجات التي تقدميا الشركات
المنافسة

ـ

1
2
3

موافؽ

الترويج

بشدة

أثرت شبكات التواصؿ االجتماعي عمى الوسائؿ اإلعبلنية
التقميدية (الراديو ،التمفاز ،المجبلت ،الجرائد)
يحقؽ الترويج عبر شبكات التواصؿ االجتماعي نتائج أكثر مف
اإلعبلف عبر الوسائؿ التقميدية
تعرض وتروج الشركة خدماتيا ومنتجاتيا مف خبلؿ شبكات
التواصؿ االجتماعي بشكؿ مناسب
تستخدـ الشركة األساليب الحديثة التي توفرىا شبكات التواصؿ

4
5

االجتماعي (فيديو ،صور ،تصاميـ) في الترويج بعرضيا

لخدماتيا ومنتجاتيا
تستطيع الشركة مف خبلؿ الترويج (اإلعبلف والعبلقات العامة)
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موافؽ

محايد

غير

موافؽ

غير
موافؽ
بشدة

عبر شبكات التواصؿ االجتماعي أف تخمؽ لدى الزبائف صورة
واضحة عنيا
6
7

يثؽ الزبائف في إعبلنات الشركة عبر شبكات التواصؿ

االجتماعي

تصؿ إعبلنات الشركة عبر شبكات التواصؿ االجتماعي إلى
الزبائف بشكؿ سريع

ـ

1
2

موافؽ

السعر

بشدة

تعرض الشركة بعض خدماتيا ومنتجاتيا عمى شكؿ حزـ

وبأسعار مناسبة

4

توفر الشركة خدمات ومنتجات بأسعار منافسة لمسوؽ

7

بشدة

الخاصة في شبكات التواصؿ االجتماعي

3

6

موافؽ

موافؽ

تعرض الشركة أسعار خدماتيا ومنتجاتيا عبر صفحاتيا

توفر الشركة عدد مف الخدمات والمنتجات المجانية

5

موافؽ

محايد

غير

غير

سعر الخدمات والمنتجات في الشركة مناسبة مع الجودة التي
تقدميا الشركة
تطرح الشركة عروضا وخصومات عمى خدماتيا ومنتجاتيا
بشكؿ دوري عبر شبكات التواصؿ االجتماعي
تطرح الشركة عروضا وخصومات عمى خدماتيا ومنتجاتيا
بشكؿ موسمي عبر شبكات التواصؿ االجتماعي

استخداـ الزبائف لشبكات التواصؿ االجتماعي يساعدىـ في
8

الحصوؿ عمى عروض مختمفة ألفضؿ خدمة وسعر مف
شركات مختمفة

ـ

موافؽ

المكاف

بشدة

تحتوي صفحة الشركة الخاصة عبر شبكات التواصؿ
1

2
3
4

االجتماعي عمى جميع المعمومات والخدمات التي يحتاجيا

الزبوف

توفر إدارة الصفحة لمشركة عبر شبكات التواصؿ االجتماعي
معمومات االتصاؿ والتواصؿ الخاص بالشركة لمزبائف
توفر إدارة الصفحة لمشركة عبر شبكات التواصؿ االجتماعي
المعمومات الكافية ألوقات العمؿ الخاصة بالشركة
يساعد استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي الزبوف في تحقيؽ
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موافؽ

محايد

غير

موافؽ

غير

موافؽ
بشدة

رغبتو في جمع المعمومات المختمفة
ـ

1
2
3
4
5
6

الخصوصية وأمف المعمومات
تحترـ إدارة

2
3
4
5

الشركة عبر شبكات التواصؿ االجتماعي

االجتماعي
تقوـ الشركة بأخذ موافقة الزبوف في استخداـ بياناتو عند الحاجة
تقوـ الشركة بأخذ موافقة الزبوف قبؿ نشر معموماتو عبر شبكات
التواصؿ االجتماعي
تحترـ الشركة رغبة الزبوف في المحافظة عمى سرية الخدمات

والمنتجات المقدمة لو مف قبؿ الشركة

تحترـ الشركة رغبة الزبوف في عدـ نشر الخدمات أو المنتجات
التي قاـ بشرائيا مف الشركة عبر شبكات التواصؿ االجتماعي
موافؽ

التجييزات المادية والبشرية
تدعـ اإلدارة

بشدة

العميا في الشركة استخداـ شبكات التواصؿ

االجتماعي في التسويؽ لمنتجاتيا وخدماتيا
تخصص الشركة متخصص إلدارة

صفحاتيا عبر شبكات

التواصؿ االجتماعي
توفر إدارة

الشركة موظؼ يساعد في تصميـ إعبلنات

وحمبلت الشركة عبر شبكات التواصؿ االجتماعي
توفر إدارة

الشركة خدمات الدفع اإللكتروني لئلعبلنات

المدفوعة عبر شبكات التواصؿ االجتماعي
توفر إدارة الشركة الدعـ الفني المستمر لمتابعة الزبائف عبر
شبكات التواصؿ االجتماعي في جميع األوقات
الشركة المعدات البلزمة (حاسوب ،طابعة)....،

لمموظؼ المسؤوؿ عف إدارة ومتابعة صفحات الشركة عبر

شبكات التواصؿ االجتماعي
توفر إدارة الشركة التدريب البلزـ لمموظؼ المسؤوؿ في كيفية

7

بشدة

تحافظ الشركة عمى أمف معمومات الزبائف عبر شبكات التواصؿ

توفر إدارة
6

بشدة

موافؽ

موافؽ

خصوصية الزبائف عبر شبكات التواصؿ االجتماعي

ـ

1

موافؽ

موافؽ

محايد

غير

غير

استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي في العممية التسويقية
لخدمات ومنتجات الشركة
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موافؽ

محايد

غير

موافؽ

غير

موافؽ
بشدة

8

تشجع إدارة الشركة عمى استخداـ طرؽ وأساليب مختمفة في
العممية التسويقية عبر شبكات التواصؿ االجتماعي
إدارة العالقة مع الزبوف

ـ

موافؽ

إدارة العالقة مع الزبوف

بشدة

توجد أىداؼ الشركة ورؤيتيا المستقبمية ورسالتيا عمى
1

الصفحات الرسمية الخاصة بيا عبر شبكات التواصؿ

االجتماعي

تقوـ الشركة بعرض كافة اعماليا وخدماتيا عبر شبكات
2

3
4
5
6
7
8
9

التواصؿ االجتماعي كوسيمة لتحقيؽ أىدافيا المتعمقة في تعزيز
إدارة العبلقة مع الزبوف
تستخدـ الشركة التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي
لمبحث عف زبائف جدد
تستخدـ الشركة شبكات التواصؿ االجتماعي لمتواصؿ مع
الزبائف
تستخدـ الشركة التسويؽ عبر شبكات التواصؿ االجتماعي
لتحسيف الصورة الذىنية عف الشركة
تستخدـ الشركة شبكات التواصؿ االجتماعي لمعرفة حاجات
الزبائف
تستخدـ الشركة شبكات التواصؿ االجتماعي لنشر مقاالت

وأخبار خاصة بيا وبإنجازاتيا

تستخدـ الشركة شبكات التواصؿ االجتماعي لنشر مقاالت
واخبار ذات صمة في مجاؿ عمميا
يستجيب مسؤوؿ صفحات الشركة الرسمية عبر شبكات
التواصؿ االجتماعي لكافة الرسائؿ المستممة مف قبؿ الزبائف
يستجيب مسؤوؿ صفحات الشركة الرسمية عبر شبكات

 10التواصؿ االجتماعي لشكاوى ي واستفسارات الزبائف بشكؿ
سريع

توفر الصفحات الرسمية لمشركة عبر شبكات التواصؿ
 11االجتماعي معمومات كافية لئلجابة عمى األسئمة الشائعة مف
الزبائف

12

تتواصؿ وتتابع إدارة صفحات الشركة عبر شبكات التواصؿ
االجتماعي مع الزبوف بعد تقديـ الخدمة المطموبة لو

 13تعطي إدارة صفحات الشركة عبر شبكات التواصؿ االجتماعي
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موافؽ

محايد

غير

موافؽ

غير

موافؽ
بشدة

المساحة الكافية لمزبائف لمتعبير عف آرائيـ حوؿ الخدمات
والمنتجات التي تقدميا الشركة
14

تقوـ إدارة صفحات الشركة عبر شبكات التواصؿ االجتماعي
بالرد عمى كافة التعميقات مف قبؿ الزبائف
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ممحؽ رقـ ()2

قائمة بأسماء المحكميف
اسـ المحكـ

#

الجية التي يتبعيا

1

أ.د .سامي أبو ناصر

جامعة األزىر  -غزة

2

د.إيياب زقوت

جامعة األزىر  -غزة

3

د.حسف قنوع

جامعة فمسطيف – غزة

4

د .شادي التمباني

جامعة األزىر  -غزة

5

د.فاروؽ دواس

جامعة األزىر  -غزة

6

د.محمد أبو الجبيف

جامعة القدس المفتوحة – شماؿ غزة

7

د.محمد فارس

جامعة األزىر  -غزة

8

د.محمود صبرة

جامعة األزىر  -غزة

9

د .مؤمف الحنجوري

جامعة األزىر  -غزة

10

د.وسيـ اليابيؿ

الجامعة اإلسبلمية – غزة

*تـ ترتيب قائمة المحكميف ىجائياً
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ممحؽ رقـ ()3

قائمة بأسماء شركات تكنولوجيا المعمومات في قطاع غزة
ممحؽ ( – 3أ)
قائمة شركات قطاع التصالت
رقـ متسمسؿ

الشركة

الموقع اإل لكتروني

عدد الموظفيف

1

شركة زياد مرتجى واخوانو

www.z-mourtaga.ps

50

2

شركة أورانج فمسطيف لبلستثمار التكنولوجي

www.orange.ps

42

3

شركة سبيد كميؾ

www.speedclick.ps

40

4

شركة فيوجف لخدمات اإلنترنت وانظمة االتصاالت

www.fusion.ps

40

5

شركة نت ستريـ لخدمات اإلنترنت

netstream.ps

30

6

شركة سيتي نت لممعموماتية وخدمات اإلنترنت

www.citynet.ps

12

7

ألترانت لبلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات

www.ultranet.ps

10

المجموع

224

*تـ ترتيب الشركات باالعتماد عمى عدد الموظفيف األعمى عدد ثـ األقؿ
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ممحؽ ( – 3ب)
قائمة شركات قطاع البرمجيات
رقـ متسمسؿ

الشركة

الموقع اإل لكتروني

عدد الموظفيف

1

شركة الوحدة األولى لتكنولوجيا المعمومات

http://www.unitone.ps

115

2

مؤسسة مشارؽ لمتجييزات واالنتاج

www.mashareq.ps

35

3

شركة المستقبؿ ألنظمة المعمومات

http://www.fis.ps

21

4

شركة نبراس لئلعبلـ وتكنولوجيا المعمومات

www.nepras.com

18

5

شركة التقنيات الحديثة (إـ تي سي)

http://www.mtc.ps

16

6

شركة مؤسسة القمعة

www.castlesoft.net

16

7

شركة أطياؼ لمتكنولوجيا

www.atyaf.co

10

8

شركة الطارؽ لمنظـ والمشاريع

ww.altariq.ps

10

9

شركة المطوروف بمس

http://developers.ps/

10

10

وب كـ تكنولوجي لبلستثمار

http://www.webcom.ps/

10

11

New Solutions

http://newsolutions.ps/

10

12

Rozn

-

10

13

شركةWorld Links For ICT

http://www.worldlinks.ps

9

14

سيداتا ألنظمة المعمومات واالتصاالت

-

8

15

فمسطيف لتقنية االتصاالت والمعمومات

www.pcit.ps

8

16

ويرىاوس لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت

www.ictwarehouse.pro

4

المجموع

310

*تـ ترتيب الشركات باالعتماد عمى عدد الموظفيف األعمى عدد ثـ األقؿ
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ممحؽ ( – 3ت)
قائمة شركات قطاع عتاد الحاسوب واإل لكترونيات
الموقع اإل لكتروني

عدد الموظفيف

رقـ متسمسؿ

www.elhelo.com

48

2

شركة ديجتاؿ زوف لمشبكات الذكية

www.smartnet.ps

20

3

PC – Home

www.pchome.ps

15

4

شركو عالـ الكمبيوتر ـ خ ـ

WWW.PCWORLD.PS

12

www.jamalsons.com

10

6

شركة بدكس لتكنولوجيا المعمومات

http://www.pdx.ps

10

7

شركة فبلش تؾ لمكمبيوتر واإللكترونيات

-

10

8

شركة ماجيؾ تؾ

http://www.amassico.com/

10

9

شركة Technical service center

www.tscgaza.com

10

10

شركة كمبيوتر كونكت

www.connect.ps

8

11

شركة فيوتشر تؾ

www.futuretech.ps

6

-

10

13

شركة بيساف تيؾ

http://www.bisantech.ps/

10

14

شركة القدس لتكنولوجيا المعمومات

www.jit-co.ps

16

1

5

12

الشركة
شركة مؤسسة الحمو لمتجارة والصناعة
والمقاوالت ـ .ض

شركة أبناء جماؿ ألنظمة االتصاالت
والكمبيوتر المحدودة

شركو الفانور لتكنولوجيا الكيرباء واالتصاالت
والتجارة العامة

المجموع

195

*تـ ترتيب الشركات باالعتماد عمى عدد الموظفيف األعمى عدد ثـ األقؿ
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ممحؽ ( – 3ث)
قائمة شركات قطاع التدريب والستشارات
رقـ متسمسؿ

الشركة

الموقع اإل لكتروني

عدد الموظفيف

1

شركة فيجف بمس لتكنولوجيا المعمومات

http://www.visionplus.ps

12

2

شركة ماؼ االستشارية الفمسطينية

http://logicteca.com/

10

www.utopia.ps

7

4

شركة افكتس لبلستشارات والتطوير

www.effects.ps

7

5

شركة كمبيوتر الند

http://www.computerland.ps

9

3

شركة يوتوبيا لمتدريب وحموؿ تكنولوجيا
المعمومات

المجموع

45

*تـ ترتيب الشركات باالعتماد عمى عدد الموظفيف األعمى عدد ثـ األقؿ
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)4( ممحؽ رقـ

جدوؿ نسبة الستراد
عدد

عدد

الستبانات

الستبانات

المستردة

الموزعة

100%
100%
100%
0%
100%
100%
33%
100%
93%
100%
100%
100%
85%
100%
86%
100%
86%
100%
60%
100%
67%
100%
100%
100%
100%
75%
100%
75%

4
4
4
0
3
2
1
3
13
8
3
3
11
6
6
10
12
6
3
3
2
4
13
3
38
3
3
3

4
4
4
4
3
2
3
3
14
8
3
3
13
6
7
10
14
6
5
3
3
4
13
3
38
4
3
4

91%

374

393

نسبة
السترداد

اسـ الشركة

الرقـ

Al-Tariq for Systems & Projects
Atyaf for Technology
Bisan Tech for Systems & Communications Ltd
CityNet
Computer connect
Computer Land Center
Developers Plus
Effects For Consultation & Development
Fusion for Internet & Communications System
Future Information Systems
MagicTech
MAF,PCC
Mashareq
ModernTech Corporation Ltd (MTC)
Nepras
Netstream
Orange Palestine for Investment Technology
PC Home
PC World
Pdx for Information & Technology
Rozn
Sidata Information and Communication Systems Ltd.
Speed Click for IT & Tele Communications Ltd.
Technical Services Center
Unit One ICT Co.
Vision Plus
WebCom Technology
WorldLinks For ICT LTD

1
1
0
1
2
3
4
5
6
11
11
11
10
11
12
13
14
15
16
11
11
11
10
11
12
13
14
15

اإلجمالي
*تـ ترتيب أسماء الشركات أبجديا
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